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Abstract 

 

 
 
 
 

ABSTRACT 
This dissertation aims to examine and deepen the knowledge of  family 
member caregiving where the care recipient is an elderly person who immi-
grated late in life. It also aims to contribute to the knowledge of  the 
complexities underlying informal care giving and add to our understandings 
of  what it means to be an immigrant in Sweden. The caregiver is in focus. 
The research conducted is explorative and partly inductive. The main mate-
rial used is a qualitative interview study carried out with family members 
from different countries who are providing informal care to elderly immi-
grant relatives. The analysis gives three patterns of  caregiving. One shows 
help from informal caregivers only who are not compensated economically. 
Another shows help from family members who are compensated. The third 
shows help from family members and staff  from the public care system. 
Three ideal-typical informal caregiver roles show different positions vis-à-vis 
the new: “guardian”, “filter” and “reinterpreter of  traditional care ideals”. 
Swedish born and immigrated informal caregivers are also compared 
through analysis of  data gathered in telephone interviews with a representa-
tive selection of  inhabitants in the County of  Stockholm. 

A philosophy of  action together with theory on integration and multicul-
turalism serves as theoretical frameworks to understand discrepancies and 
ambiguities in the data. Young immigrants experience different integration 
processes than do the older ones. They strive to protect older family mem-
bers from changes linked to the migration experience. Talk about dependence 
on culture underlines family feelings and legitimates the processes of  protec-
tion. Preconceptions about great differences between Swedish born and 
immigrant families are not supported by quantitative data. A conclusion is 
that protection can be understood in relation both to the traditional and the 
new, the latter in the forms of  meetings with Swedish society where unequal 
relations prevail. It is a kind of  counter-strategy where the range of  actions 
is diminished, and thus it has its own logic. Protection can be loosened up 
when the circumstances change and the range of  actions grow.  

 
Keywords: Care, caregiver, culture, elderly, family, immigrants, integration, mi-
gration, social capital, Sweden, tradition, social work. 
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FÖRORD 
Allra först: varmt tack till alla er som lät sig intervjuas om hur det är att vara 
anhörig till någon som har invandrat sent i livet.  

Det har varit en stor trygghet att ha Eva Jeppsson Grassman, skarpsinnig 
och fantasifull, som huvudhandledare. Tack för all den arbetsglädje som du 
har förmedlat, och för att du inte gav upp när jag bytte avhandlingsämne! 
Lars Svedberg, biträdande handledare, har varit en både kritisk och entusias-
tiskt stödjande manusgranskare. Tack för att du alltid har fått mig att känna 
mig som en i laget, oavsett var min arbetsplats har varit! 

Oändligt tålmodig och lika vänlig lotsade Stig ”Loffe” Elofsson mig mellan 
enkäter och tabeller. Claes Hallgren har läst mina texter allteftersom, och gav 
inspiration i analysarbetet genom att påminna om en handlingsfilosofi. Erik 
Olsson var slutkommentator. Eriks grundliga och upplysande genomgång gav 
ny kraft inför den sista viktiga genomarbetningen. Jag är er alla tre stort tack 
skyldig! Tack också läsare och kommentatorer genom åren: Anders Bergh, 
Anders Bergmark, Anna Whitaker, Evy Gunnarsson, Göran Johansson, 
Jonas Alwall, Lars-Erik Olsson, Marta Szebehely och Magnus Öhlander.  

Som doktorand har jag samtidigt varit knuten till tre olika arbetsplatser: 
forskningsavdelningen vid Sköndalsinstitutet (Ersta Sköndal högskola), 
Socialhögskolan (Stockholms universitet) samt ARC (Aging Research Centre 
vid Karolinska Institutet). Det har haft sina sidor! Till de positiva hör att jag 
har fått inblickar i mycket olika forskningsmiljöer och begåvats med många 
trevliga kollegor. Sköndalsinstitutets forskningsavdelning, en kreativ och pre-
stigelös miljö, har varit min hemmabas. Jag vill särskilt tacka Anna Whitaker, 
Ingrid Orsholm, Jan-Håkan Hansson och Magnus Jegermalm som tillsam-
mans med mig och Eva Jeppsson Grassman utgjorde ”anhöriggruppen” vid 
forskningsavdelningen. Anna och Magnus med Charlotte Engel, Elisabeth 
Christiansson, Kari Jess och Magnus Karlsson var mina doktorandkollegor 
på Sköndal. Tack för vänskap och samarbete! Jag önskar oss många gemen-
samma projekt också framöver. 

Tack också alla ni som har delat med er av kunskaper och erfarenheter, 
eller bara några vänliga ord i rättan tid: Anita Karp, Agneta Herlitz, Anna 
Meeuwisse, Bengt Börjeson, Bettina Meinow, Bodil Eriksson, Britta Olby, 
Britt-Marie Ternestedt, Carin Holmberg, Christine Bender, Erik Blennberger, 
Gerdt Sundström, Gun-Britt Trydegård, Hasse Huss, Håkan Fischer, Inger 
Raune, Johanna Forssell, Lars Trägårdh, Lena Hubner, Lena Ramström, 
Lennart Carlsson, Marie Nordfeldt, Marti Parker, Martin Börjeson, Margareta 
Dahl, Maud Edgren-Schori, Nader Ahmadi, Neda Agahi, Sari Jones, Sten 
Anttila, Stephanie Paillard-Borg, Tore Svendsen, Ulla Forinder, Ulla 
Habermann och Ulf  Hammare.  
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Thomas Lindstein handledde min D-uppsats i socialt arbete och såg se-
dan till att jag fick första uppdraget som forskningsassistent. Tack Thomas! 
Ingalill Westman har haft en stor och speciell betydelse för min personliga 
trivsel vid Socialhögskolan genom åren. Sari Nurminen, forskningssekrete-
rare vid Sköndal, har på olika sätt och alltid lika serviceinriktad underlättat 
tillvaron. Anette Krengel och Eva Greek, bibliotekarier vid Sköndalsinstitutet, 
har varit enastående tillmötesgående och hjälpsamma. Varmt tack också till 
sekreterarna vid ARC Cecilia Larsson, Helene Hägglöf  och Sofia Österman.  

Mina föräldrar, Bosse och Gerd, läste slutmanuset på jakt efter språkfel 
och obegripligheter. De har även gjort oräkneliga insatser som underlättat 
min och familjens vardag de senaste åren. Tack kära mamma och pappa!  

Magnus Karlsson har strösslat min tillvaro med uppmuntran och hjälp av 
olika slag – inte minst när avhandlingen skulle färdigställas. Tack min vän! 
Med kort varsel läste och korrigerade Lars Trägårdh de engelska texterna. 
Ingrid Tinglöf  lade ner ett stort arbete på framställningen av boken och 
Lotten Riese Cederholm lotsade genom universitetets administrativa irr-
gångar. Lynn Stevenson språkgranskade slutgiltigt den engelska texten. Mitt 
varmaste tack till er alla!  

Första året som forskarstuderande försörjdes jag genom projektmedel 
från Socialstyrelsen och Sköndalsinstitutet. Andra året fick jag utbildningsbi-
drag för doktorander vid Stockholms universitet och därefter en doktorand-
tjänst finansierad av Vårdalstiftelsen med placering vid ARC. Socialhög-
skolan i Stockholm betalade min lön under de åtta månader när avhand-
lingen skrevs klar. Tack Vårdalstiftelsen och Mats Thorslund som ordnade 
mesta finansieringen! 

Om jag, vilket är troligt, har glömt någon som borde nämnas här ber jag 
om ursäkt! Ansvaret för kvarvarande brister i texten är självfallet mitt eget. 

Min man och jag träffades som nyblivna doktorander och blir nu färdiga 
samtidigt. Han har envisats med att roliga och vilsamma sysslor är bra också 
för avhandlingen. Tack, Ulf, för allt det goda! Det är inte heller någon över-
drift att både kärleken och arbetet har vunnit på att vi har delat på hushålls-
arbetet (varannan vecka allt, varannan vecka inget). Och så naturligtvis bar-
nen. Ni är viktigast! Tack min käraste Joar och fina Torunn för alla uppfris-
kande bus! Kvittrande skratt har ekat in genom arbetsrummets stängda dör-
rar. Det är nog inte bara tråkigt med tankspridda föräldrar i arbete hemmavid.  
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KAPITEL 1 

INTRODUKTION 
Vem ska ta hand om de gamla invandrarna? Frågan utgjorde titeln på den 
bok som kanske för första gången på allvar lyfte in invandrade äldre i debat-
ten om den offentliga äldreomsorgens framtida svårigheter till följd av 
demografiska och samhällsekonomiska förändringar (Ronström 1996). Vid 
denna tid undervisade jag om etnicitet, migration, mångkulturalitet och in-
vandrarpolitik för blivande socionomer vid Socialhögskolan i Stockholm, 
samtidigt som jag vid Sköndalsinstitutets forskningsavdelning just påbörjade 
arbetet med att studera anhöriga till äldre inom vård och omsorg. En under-
sökning om anhörigföreningar, ledde mig att intervjua bland andra Bo 
Edvardsson i Malmö Anhörigförening (Forssell 1998b). Edvardsson, med god 
inblick i såväl offentlig äldreomsorg som situationen för anhöriga till äldre 
med hjälpbehov, formulerade en stark oro för de äldre invandrarnas hjälp-
givande anhöriga som en stor, tyst och utsatt grupp: ”Här har vi en tickande 
bomb.” Det offentliga samtalet om invandrare och äldre rymde dock vid 
denna tid också andra röster, om invandrarfamiljer som tar hand om och 
hjälper sina äldre både hellre och bättre än svenskar. Sådana uttalanden före-
kom såväl av deltagare i debattprogram om äldreomsorgen i teve som av åt-
skilliga olika vårdgivare inom äldreomsorgen som jag mötte i samband med 
intervjuer och föreläsningar. Mitt intresse väcktes för hur omsorgen om de 
äldre invandrarna organiseras, vad den betyder för och hur den upplevs av 
de berörda anhöriga. 

En studie om hjälpgivande 
anhöriga till äldre invandrare 

Avhandlingen handlar, övergripande, om anhörigskap och migrationsrelate-
rade erfarenheter, främst invandrarskap. Det fenomen som studeras är, mer 
specifikt, erfarenheter och upplevelser hos hjälpgivande anhöriga till en av-
gränsad kategori äldre, nämligen sådana som har invandrat sent i livet (efter 
fyllda 60 år) och relativt nyligen och som behöver hjälpinsatser dagligen. 
Forskningsprocessen är explorativ och delvis induktiv, och utgår ifrån be-
skrivningar av olika karaktär. I huvudsak används kvalitativa metoder. Ana-
lyser och slutsatser baseras till största delen på resultaten från en kvalitativ 
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intervjustudie med anhöriga som genomfördes 1999-20011, men också på en 
befolkningsstudie om informella hjälpinsatser bland befolkningen i 
Stockholms län.2  

Det är de anhörigas perspektiv som efterfrågas i detta arbete, inte de äld-
res eller eventuell personal inom äldreomsorgens. Det innebär, till exempel, 
att det är de anhörigas (inte de äldres eller en biståndsbedömares) uppfatt-
ning om hjälpbehoven hos ett antal äldre invandrare som har format urvalet 
till avhandlingens intervjustudie. 

Huruvida anhöriga till invandrade respektive svenskfödda äldre som 
behöver hjälp i vardagen har erfarenheter som mer liknar varandra än som 
skiljer sig åt är en empirisk fråga som också till en del berörs i avhandlingen. 
Jag har arbetet igenom strävat efter att varken negligera kulturella aspekter 
eller ta sådana för givna. Vikten av att studera kulturmöten inom vård och 
omsorg ur allmängiltiga perspektiv lyfts bland annat fram i en antologi om 
kulturmöten i vården (Magnusson 2002), där även det angelägna i att se 
hälsoapparaten ur ett subjektsorienterat perspektiv och att placera i blick-
fånget vårdtagarens erfarenheter, förväntningar och krav betonas (a.a. s.11-
12). Att inte bara vårdtagare utan även deras anhöriga berörs av den mo-
derna vården och omsorgen påtalas särskilt.  

Det har i olika sammanhang sagts att anhöriga till invandrare i vård och 
omsorg generellt sett är ett outforskat område.3 Anhöriga till just äldre in-
vandrare är inte något undantag - det utgör inte något etablerat eller omfat-
tande forskningsområde i Sverige. En sökning i databasen Libris hösten 
2003 ger blott ett fåtal relevanta och aktuella träffar, av vilka jag själv har 
författat tre. En tidig artikel av Heikkilä (1992) rapporterar från ett projekt 
om äldre invandrare och anhörigvård. Här finns vidare Holtters (2001) stu-
die om äldre bosnier och deras anhöriga, Gustavssons & Nordins delrappor-
ter (1995, 1996) från en studie om bland annat äldreomsorgspersonalens 

                                                      
1  Intervjustudien genomfördes i två etapper och redovisas detaljerat i två rapporter: 

Forssell 2000, 2002a. Den första etappen finansierades av Socialstyrelsen och forsknings-
avdelningen vid Sköndalsinstitutet, Ersta Sköndal högskola. Den andra etappen finansi-
erades av Vårdalstiftelsen genom en doktorandtjänst vid Socialhögskolan, Stockholms 
universitet och Aging Research Centre (ARC), Karolinska institutet. Intervjustudien sam-
manfattas i Forssell 2002b. 

2  Befolkningsstudien om informella hjälpinsatser beskrivs ingående i Jeppsson Grassman 
2001a. Studien ifråga kom till genom att Kommunförbundet i Stockholms län inom ramen 
för det nationella projektet Anhörig 300 (se kapitel 2) gav i uppdrag åt en forskargrupp vid 
Sköndalsinstitutet i Stockholm att följa satsningen på anhörigstöd i länet. Gruppen leddes 
av Eva Jeppsson Grassman och inkluderade Magnus Jegermalm, Ingrid Orsholm, Anna 
Whitaker samt undertecknad. Gruppens arbete genomfördes med 7 delstudier som ur olika 
perspektiv beskriver situationen för anhöriga till äldre i Stockholms län, och resulterade i 
10 rapporter under de tre projektåren. För en sammanfattning av delstudierna, se Jeppsson 
Grassman 2002. Se även Jegermalm och Whitaker (pågående arbeten). 

3  Se t.ex. Socialstyrelsen 2002a om anhöriga till psykiskt sjuka iranier, irakier och somalier. 
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möten med äldre invandrare och deras anhöriga samt Socialstyrelsens 
(2002b) studie om äldre iraniers och deras anhörigas syn på vården och om-
sorgen. En datasökning med engelska sökord i olika kombinationer (till ex-
empel informal caregiving, immigrants, elderly) ger fler träffar. Sökresultaten 
i form av olika titlar visar att forskningsområdet är starkt kontextbundet: 
namngivna invandrar- eller minoritetsgrupper i lokala miljöer är ofta i fokus. 

Utgångspunkter för en problemformulering 
Mitt arbete har inspirerats och influerats av några samtida och samtidiga 
fenomen, vilka alla livligt dryftats i den offentliga debatten alltsedan tidigt 
1990-tal. Två av dessa är intimt sammankopplade, de räknas till samma poli-
tikområde (äldrepolitiken) och nämns ofta i samma andetag. Det handlar 
dels om den ökande medvetenheten om att demografiska och samhällseko-
nomiska förändringar i samspel orsakar en så kallad omsorgsklyfta (Thorslund, 
Bergmark & Parker 1997), dels om det ökade intresse för de äldres anhöriga 
som har tagit sig uttryck i forskning, socialpolitik och media under samma 
tidsperiod (Jeppsson Grassman 2003a). När jag år 1996 sökte i olika databa-
ser efter svenska titlar med anknytning till ordet anhöriga och som kunde 
vara av intresse gav det relativt sparsam utdelning.4 En enkel datasökning sju 
år senare (hösten 2003) ger över 700 träffar med varierande grad av relevans 
på samma ord, anhöriga, i fritext enbart på databasen Libris.5  

Det tredje fenomenet och debattområdet har varit aktuellt allt sedan 
1970-talet, och kan tituleras invandrarnas situation i Sverige. Invandrare och in-
vandring är kunskapsområden med lång historia: omfattande och komplexa, 
och med en mängd olika infallsvinklar i olika samhällsvetenskapliga discipliner 
och i olika länder. Den allmänna debatten om invandrare i Sverige har, för-
enklat, beskrivits som obefintlig under 1960-talet, romantiserande under 1970-
talet och stigmatiserande under 1980-talet (Svanberg & Tydén 1992; Furth 
& Ornbrandt 1993). I början av 1990-talet, under den kraftigaste ekonomiska 
krisen i Sverige under efterkrigstiden, började det mångkulturella samhället 
att debatteras på allvar (för en kritisk kommentar, se t.ex. Ålund & Shierup 
1991, 1993). I samma veva omformulerades målen för invandrarpolitiken 
från ganska allmänt formulerade ideal om mångkulturalitet till en mer mål-
inriktad strävan efter att underlätta invandrares integration. Invandrarpolitik 

                                                      
4  Åtskilligt fler träffar tillkom när datasökningen år 1996 utökades med engelska sökord. 

Internationellt var och är forskningen om informell och formell omsorg omfattande. (De 
databaser som då genomsöktes var bl.a. Libris, Artikelsök, Psychlit, Sociofile, Spriline, 
Medline, Sociofile och Sociological Abstracts.) 

5  Olika kombinationer av relaterade sökbegrepp på svenska och engelska (informell om-
sorg, informal care, caregiving etc.) i olika databaser ger hösten 2003 över 4000 titlar av 
varierande relevans. En stor andel rör anhöriga till äldre.  
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har i praktiken blivit integrationspolitik.6 Socialstyrelsen (2002c, d) påtalar att 
kunskapen om äldre invandrare ännu är begränsad och i behov av utveck-
ling. Den kan dock med fog sägas ha vuxit under senare år. En datasökning 
år 1996 efter ”äldre” i kombination med ”invandrare” gav ett drygt tiotal 
träffar, medan samma sökordskombination våren 2003 enbart på svenska 
Libris ger drygt 100 träffar.  

Politiska mål med förhinder 
Frågor kring vård och omsorg om äldre invandrare berör således både äldre-
politikens område och integrationspolitikens. Bägge politikområdena har 
målformuleringar där delaktighet lyfts fram. De nationella målen för äldre-
politiken antogs av riksdagen 1998:  

Äldre skall kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och 
över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet obero-
ende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. 
(Regeringens proposition 1997/1998:113 s.71). 

Integrationspolitikens mål skall genomsyra samhällslivet i stort. För detta 
ändamål arbetar Integrationsverket, med övergripande ansvar för att verka för 
lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund:  

Målen för integrationspolitiken skall vara lika rättigheter och möjlig-
heter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund, en samhällsge-
menskap med samhällets mångfald som grund och en samhällsut-
veckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och 
som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för. 
Det integrationspolitiska arbetet skall särskilt inriktas på att ge stöd 
till individers egen försörjning och delaktighet i samhällslivet, värna 
om grundläggande demokratiska värden och verka för kvinnors och 
mäns lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och motverka 
diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. (Regeringens propo-
sition 1997/1998:16 s.21).  

Äldrepolitiken och invandrarpolitiken rymmer, vart och ett, sina olika förut-
sättningar och problem. Eftersom människor kan vara både invandrare och 
äldre (liksom både invandrare och anhöriga till äldre och så vidare) kan de 
hållas åtskilda endast till en gräns. Detta påpekande kan te sig trivialt, men 

                                                      
6 Utvecklingen från en invandrarpolitik till en integrationspolitik i Sverige är väl genomlyst 

och beskriven i forskningsrapporter, historieböcker och offentliga dokument. Två aktu-
ella akademiska avhandlingar ger kontextualiserade sammanfattningar av denna föränd-
ring (Songur 2002; Franzén 2003). Svanberg & Tydén 1992 ger en historisk överblick av 
olika migrationsmönster: Sverige har alltid varit ett invandrarland – och periodvis också ett 
utvandrarland (se t.ex. Regeringens proposition 1997/98:16; SOU 1999:8 eller Gaunt 2002). 
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verklighetens komplexitet avspeglas inte alltid i det offentliga samtalet när 
olika sociala (eller administrativa) kategoriseringar står i blickfånget. Detta 
påpekas bland annat i ett temanummer av tidskriften Äldre i Centrum 
(1999) om äldre invandrare.  

En utvärdering av senare års äldrepolitik visar delvis nedslående resultat 
(Socialstyrelsen 2002d). Det handlar till exempel om personalbrist och 
försämrade arbetsvillkor för personalen inom äldreomsorgen, bristande till-
gänglighet avseende akutvård för äldre människor samt bristfällig informa-
tionsöverföring och samverkan mellan primärvård, rehabilitering och 
kommunal äldreomsorg. Hit hör också en utbredd obalans mellan ”utbud” 
och ”efterfrågan” när det gäller såväl antal platser i särskilda boenden för 
äldre som kvaliteten i desamma.7 Till de positiva förändringarna hör en ökad 
rättssäkerhet för den enskilde och, i vissa kommuner, ett förbättrat läkarstöd 
i den kommunala vården och omsorgen. Till en del har också förebyggande, 
rehabiliteringsinriktat arbete inneburit stöd för allt fler äldre – och i viss mån 
för deras anhöriga. En reviderad socialtjänstlag trädde i kraft 1998 och tyd-
liggjorde anhörigas roll och betydelse inom äldrepolitikens område genom 
att slå fast att kommunerna bör stödja och avlösa dem som vårdar närstå-
ende svårt sjuka eller äldre med funktionshinder. Formuleringen ”bör” i 
detta sammanhang var föremål för en livlig debatt till exempel bland olika 
anhörigföreningar i den rikstäckande paraplyorganisationen Anhörigrådet.8 
Det har visat sig att hjälpgivande anhöriga till äldre i praktiken sällan är före-
mål för offentliga stödinsatser (Jegermalm 2002a samt i pågående arbete). 
Socialtjänstlagen reviderades åter 2001, utan ändringar i skrivningen avse-
ende stödet till anhöriga.9 

Även integrationspolitiken har ådragit sig kritik: den har inte utgjort det 
instrument som var önskat (Rapport Integration 2002). Många invandrare i 
Sverige, och särskilt de som anlänt under senare år, har haft och har en lång 
och svår väg till levnadsvillkor i samma nivå som svenskföddas. Franzén 
(2003 s.25-27) nämner ett antal kritiska punkter som kännetecknar den en-
skilde invandrarens väg mot integration. Det handlar bland annat om små 
möjligheter till självförsörjning, brister och svåröverblickbarhet när det gäller 
flyktingmottagandets organisering samt kontraproduktiva olikheter i strate-
gier hos flyktingmottagningar och socialtjänst. Ytterligare ett allvarligt hinder 
                                                      
7  Begreppen utbud och efterfrågan i detta sammanhang kan diskuteras. ”Efterfrågan” av-

ser, till exempel, här faktiska ansökningar om insatser, eller behov som är kända inom of-
fentlig äldreomsorg. Mörkertalen kan vara stora.  

8  Åtskilliga medlemmar i olika mindre anhörigföreningar som jag kom i kontakt med under 
arbetet med en studie om anhörigföreningar (Forssell 1998b) uttryckte sin besvikelse 
över denna ordalydelse: Man önskade ett ”skall” i lagtexten.  

9  Den aktuella lagtexten lyder: ”Socialnämnden bör genom stöd och avlösning underlätta 
för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har 
funktionshinder” (5 kap, § 10, Socialtjänstlag 2001:453). 
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för integrationspolitikens målsättningar pekas ut: frånvaron av politisk för-
ankring och engagemang. 

Såväl forskningen om anhöriga till äldre som om invandrare beskylls 
ibland för att alltför ensidigt fokusera negativa aspekter och därigenom för-
medla endimensionella bilder. Självfallet finns det såväl resursrika och väl 
integrerade invandrare som vårdgivande anhöriga vilka trivs med sin uppgift 
och alls inte uppfattar den som livsbegränsande.10 Sist men inte minst: att 
vara anhörig är inte detsamma som att vara hjälpgivare.  

Avhandlingens disposition 

Kapitel 1-5  
Efter denna kortfattade introduktion följer kapitel 2, där forskningsfrågan 
placeras in i ett sammanhang genom en översiktlig redogörelse för de olika 
källor ur vilka den vuxit fram. Detta tillvägagångssätt är ämnat att teckna en 
motiverande bakgrund till arbetet i sin helhet. I kapitel 2 presenteras också 
studiens syfte och frågeställningar. I kapitel 3 redogörs för centrala benäm-
ningar och begrepp, och hur dessa operationaliseras i arbetet. Här presente-
ras också en sammanfattning av olika, möjliga insatser från offentlig äldre-
omsorg samt några centrala begrepp i en handlingsteori som används i ana-
lysen i avhandlingens senare delar. Metodkapitlet (4) visar hur olika insam-
lings- och analysmetoder anpassats efter hand, i takt med forskningsproces-
sens fortskridande. I kapitel 5 tecknas en mer allmän bild av informell hjälp-
givning till omsorgsbehövande bland svenskar och invandrare i Stockholms 
län. Kapitlet utgör en fond mot vilken avhandlingens mer snävt formulerade 
undersökningskategori anhöriga kan förstås.  

Kapitel 6-9  
I kapitel 6 ges först en sammanfattande redovisning av övergripande resultat 
av en kvalitativ intervjustudie, därefter beskrivs hur intervjumaterialet har 
delats in efter olika hjälpmönster, och varför. Så följer tre empiribaserade 
                                                      
10  En granskning av vilka grupper i befolkningen som i det offentliga samtalet utpekas som 

särskilt utsatta eller resurssvaga ger en lång lista på sociala problemkategorier: misshand-
lade kvinnor, ensamma mödrar, bostadslösa, psykiskt sjuka, flyktingar, invandrare – och 
anhöriga i vård och omsorg (Forssell 1998a). Ronström 1996 belyser med exemplet ”äldre 
invandrare” hur en social problemkategori kan konstrueras, ”anhöriga” diskuteras ur 
samma perspektiv i Jeppsson Grassman 2003a, liksom ”invandrarkvinnor” i en tidig arti-
kel av Ålund (1991). För mer övergripande diskussioner om kategoriseringar och benäm-
ningar av sociala problemgrupper inom det sociala arbetet, se t.ex. Sunesson 1992; 2002 
eller Meeuwisse & Swärd 2002. Ett perspektiv på kategorisering efter sociala problem 
som tar fasta på vilka mekanismer i samhället som fungerar marginaliserande eller 
exkluderande i relation till olika välfärdsaspekter återfinns hos Svedberg 1998. Stål 1997 
diskuterar ingående positioner som ”mest utsatt”. 
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kapitel (7-9), vart och ett i tur och ordning skildrande de tre hjälpmönstren 
genom relativt ingående fallbeskrivningar med rika citat och en första tolkning. 

Kapitel 10-13  
De tre hjälpmönstren sammanfattas och kommenteras i kapitel 10. Olika an-
hörigroller efter migrationen beskrivs också i kapitlet. Texten mynnar ut i en 
tolkning av det fenomen som de olika anhörigrollerna utgör bärande delar 
av. I kapitel 11 görs en ansats att placera in detta fenomen i ett vidare sam-
manhang, och här är Bourdieus dispositionella och relationella handlingsfilo-
sofi (Bourdieu 1995 s.7) tillsammans med teori om integration och identitet 
bärande inslag. I kapitel 12 presenteras en friare tolkning av de anhörigas 
relation till den offentliga äldreomsorgen utifrån delvis samma teoretiska ut-
gångspunkter som i kapitel 11. Boken avslutas med ett kort kapitel 13 där 
avhandlingens viktigaste resultat sammanfattas.  
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KAPITEL 2 

ANHÖRIGSKAP OCH 
INVANDRARSKAP 

Ämnet för avhandlingen är relativt specialiserat, medan de olika kunskaps-
områdena ur vilka det fötts rymmer en mängd teoretiska inriktningar och 
möjliga, intressanta sidospår. Arbetet har berört komplexa kunskapsområ-
den tillika forskningsfält som i Sverige traditionellt hållits relativt åtskilda: 
dels anhöriga i vård och omsorg, dels invandrares förhållanden i Sverige. Varje sådant 
kunskapsområde har sin egen förståelseram, med sina grundantaganden och 
med varierande utrymme för alternativa perspektiv.  

I det följande redogörs översiktligt för de mer allmänna utgångspunkter, 
hämtade ur respektive fält, som varit aktuella vid avhandlingens tillkomst 
och utformning. Avsnittet syftar till att placera forskningsfrågan i ett rele-
vant sammanhang. Det är inte ett teorikapitel i traditionell mening. Resulta-
ten i de empiriskt baserade kapitlen (6-9) har styrt valet av de begrepp och 
teorier som används för att bringa djupare förståelse av området, och de 
teoretiska resonemangen fördjupas i avhandlingens avslutande delar och inte 
här i form av en upptakt. (Metodologiska överväganden, som också innefat-
tar avhandlingens utformning, beskrivs mer utförligt i kapitel 4).  

Detta kapitel avslutas med en problemformulering samt en detaljerad 
presentation av avhandlingens syfte och frågeställningar. 

Omsorgsklyftan och de äldres anhöriga  
”Det är lätt att konstatera att kommunernas och de anhörigas insatser utgör 
basen i äldreomsorgen. Tillsammans står de för merparten av äldreomsor-
gen och de bidrar med såväl service- som omsorgs- och ibland även sjukvår-
dande insatser” (Dahlberg 2002 s.269). Anhöriga har alltid tagit ett stort an-
svar för närstående med omsorgsbehov (Qvarsell 1993, 1995; Odén 1998; 
Sundström 2002). Den hjälp som människor ger varandra i vardagslivet för-
blev dock länge ouppmärksammad i svensk välfärdsforskning och socialpoli-
tik, och intresset för området har ofta beskrivits som nyvaknat (Hansson, 
Jegermalm & Whitaker 2000; Jeppsson Grassman 2001a; Svedberg 2001). 
Visserligen fanns redan under tidigt 1980-tal en insikt om anhörigvården 
som ett område där ökad kunskap behövdes (Sekretariatet för framtidsstudier 
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1982), men det var först i mitten av 1990-talet som vikten av anhörigas 
hjälpinsatser tillika behov av stöd började uppmärksammas på allvar.11  

Det offentliga intresset för anhöriga i den svenska vården och omsorgen 
har en mångfasetterad bakgrund. En betydelsefull influens är förknippad 
med det faktum att antalet äldre med omsorgsbehov i Sverige ökar i takt 
med att befolkningen åldras. Sverige var år 2000 det första land i världen där 
5 procent av befolkningen var över 80 år (Thorslund, Bergmark & Parker 
2000). Trots att den ökande medellivslängden i Sverige är ett uttryck för ett 
allmänt sett förbättrat hälsotillstånd och trots att de äldre i Sverige numera 
har betydligt bättre hälsa än tidigare generationers äldre har haft så ökar det 
totala behovet av vård och omsorg i befolkningen, bland annat som en följd 
av att antalet äldre i stort har ökat (Socialstyrelsen 2001a, 2003a). Enligt 
Statistiska Centralbyråns (SCB) beräkningar har antalet levnadsår med ”ned-
satt hälsa” i befolkningen ökat med 2,1 år för män och 1, 6 år för kvinnor 
under den senaste tjugoårsperioden (a.a.).12 Med stigande ålder ökar också 
behoven av hjälp och omsorger av olika slag. 

De ekonomiska resurserna till offentlig äldreomsorg har inte ökat i en 
omfattning som motsvarar de ökade behoven. Prioriteringarna inom offent-
lig äldreomsorg har därmed blivit allt hårdare. De resurser som finns går till 
de allra mest vård- och omsorgsbehövande, medan övriga blir utan offentlig 
hjälp. Det totala antalet äldre som får hjälp har härigenom minskat. Denna 
utveckling har beskrivits och analyserats i åtskilliga sammanhang, där kom-
munernas förändrade roll och ökade ansvar efter Ädelreformen 1992 och 
Psykiatrireformen 1995 ofta lyfts fram (Socialstyrelsen 1998a 2000, 2002c, d, 
2003a; Szebehely 1998a, b, 1999, 2000; Mossberg Sand 2000; Johansson & 
Sundström 2002 m.fl.). Nedgången i den offentliga äldreomsorgens om-
fattning som pågick under delar av 1990-talet har emellertid dämpats under 
senare år (Socialstyrelsen 2003a). 13 

I mitten av 1990-talet började svenska äldreforskare att tala om en om-
sorgsklyfta. Ordet beskriver den ökade diskrepansen mellan behov inom 
den äldre befolkningen och tillgängliga resurser för offentlig äldreomsorg. 
En viktig fråga ur det offentligas perspektiv är vilka strategier som kan vid-
tas för att komma till rätta med den ökande skillnaden mellan behov och 

                                                      
11 Se t.ex. Johansson 1991; Regeringens Proposition 1997/98:113; Socialstyrelsen 1998a; 

Socialstyrelsen 1998b; Vårdalstiftelsen 1998; Svenska kommunförbundet 1999:1, 1999:3. 
12 Denna utveckling är ingalunda unik för Sverige, utan pågår i många länder i världen. Se 

Jegermalm (pågående arbete) för en detaljerad redogörelse för demografiska förändringar 
som antas ha inverkan på behovet av omsorg i OECD-länderna.  

13  Det är de äldsta i befolkningen, de över 80 år, som får det mesta hjälpen vilket framgår av 
följande exempel: År 2001 omfattade socialtjänstens insatser för äldre omkring 16 % av 
alla över 65 år. Nära 240 400 ålderspensionärer i Sverige bodde stadigvarande i särskilda bo-
endeformer eller var beviljade hemtjänst den 1 oktober 2001 (Socialstyrelsen 2002e, 2003a). 
Drygt 177 600 av dessa var 80 år och äldre, vilket motsvarar 38 % av samtliga i åldersgruppen.  
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resurser (Thorslund, Bergmark & Parker 1997 s.2). Eller: Vem ska ta hand 
om de allt fler äldre med omsorgsbehov?14  

Det är svårt att säga om, på vilket sätt eller hur mycket de anhörigas 
situation har påverkats av förändringarna inom den offentliga äldreomsor-
gen under 1990-talet. Flera äldreforskare framhåller dock att det bästa stödet 
till anhöriga är en bra offentlig äldreomsorg, särskilt genom en fungerande 
hemtjänst (se till exempel Sundström 1997, 2000). Omprioriteringarna inom 
äldreomsorgen innebär därmed ett minskat stöd inte bara till de äldre i all-
mänhet, utan också till de äldres anhöriga (Hansson, Jegermalm & Whitaker 
2000 m.fl.).15  

Äldres rätt till bistånd, till exempel i form av hemtjänst, bedöms allt of-
tare med hänsyn till vilka resurser som redan finns kring de äldre och i prak-
tiken allt mindre till deras behov (Sundström 1997; Hansson, Jegermalm & 
Whitaker 2000; Jegermalm & Whitaker 2000; Socialstyrelsen 2002e). Social-
styrelsen (2003b) noterar med märkbar förvåning, med tanke på senare års 
satsning på anhörigstöd16, att andelen förvaltningar som prövar om anhöriga 
och närstående kan utföra insatserna som efterfrågats har dubblerats sedan 
1997. Flertalet berörda förvaltningar utför vad som här kallas ”anhörigpröv-
ning” (a.a. s.7).17 Ökning eller inte – en vanlig utgångspunkt är att mellan 
hälften och två tredjedelar av all vård och omsorg utanför institutionerna ges 

                                                      
14  När det gäller frågan om vem de äldre själva önskar få hjälp av, visar flera studier att många 

önskar praktisk hjälp och omvårdnad av personal, så att de kan göra andra och roligare 
saker tillsammans med sina anhöriga (Socialstyrelsen 2002b). För en sammanfattning av 
aktuell forskning om befolkningens och de äldres önskemål, se Dahlberg 2002 s.263-265, 
som bl.a. lyfter fram vissa skillnader i synsätt mellan kvinnor och män. Motsatta bilder 
finns också. Heikkilä 1992 visar i en kartläggning av stödbehov bland äldre invandrare 
och deras anhöriga i Fittja, Botkyrka kommun att invandrarfamiljer, speciellt från Turkiet, 
Mellersta Östern och Latinamerika, ofta endast accepterar hemtjänst genom en anställd 
från den egna familjen. Intervjuade äldre invandrare har dålig kunskap om hur den svenska 
äldrevården fungerar, vilken sägs vara en av orsakerna till att de avvisar hemtjänstservice 
med ordinarie personal. Dessa äldre anser att det är barnens skyldighet att vårda de äldre.  

15  I kapitel 3 redovisas kortfattat olika möjliga insatser från den offentliga äldreomsorgen, 
och relationen och samspelet mellan formell och informell omsorg kommenteras.  

16  Socialstyrelsen fick 1997 i uppdrag av regeringen att fördela 7,5 miljoner kronor för att 
utveckla anhörigstöd. Erfarenheterna från satsningen visade att anhörigstödet i kommu-
nerna var svagt utvecklat, och att vissa grupper av anhöriga dignar under omfattande om-
sorgsbörda. Med stöd av Nationell handlingsplan för äldrevården (Regeringens proposition 
1997/98:113) beslutades därför att ytterligare 300 miljoner kronor skulle satsas på att ut-
veckla anhörigstödet i landet genom projektet ”Anhörig 300” under åren 1999-2001. 
”Den övergripande målsättningen med denna satsning var att man genom ett långsiktigt 
arbete skulle stödja och underlätta samt på olika sätt bidra till en ökad livskvalitet för fa-
milj och andra närstående.” (Jegermalm 2002b s.165-166).  

17  Szebehely påpekar att vuxna barn inte har ett formellt ansvar för sina föräldrar: ”om bi-
ståndsbedömningen tar hänsyn till närhet till barn innebär det i praktiken ett brott mot 
den familjerättsliga lagstiftningen” (1998 s.6). 
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av anhöriga (Johansson 1991; Sundström, Johansson & Hassing 2002, 2003).18 
Szebehely (1999) använder beteckningen informalisering av omsorg för att be-
teckna en situation där allt fler anhöriga ger sådan omsorg som tidigare gi-
vits av personal inom offentlig äldreomsorg. Enligt Socialstyrelsen (2002e) 
med flera är det särskilt vissa grupper av anhöriga vars ansvar ökar för att 
tillgodose äldre närståendes behov av vård och omsorg, framför allt äldre 
och sammanboende makar. 

Det ökade samhälleliga intresset för anhörigas insatser, inklusive sats-
ningen på olika former av offentligt anhörigstöd, kan givetvis kopplas direkt 
till ovan nämnda omsorgsklyfta: ”Omfattande insatser utförs av anhöriga till 
mycket begränsade ekonomiska kostnader för välfärdsstaten” (Jeppsson 
Grassman 2003b s.15).19 Författaren berör fler aspekter som har betydelse 
för det ökade intresset för anhöriga i vård och omsorg i samhället, och näm-
ner inledningsvis de ideologiska strömningar som under 1990-talet resulte-
rade i en kritik av den svenska välfärdsstaten, vilken i sin tur påverkade inrikt-
ningen på såväl den offentliga debatten som de socialpolitiska omvälvningar 
som tog form under denna tid (Jeppsson Grassman 2003b s.13-14).20 Vissa 
samhällsdebattörer befarade att medborgarna hade blivit passiviserade av en 
omhändertagande välfärdsstat (Zetterberg 1994, 1995). Detta ansågs allvar-
ligt hota själva civilsamhället, där sådana viktiga moraliska värden antas odlas 
som gör medborgarna ansvarstagande och benägna att hjälpa varandra.21  

Bilden av en passiv befolkning har i flera befolkningsstudier om medbor-
garnas engagemang senare visat sig vara starkt överdriven eller rentav felaktig 
(Jeppsson Grassman & Svedberg 1995, 1999; Jeppsson Grassman 2001a).22 

                                                      
18  Anhöriga hjälper självfallet också på olika sätt sina äldre närstående som bor på institu-

tioner (se t.ex. Whitaker 2002, 2004). Omfattningen av sådana insatser är om möjligt 
ännu svårare att beräkna. 

19  Insikten om anhörigas omfattande hjälpinsatser har sin parallell i andra länder, där både 
särskilda ekonomiska satsningar på stöd till anhöriga och lagstiftning som på olika sätt 
markerar anhörigas behov av stöd på liknande sätt vuxit fram (Johansson & Sundström 
2002; Jeppsson Grassman 2003b samt i Jegermalm, pågående arbete).  

20  Det finns en omfattande forskning om medborgarskap i en tolkning som går utöver indi-
videns förhållande till staten uttryckt i formaliserade rättigheter och skyldigheter. Det vi-
dare perspektivet beaktar olika roller och relationer som individen har i förhållande till 
samhällets olika sfärer. För en sammanfattning och diskussion, se t.ex. Jeppsson Grassman 
& Svedberg 1999; Trägårdh 1999; Jeppsson Grassman 2003c s.24-26. 

21  Se Trägårdh 1995, där författare och debattörer ur olika perspektiv diskuterar det civila 
samhället och välfärdsstatens framtid. Se även Edwards & Foley 1998 för en kritik av 
själva begreppet civilsamhälle. 

22  Flera studier visar ett minskat föreningsdeltagande bland svenskarna. Vad det betyder för 
vad Putnam 1996, 2000 kallar medborgarandan (innefattande till exempel medborgarnas 
benägenhet till informellt hjälparbete) är ovisst, och föremål för livliga diskussioner 
mellan forskare och debattörer med olika utgångspunkter (se t.ex. SOU 1999:84; 2000:1, 
Wijkström 2000).  
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Svedberg (2001) lyfter fram ideella och informella insatser i Sverige och dis-
kuterar bland annat hur de aktualiseras i politik och forskning, vilken om-
fattning de har och vad de handlar om. Författaren konstaterar: ”Svenskarna 
verkar alltså göra informella insatser i minst lika hög utsträckning som 
befolkningar i andra jämförbara europeiska länder” (a.a. s.161). Människor 
tenderar att hjälpa varandra utanför de offentliga systemen i alla samhällen 
och kulturer, även när det (som i Sverige) finns en utbyggd välfärdsstat. När 
det handlar om informella insatser av omsorgskaraktär visar både europeiska 
och amerikanska studier att merparten utförs av kvinnor.23 De vanligaste in-
formella omsorgsgivarna är makar och döttrar (Szebehely 1998b). De sena-
res, döttrarnas, insatser har ökat under 1990-talet (Sundström, Johansson & 
Hassing 2003).  

Flera studier visar komplexa och delvis motsägelsefulla orsaker till 
anhörigas omfattande åtaganden, ur individuella perspektiv. Det handlar om 
såväl positiva som negativa faktorer. Anhöriga hjälper äldre närstående av 
många skäl, till exempel kärlek, ansvar, plikt, skuld, ekonomiskt beroende, 
avsaknad av eller brist på kunskaper om alternativ (Johansson 1991). I flera 
studier om anhöriga i vård och omsorg där är det i praktiken är fråga om 
äldre makar där den ena hjälper den andra, hänvisar man ofta till äkten-
skapslöftena om kärlek i nöd och lust (Forssell 1998b; Orsholm 2001; 
Whitaker 2002; Socialstyrelsen 2002f  m.fl). 

Konsekvenserna för anhöriga av att ge omfattande hjälp har studerats i 
relativt stor omfattning. Orsholm (2002a s.16-18) sammanfattar: känslomäs-
sig börda, stress, depression, frihetsrestriktioner, bundenhet men också glädje, 
stimulans och tillfredsställelse. Grant & Nolan (1993) lyfter fram de positiva 
aspekterna, som hjälpmottagarens tacksamhet och uppskattning och glädjen 
i att kunna hjälpa.  

Anhörigas olika ansikten 
Det offentliga samtalet skylls ibland för att bidra till en förenklande 
konstruktion av anhöriga som vore de en enhetlig social kategori. Som en 
motvikt mot en instrumentalisering där anhörigskap jämställs med potentiell 
hjälpgivning poängteras vikten av att nyansera bilden av anhöriga genom att 
belysa olika anhörigskap, ur olika perspektiv (Jeppsson Grassman 2003a). 
Här betonas att anhörigskapets uttryck tar form över tid, och är föränderligt. 
Olika anhörigrelationer växer fram under inflytande av olika krafter: såväl 
socialpsykologiska och socioekonomiska förhållanden (som privatekonomi, 
hälsotillstånd, bostadsförhållanden, familjesammansättning) och omständig-
heter utanför individernas direkta räckvidd som också påverkar deras liv (som 
arbets- respektive bostadsmarknaden på bostadsorten, lokala socialpolitiska 

                                                      
23  Se t.ex. Horowitz 1995; Walker, Pratt & Eddy 1995; Busch Zetterberg 1996; Jeppsson 

Grassman & Svedberg 1999; Hansson, Jegermalm & Whitaker 2000. 
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beslut av olika slag, sjukförsäkrings- och föräldraförsäkringssystem, invand-
ringspolitik och så vidare). Kulturella skillnader, skillnader i miljö, livssitua-
tion… Anhörigskap är, kort sagt, till stor del kontextberoende och kan ge-
stalta sig på olika sätt, och få olika innebörder och uttrycksformer beroende 
på de sammanhang i vilka de tar form. Den som vill undersöka, skildra och 
förstå olika anhörigskap bör därför artikulera och studera även dessa. 

I studier av anhöriga till hjälpbehövande i Sverige har det varit vanligt att 
använda kvalitativt inriktade, ofta deskriptiva metoder.24 (En sådan ansats 
dominerar också detta arbete, genom att det är de erfarenheter och den om-
givning som intervjupersonerna i en kvalitativ intervjustudie berättar om 
som ges den största platsen i analysen.) Att, vilket är vanligt, artikulera sam-
manhang i detaljerade fallbeskrivningar kan beskrivas som en form av lokali-
sering. Begreppet anknyter till en forskningstradition som är vanlig inom den 
så kallade vardagslivsforskningen, där bland annat lokal miljö studeras och 
beskrivs relativt ingående och där sociala processer är i blickfånget. I ett par 
svenska, kvalitativa intervjustudier lyfts på detta sätt fram den lokala miljöns 
betydelse för olika anhörigskap, präglade av ett hjälpbehov hos endera par-
ten (Orsholm 2001, 2002a). Här är det fråga om ett mikroperspektiv – om 
än vidgat genom att närmiljön inkluderas.25 Perspektivet återfinns också i en 
studie om kommunens stöd till anhörigvårdare i nio olika kommuner, där 
bland annat ”anhörigvårdens fysiska miljö” lyfts fram (Socialstyrelsen 2002f  
s.22). Orsholm (2003) fördjupar analysen av resultaten från de två ovan 
nämnda intervjustudierna med hjälp av ett tidsgeografiskt perspektiv, och 
tydliggör ytterligare betydelsen av tiden och rummet för anhörigskapets ge-
staltning.26 Noteras kan att betydelsen av förankring och beständighet ofta 

                                                      
24 I Vårdalstiftelsens program och kunskapsöversikt 1998 definieras 1990-talets forskning 

om anhörigomsorg och anhörigvård som i huvudsak av övergripande och beskrivande 
karaktär, med en viss inriktning mot metod och modellbyggande för praktiskt socialt ar-
bete. ”Utöver detta finns t.ex. viss kunskap om anhörigas problem vid omsorg och vård 
av demenssjuka, anhörigas organisering liksom (…) anhörigas roller vid livets slutskede 
samt om mötet mellan anhöriga och professionella omsorgsgivare” (a.a. s.4).  

25  Ett annat sätt att lokalisera är att uppmärksamma kroppen. Twigg 2002 visar hur männi-
skors kroppar lyser med sin frånvaro när lokal miljö artikuleras i forskning om 
välfärdspolitik i allmänhet och social omsorg i synnerhet. Ändå är kroppen eller kropps-
liga teman, synnerligen centrala i dessa sammanhang. Ett undantag är inom 
socialgerontologisk forskning, där kroppen har uppmärksammats genom den åldrande 
människans upplevelser och erfarenheter (Öberg 1994). Se även Whitaker 2002, 2003 
samt i pågående arbete. 

26  För en introduktion av det tidsgeografiska perspektivet se Hägerstrand 1991. Se även 
Ellegård 1990. 
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betonas när det handlar om äldre. Äldres förväntade framtid ter sig annor-
lunda än de yngres.27  

Lokalisering kan även göras än mer övergripande och generellt genom 
att individuella perspektiv sätts i relation till kunskaper om mer övergripande 
förhållanden och mönster. Analyser av större material ger då bilder som 
kompletterar och ger ny belysning åt nära skildringar.  

Ibland används på detta sätt en livsloppsansats i forskningen om äldre och 
äldres anhöriga, såväl i Sverige som i andra länder.28 Här är ett förändrings-
perspektiv över lång tid centralt. Livsloppsforskningen tar fasta på komplexa 
förhållanden mellan utveckling och förändring på olika nivåer – individuella 
och strukturella – och fokuserar interaktionen mellan individer, inom famil-
jen och släkten, över tid och under förändrade samhällsförhållanden. Ofta 
kombineras inom livsloppsforskningen kvantitativa metoder med kvalitativa, 
med tonvikt på de förra (Giele & Elder 1998a, b). Thorsen (1997) visar dock 
ett allt ökande intresse för livshistorier och biografier inom livsloppsforsk-
ningen, och pekar med det på en anda i tiden:  

Den store og okende intressen for livshistorier kan i seg selv ses som 
et uttrykk for tidens opptatthet av selvet, av menneskets indre mer en 
det ytre liv, av det private mer enn det offentlige, på jakt etter det 
”egentlige” mennesket (Thorsen 1997 s.17).  

Anhöriga – en ny social kategori? 
Den relativt sett vanliga kvalitativa ansatsen i svenska studier om anhöriga 
till hjälpbehövande kan till stor del förklaras med att det som pågår utanför 
de offentliga institutionerna är svårt att mäta. Den kan också höra samman 
med det sätt på vilket anhöriga, deras roller och relationer, lyfts fram i olika 
offentliga sammanhang. Det är inte fel att säga att bilden av anhöriga inom 
vård och omsorg under det senaste decenniet har förändrats mycket, från en 
osynlig och diffust avgränsad kategori till en uppmärksammad part på den 
offentliga och politiska agendan. I olika texter om och studier av anhöriga är 
det, som redan antytts, ofta individuella öden som bevekar läsaren att sätta 
sig in i de berördas situation. En tolkning av detta förhållande är att det 
finns en utbredd önskan att artikulera anhöriga som en särskild, enkelt 
identifierbar kategori. Som sådan är till exempel olika hjälpgivande anhöriga 
lättare att vända sig till för myndigheter och politiker. Möjligen är de också 
                                                      
27  I en tankeväckande studie om vad ett ”framgångsrikt åldrande” (successful aging) innebär 

för äldre migranter från Iran visar Torres 2001, tvärtemot en vanlig uppfattning om såväl 
äldres anpassningsförmåga som beständigheten i kulturellt förankrade särdrag, att de äld-
res uppfattning om det ideala åldrandet utmanas av migrationsprocessen och sålunda 
mycket väl kan förändras med den sociokulturella kontexten.  

28  Se t.ex. Kramer & Lambert 1999. Se Öberg 2002 för en översikt och sammanfattning av 
livsloppsperspektiv, eller livsloppsparadigm, i forskning om äldre och åldrande. Se vidare 
Hareven 1996; Clausen 1998 samt Giele & Elder 1998b. 
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lättare att handskas med på detta sätt. Vilka som kommer i fråga, till exem-
pel för olika stödåtgärder, bestäms så att säga av anhörigdefinitionens ut-
formning. Definitionens räckvidd ger ramar och avgränsningar. En upp-
märksamhet på detta kan hjälpa oss att problematisera det offentliga samta-
lets perspektiv på anhöriga.  

Många grupperingar av anhöriga inom vård och omsorg har själva anam-
mat ett språkbruk och ett förhållningssätt som påminner om andra intresse-
gruppers kontakter med det offentliga. ”Syns du inte så finns du inte” var en 
slogan som flitigt togs i bruk av Anhörigrådet, den första landsomfattande 
paraplyorganisationen för anhöriggrupper och anhörigföreningar, under 
1990-talet (Forssell 1998b). Uttrycket speglar en strävan efter att rikta ljuset 
mot anhöriga i vård och omsorg och därigenom skänka dem den respekt 
som kommer av att bli sedd – men också uppskattning för det som de gör. 
Kanske kräver resan från en position i osynlighet till rollen av uppmärksam-
mad part på politiska agendan ansikten. 

Samtidigt som anhöriga inom vård och omsorg, från olika håll i samhäl-
let inklusive de egna leden, artikuleras som en kategori med unika erfarenhe-
ter och behov pågår på olika plan (inom forskning, politik och i olika an-
hörigföreningar) en diversifiering av samma kategori. Anhöriga med olika er-
farenheter tycks allt oftare framhålla sin särart jämfört med andra anhöriga, i 
eller utanför organiserade former. Det kan till exempel handla om anhöriga 
till personer med specifika sjukdomar, eller anhöriga till äldre i vissa typer av 
särskilt boende. Artikuleringen av olika underkategorier av anhöriga i det 
offentliga samtalet påminner ibland om sådan artikulering av social identitet 
som både kommer av och ger upphov till förväntningar på särskild respekt 
från omgivningen, och därmed också erkännande i olika former (Taylor 1994). 
Nolan, Grant & Keady (2002) pekar på risken att det kan uppstå ojämlikhe-
ter i tillgången till samhällets resurser som en följd av utkristalliseringen av 
olika sorters anhöriga inom vård och omsorg. När anhöriga har möjlighet att 
kvalificera sig som mottagare av stöd från samhället, vilket kan vara synner-
ligen välbehövligt, dras de samtidigt in i den offentliga omsorgens system för 
behovsbedömning.29 Kombinationen av anhörigas organisering och mötena 
med socialtjänstens institutioner för behovsbedömning kan också bidra till 
en process liknande den som tidigt identifierades i analyser av behovsprövat 
ekonomiskt bistånd till enskilda, nämligen frågan om vem som uppfattas 
som ”värdig” mottagare av samhällets stöd.30 I min egen studie av anhörig-
föreningar fann jag, på liknande sätt, olika uttryck för uppfattningar om 
                                                      
29  Orsholm 2002b ger ett ovanligt exempel på en avlösningsverksamhet för anhöriga till 

dementa äldre som inte föregås av behovsbedömning i traditionell mening.  
30  Skiljandet mellan ”värdiga” och ”ovärdiga” bidragstagare har alltid varit, och är, en central 

fråga inom olika länders socialpolitik och välfärdsutveckling (Titmuss 1974). Sverige är inget 
undantag. Franzén (2003 s.54-56) diskuterar, bland annat med denna utgångspunkt, olika 
normativa faktorer som är verksamma i svenskt socialbidragssystem. Se även Bergmark 1996.  
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vilka anhöriga som egentligen behövde mest och ansågs vara mest berättigade 
samhällets stöd (Forssell 1998b). 

Informella hjälpinsatser i Stockholms län 
Eftersom det är hjälpgivande anhöriga som står i avhandlingens blickfång be-
skrivs i det följande helt översiktligt resultaten av en befolkningsstudie om 
informella hjälpinsatser i Stockholms län, det vill säga det område där den 
intervjustudie genomfördes som avhandlingen huvudsakligen baseras på.31 

Hela 39 procent av befolkningen i Stockholms län (540 000 personer) ut-
för regelbundet hjälpinsatser utanför sitt eget hushåll (jeppsson Grassman 
2001a). Det handlar om hjälpinsatser av de mest skilda slag, från skjutsning 
av skolbarn mellan fritidsaktiviteter till omfattande hjälpinsatser för svårt 
sjuka. När detta resultat jämförs med resultat från tidigare, riksrepresenta-
tiva, studier framstår detta brett formulerade informella hjälpgivande i 
Stockholms län som inte bara omfattande utan också något vanligare än i 
riket.32 Skillnaden kan delvis bero på att det mätinstrument som användes 
inbegriper ett vidare spektrum av hjälpinsatstyper än vad tidigare mätningar 
möjliggjort. Den jämförelsevis höga siffran kan också till en del avspegla 
den ökning av informella hjälpinsatser för äldre, alltså insatser av omsorgs-
karaktär, i hela landet som har skildrats eller antytts i flera studier på senare 
tid (Szebehely 1998a b, 1999; Sundström 2000; Johansson & Sundström 
2002; Socialstyrelsen 2002e m.fl.). Den kan, slutligen, också ha att göra med 
förhållanden som är specifika för just Stockholms län: demografiskt, geogra-
fiskt eller på annat sätt. Vad särskiljer då länet från andra platser i landet? 

                                                      
31  Uppgifterna i det följande om informella hjälpinsatser i Stockholms län baseras huvudsakli-

gen på resultaten från nämnda befolkningsstudie, som genomfördes av Temo under år 2000 
(under samma tidsperiod som avhandlingens intervjustudie), på uppdrag av en grupp fors-
kare vid Sköndalsinstitutet (se kapitel 1). Målgruppen för befolkningsstudien var den vuxna, 
svensktalande befolkningen med mantalsskrivning i länet under perioden april – oktober 
2000. Bruttourvalet bestod av 2 850 individer, slumpmässigt valda ur befolkningsregistret. 
Sammanlagt intervjuades 1 635 personer, av vilka 14 % var födda utanför Sverige. (49 per-
soner, knappt 2 % av bruttourvalet, bedömdes inte tala tillräcklig svenska för att medverka 
i studien.) Kortfattat gällde frågeställningarna hur vanligt det är att människor utför in-
formella insatser, vad som utmärker de grupper av medborgare som regelbundet gör in-
formella insatser, vilka hjälpmottagarna är, hjälpinsatsernas karaktär och omfattning i tid, 
samt de informella hjälpinsatsernas konsekvenser för hjälpgivarnas välbefinnande och 
hälsa. Vidare undersöktes tillgången till socialt stöd och betydelsen av detta för hjälp-
givarnas situation, medborgarnas syn på ansvarsfördelningen av omsorgsbehoven i sam-
hället samt frågeställningar kring samspelet mellan hjälpgivare och insatser från offentlig 
sektor och frivilligorganisationer.  

32  I Jeppsson Grassman 2001a redogörs för hur denna studie metodologiskt och resultat-
mässigt förhåller sig till två andra, liknande studier av informellt hjälparbete i Sverige som 
genomfördes 1992 och 1998 (Jeppsson Grassman 1993; Jeppsson Grassman & Svedberg 
1995, 1999). De studier som, i likhet med denna, belyser informella hjälpinsatser ur ett 
medborgarperspektiv är fåtaliga (se t.ex. Busch Zetterberg 1996).  
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Bland annat finns här en relativt sett hög andel invandrare, befolkningens 
medelålder är förhållandevis låg och länet innefattar många olika typer av 
lokala miljöer: från storstad till ren landsbygd.  

Vilka är det då som invånarna i länet hjälper? Det vanligaste är att hjälpa 
någon som man är släkt med, det gör 61 procent av alla som alls hjälper nå-
gon. Den vanligaste hjälpmottagaren är en mor. Men mönstret är inte en-
tydigt. Det är 21 procent av hjälpgivarna i Stockholms län som hjälper per-
soner utanför släkten, och drygt 18 procent som både hjälper någon i släk-
ten och någon utanför den. Detta innebär att sammanlagt 40 procent av hjälp-
givarna i Stockholms län gör insatser för personer utanför släkt och familj, i 
och/eller utanför det egna hushållet. De som hjälper någon utanför den 
egna familjen och det egna hushållet är i regel i åldrarna 18 – 44 år, och där-
med i genomsnitt något yngre än andra hjälpgivare. Manliga hjälpgivare hjäl-
per personer utanför släkten i större utsträckning än kvinnliga. Invandrare 
hjälper oftare än svenskar någon utanför det egna hushållet. I olika studier 
om anhörigas hjälpinsatser finns det ofta ett outtalat antagande att det är en 
person, inte fler, som får hjälp (Hansson, Jegermalm & Whitaker 2000). Hela 
två tredjedelar av samtliga hjälpgivare i Stockholms län hjälper dock fler än 
en person: detta är alltså det allra vanligaste (Jeppsson Grassman 2001a s.20).  

I fråga om hjälpinsatsernas innehåll tycks det generellt sett inte råda 
några stora skillnader mellan kvinnor och män, men kvinnor gör mer av 
omsorgsinsatser medan män ger mer av praktisk hjälp. Här liknar förhållan-
dena i Stockholms län dem i andra länder. Kvinnor i Stockholms län lägger 
också totalt sett ner mer tid på hjälparbete utanför det egna hemmet, 18 tim-
mar i månaden att jämföra med männens 13.  

En mer detaljerad granskning av resultatet från befolkningsstudien om 
informella hjälpinsatser visar att 17 procent av invånarna enligt egen uppgift 
hjälper någon eller några med särskilda omsorgsbehov utanför det egna hus-
hållet, och att 5 procent hjälper särskilt omsorgsbehövande i samma hushåll 
(Jeppsson Grassman 2001a s.22). Oftast är hjälpmottagaren i dessa fall en 
förälder. Detta slags hjälpgivande har rimligen andra implikationer för hjälp-
givarna – och självfallet hjälpmottagarna – än vad exempelvis skjutsning av 
egna och grannars barn till fotbollsträning har.  

I det följande sammanfattas i korta ordalag tre så kallade hjälpgivarprofi-
ler (Jeppsson Grassman 2001a s.67-72), konstruerade för att åskådliggöra 
olika aspekter av fenomenet ”informella hjälpinsatser”. Profilerna baseras 
bland annat på information om huruvida hjälp ges till någon med eller utan 
omsorgsbehov, och om hjälpen ges i eller utanför det egna hemmet.  

Den engagerade medborgaren är i majoritet bland alla hjälpgivare. Detta är lika 
ofta man som kvinna: här finns inga könsskillnader. Han eller hon hjälper 
någon som inte har särskilda omsorgsbehov, och ger sällan eller aldrig person-
lig omvårdnad. De engagerade medborgarna hjälper nästan lika ofta grannar, 
vänner och arbetskamrater som släktingar. Man lägger ned i genomsnitt 13 
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timmar i månaden på att hjälpa, vilket är relativt lite jämfört med de övriga 
två hjälpgivarprofilerna (se nedan). De engagerade medborgarna är något 
oftare gifta eller sammanboende än vad länets befolkning i stort är. Invand-
rare är överrepresenterade. I övrigt är de som ”vem som helst”, och alltså 
inte mer socioekonomiskt resursstarka eller resursfattiga än andra. Däremot 
utmärks de av att ha god fysisk och psykisk hälsa samt ha vad som kan kallas 
stort personligt socialt kapital. De har allmänt sett mer intensiv kontakt med 
sitt sociala nätverk än de som inte ger hjälpinsatser, och rapporterar oftare 
än andra att de har en god vän som de kan tala med om allt. Den engagerade 
medborgaren hjälper ofta fler än en hjälpmottagare.33  

Nästa hjälpgivarprofil, omsorgsgivaren, är oftast en kvinna som hjälper en 
person med särskilda omsorgsbehov utanför det egna hushållet med hus-
hållsarbete, omvårdnad, passning och kontakt. Hjälpmottagaren är typiskt 
sett över 75 år, ofta en mor. Omsorgsgivarna hjälper i genomsnitt 24 timmar 
per månad, är i regel gifta eller sammanboende, har sämre hälsa (framför allt 
psykiskt) än befolkningen i genomsnitt och är inte särskilt ekonomiskt 
resursstarka. Omsorgsgivarna delar på hjälpansvaret med andra släktingar 
eller aktörer i något större utsträckning än andra hjälpgivargrupper. Invand-
rare är i någon mån överrepresenterade även bland dessa hjälpgivare.  

Den tredje och sista hjälpgivarprofilen ur befolkningsstudien om infor-
mella hjälpinsatser, anhörigvårdaren, sammanbor med en hjälpmottagare som 
är i behov av särskilda omsorgsinsatser. Han eller hon är gift med eller för-
älder till den som får hjälp och spenderar i genomsnitt 93 timmar i månaden 
på att ge omvårdnad, göra hushållsarbete och ge passning. Den typiska an-
hörigvårdaren har begränsade ekonomiska resurser, ett svagt personligt nät-
verk och svag hälsa. En hög medelålder hos denna profil antyder att det ofta 
är fråga om äldre makar som hjälper varandra. Gruppen består av både 
kvinnor och män, med någon övervikt för kvinnor. 

Invandrare i Sverige 
Den andra influensen som varit betydelsefull vid avhandlingens tillkomst är 
uppmärksamheten på situationen för invandrare i Sverige. Bilder av ojämlika 
förhållanden mellan svenskfödda och invandrare, till de senares nackdel, 

                                                      
33  En närmare analys av dem som gör regelbundna hjälpinsatser för grannar, vänner och 

arbetskamrater ger en underkategori av denna hjälpgivartyp. Här är invandrare än mer 
tydligt överrepresenterade, och man förvärvsarbetar i högre grad än den övriga befolk-
ningen men har lägre utbildningsnivå och mindre inkomst än andra grupper. Socioekono-
miskt är alltså denna underkategori av ”den engagerade medborgaren” mindre lyckligt 
lottad än genomsnittet i befolkningen. Den visar inte heller samma bild av god eller mycket 
god självskattad hälsa. Däremot är dessa hjälpgivares goda personliga sociala kapital mar-
kant. Ingen grupp har tätare kontakt med sitt sociala nätverk, och ingen annan grupp har 
i större utsträckning en god vän. Hela 84 % av dessa hjälpgivare hjälper fler än en person. 
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tecknas gång efter annan i olika sammanhang. Utvecklingen inom olika väl-
färdsområden har visserligen inneburit förbättringar för befolkningen gene-
rellt. Men samtidigt beskrivs en pågående polarisering av tillgänglighet till 
olika resurser där invandrare är en av de kategorier i befolkningen som kon-
sekvent drar det kortaste strået (Fritzell & Lundberg 1994; Socialstyrelsen 
1995; SOU 2001:79). 

Ett konkret perspektiv på invandrares förhållanden gäller just tillgång till 
resurser av olika slag. Till exempel så framgår svårigheterna för invandrare 
att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden av Franzén (2003), som vi-
sar att den introduktionstid om 2 år som svenska myndigheter förväntar 
skall räcka till de nyanlända invandrarna är helt otillräcklig. Författarens ana-
lys av tillgänglig statistik över invandrares och svenskars levnadsförhållanden 
ger att det tar, i genomsnitt, 15 år för en invandrare att etablera en levnads-
nivå som kan mäta sig med den genomsnittlige svenskens. Ett annat exem-
pel ges av Bäck (1999): Invandrare är kraftigt underrepresenterade i politi-
ken, och deras valdeltagande är lågt och sjunkande. Detta tillskrivs utestäng-
ningen på arbetsmarknaden. Det faktum att invandrare dessutom är 
underrepresenterade i föreningslivet framhålls här som särskilt allvarligt med 
tanke på den stora betydelse som föreningar har för både intresseförmed-
lingen i det svenska samhället och skapandet av socialt förtroendekapital.  

Långt ifrån alla som själva invandrat känner emellertid igen sig i beskriv-
ningar av bristande resurser, och inom svensk invandrarforskning påtalas 
ofta betydelsen av ett vidgat perspektiv för att komplicera och utmana en 
starkt förenklad syn på invandrare som blivit förhärskande på en mer 
vardaglig nivå. Invandrare, liksom anhöriga, är en heterogen samlingsbeteck-
ning (se vidare kapitel 3).34 

I 1990-talets livliga debatt om det mångkulturella samhällets förutsätt-
ningar och problem reste olika forskare krav på en mer problematiserande 
och elaborerad sammanhangsanalys för att synliggöra och bättre förstå in-
vandrares förhållanden och villkor. Man bör, påpekade många, sträva efter 
en förståelse av invandrares belägenhet i Sverige mot bakgrund av deras 
erfarenheter såväl före som under och efter en migration – ett tillvägagångs-
sätt som varken utesluter kulturella eller traditionella aspekter eller ger så-
dana ett unikt förklaringsvärde (Ålund 1991; Slavnic 2000; Magnusson 
2002). Den nästan totala dominansen av flyktinginvandring under de senaste 
decennierna ger till exempel dagens invandrare en annan profil än vad 1960- 
och 1970-talens arbetskraftsinvandring gjorde (Svanberg & Tydén 1994; 
SOU 2002:13; Franzén 2003). Olika orsaker bakom migrationsrörelser har 
självfallet stor betydelse för de berördas möjligheter i olika skeden.  
                                                      
34  Enligt statistik från SCB (februari 2004) var 1 053 463 av Sveriges befolkning på totalt 

8 940 788 personer år 2002 födda utrikes. De utgjorde 11,8 % av befolkningen. I 
Stockholms län är knappt 18 % av hela befolkningen (329 067 personer) utrikes födda. 
Totalt är 179 olika länder representerade i länet. 
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Detta andra perspektiv behandlar således olika orsaker till invandrares 
generellt sämre tillgång till olika slags resurser, liksom konsekvenser på 
längre sikt.35 Ålund (1991) artikulerade tidigt vikten av att undersöka struk-
turer och processer som konstitueras i och själva konstituerar det som för-
fattaren kallar för ”det postkoloniala samhället”, där invandrare generellt 
och invandrade kvinnor specifikt sägs infogas på botten av samhällshierar-
kin.36 Kulturrasism’ är ett centralt begrepp (Ålund & Schierup 1993). I lik-
nande anda hävdar Slavnic (2000) angående forskning om flyktingar att:  

(… ) varje seriös forskningsansats om flyktingar fordrar ett engage-
mang av samhällsvetaren som går ut på att å ena sidan av-essensiali-
sera flyktingarna och å andra sidan placera deras öden i en bredare 
politisk och historisk kontext. Detta framstår som en huvudsaklig 
metodologisk princip, inte för att samhällsvetaren måste göra avkall 
på sina etiska neutralitetsprinciper och sälla sig till den ena eller den 
andra politiska diskursen, utan helt enkelt för att det undersökta sam-
hälleliga fenomenet enbart på detta sätt kan förstås och förklaras. Att 
avstå från denna metodologiska princip (…) leder raka spåret till en 
professionell och intellektuell underkastelse i förhållande till be-
stämda politiska diskurser” (Slavnic 2000 s.3).37  

Molina (1997) använder uttrycket ”rasifiering” i samband med en analys av 
den invandrarnas socioekonomiskt underordnade position (speciellt i form 
av ”etnisk boendesegregation i folkhemmet”) som mer torrt beskrivs i väl-
färdsforskningens rapporter. Andersson (1999) riktar i samma anda en kritik 
mot Storstadskommitténs slutsats att svensk boendesegregation är ett 
klassfenomen i första hand och ett etniskt eller ”ras”- relaterat i andra 

                                                      
35  Några exempel på titlar som på detta sätt analyserar invandrares villkor är Sachs 1987 

(om problematiska möten mellan svensk sjukvård och turkiska kvinnor), Ålund 1991 (om 
kulturalisering kring invandrade kvinnor), Lange 1992 (om rasism), Furth & Ornbrandt 
1993 (om bl.a. mångkulturell samlevnad, etnicitet, kulturrelativism, kulturrasism och in-
vandrares marginalisering), Daun, Stenberg, Svanström & Åhs 1994 (om invandrares 
ställning i det svenska välfärdssamhället), Molina 1997 (om boendesegregation och rasi-
fiering), Andersson 1999 (om segregation och demokrati), De los Reyes, Molina & 
Mulinari 2002 (om den uteslutande konstruktionen av ”invandrarkvinnan” inom svensk 
kvinno- och genusforskning; ett perspektiv som också benämns postkolonial feminism), 
Magnusson 2002 (om etniska relationer i vård och omsorg).  

36  Se vidare de los Reyes, Molina & Mulinari 2002. 
37  Ett liknande tema finns hos Banton 2001, som lyfter fram vikten av att ersätta vardagliga 

begrepp som rör etniska relationer (och som speglar lokala kontexter) med teoretiska be-
grepp i syftet att synliggöra strukturella förhållanden bakom diskriminering. Se även 
Bourdieu, Chamboredon & Passeron 1991 eller Becker 1998. I bägge fallen är ett centralt 
tema en eftersträvansvärd kritisk granskning och nedbrytning av s.k. spontanteori eller 
sunt förnuft. 
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hand.38 Ett sådant påstående kan, i bästa fall, tolkas som ett tecken på 
aningslöshet.39 

Kulturalisering 
Själva ordet invandrare leder ofta tanken till kultur eller kulturdrag. Detta är 
delvis en följd av det mångkulturella ideal som präglade såväl svensk invand-
rarpolitik som offentlig retorik om densamma, från arbetskraftsinvandring-
ens dagar till långt in på 1990-talet (Ålund 1991; Ålund & Schierup 1991, 
1993; Furth & Ornbrandt 1993; Franzén 2003). Ordet kultur, i sin tur, 
väcker associationer till traditioner och – därigenom i detta sammanhang – 
ickemodernitet. När sociala problem bland invandrare alltför enkelt tolkas 
som yttringar av kultur kallas det ibland för kulturalisering. Kulturalisering är 
följden av kombinationen av å ena sidan sammankopplingen mellan invand-
rare och kultur, och å andra sidan invandrare och sociala problem (Ålund & 
Schierup 1993; Ålund 1996). Kulturalisering kan uppstå och uppstår ofta 
oavsiktligt, trots en strävan efter motsatsen. 40 

Att kulturalisera är inte detsamma som att söka kulturellt färgade förklar-
ingar – självfallet har kulturella, traditionella eller etniska aspekter betydelse 
för människors levnadsförhållanden, om än på varierande sätt och i varie-
rande grad. Begreppet kulturalisering innebär däremot att okritiskt utgå ifrån 
att sociala problem är kulturellt predestinerade och i princip oföränderliga.41 
Traditioner och kulturdrag kan visserligen bli särskilt viktiga för människor i 

                                                      
38  Det huvudsakliga innehållet i denna kritik är följande: 1. Frågan om varför många in-

vandrade personer är fattiga ställs aldrig, men analyser visar att man är avsevärt fattigare 
än vad man borde vara mot bakgrund av t.ex. utbildningsnivån och andra humankapital-
mått. 2. Frågan om var de mer välbeställda personerna bland olika invandrarkategorier 
bor analyseras inte. (Sådana analyser visar enligt författaren att inkomstnivån betyder 
mindre för vissa invandrade nationaliteter än för sverigefödda.) 3. Frågan om invandrar-
specifika hinder för boendekarriärer undersöks knappast alls, t.ex. institutionella aspekter 
(möjlighet att ta banklån, diskriminering m.m.) (Andersson 1999 s.15). 

39  O´Dell 2002 påpekar att definitionen av rasism och dess användning i det svenska 
samhället är ett hett debattämne som rymmer olika ståndpunkter. Se till exempel Lange 
1992; Skovdahl 1996; Molina 1997.  

40  En diskursanalys av tre läroböcker där kulturmöten i vården behandlas visar på detta sätt 
kulturalisering trots ett direkt motsatt syfte (Fioretos 2002).  

41 Kulturalisering drabbar inte bara invandrare och det är inte bara svenskar som kulturalise-
rar. Den ömsesidiga utstakningsprocess eller dikotomisering som beskrivs av Hylland Eriksen 
(1998 s.38-40) som ett inslag i etnisk klassifikation på såväl individ- som gruppnivå liknar 
kulturalisering i en sådan tolkning. Teori om etnicitet påminner om att social åtskillnad 
skapas från (minst) två håll. Detta synsätt utesluter inte att olika makt- och ojämlikhets-
aspekter inkluderas i analysen. Tvärtom söker olika etnicitetsteorier att förena perspekti-
ven och beakta såväl kulturella aspekter, social stratifiering som olika styrkeförhållanden. 
Se även Bourdieu 1995 för en sammanfattning av dennes mer övergripande teori om kon-
struktionen av en skillnad som det bärande momentet i relationer mellan individer och grup-
per i samhället. 
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tider av förändring – som vid en migration, frivillig eller ej. Detta hindrar 
inte att samma traditioner förändras.  

Den komplexa frågan om integration 
Svensk invandrarpolitik har, vilket berördes ovan, sakta men säkert omvand-
lats i riktning mot en integrationspolitik. De centrala integrationspolitiska 
frågeställningarna lyder: Hur skall personer som invandrat till Sverige få till-
gång till samma arenor och resurser som svenskfödda? Hur skall invandrares 
delaktighet i samhällslivet underlättas? Diskussionen av dessa frågor 
kompliceras både av att invandrare inte utgör någon homogen grupp och av 
att själva begreppet integration är ett mångtydigt begrepp – tillika flitigt an-
vänt.42 Ibland, möjligen mest i socialpolitiska målformuleringar, används det 
för att beteckna vad som liknar ett fullbordat stadium. Men vem och vad av-
gör när en integrationsprocess kan kallas avslutad? Få hållpunkter gäller ex-
akt lika för alla. Enligt Alsmark (1997 s.81) handlar integration om ”den 
subjektiva upplevelsen av tillhörighet i långt högre grad än något externt 
analytiskt mätbart och exakt”. Olika samhällen är i realiteten olika öppna för 
sociala förändringar, liksom sådan öppenhet kan variera mellan olika sam-
hällsarenor och på olika nivåer. Social rörlighet är dessutom olika möjlig för 
olika sociala kategorier av människor – inte bara givet invandrarskap. Etni-
citet, klasstillhörighet, ålder, kön, hudfärg är bara några exempel på faktorer 
som påverkar människors villkor i det moderna samhället.43 Det faktum att in-
vandrare är en benämning som inte motsvaras av en social kategori påpekas 
nästan som ett obligatorium i offentliga skrivningar, forskningssammanhang 
och av företrädare för olika invandrargrupper. Av dessa skäl bör inte bara in-
vandrarnas generellt sämre levnadsförhållanden utan också invandrares inte-
gration analyseras i sitt sammanhang, och som en process utan givet slut.  

Det är till exempel självfallet viktigt att uppmärksamma att stora grupper 
av invandrare lever under sämre förhållanden än svenskar i gemen. Ojämlik-
heter kan dock inte enbart förklaras med hänvisning till kulturella särdrag, 
fördomar hos svenskfödda, diskriminering eller rasism. Migrationsrörelser 
medför alltid stora förändringar, och initialt sämre materiella förhållanden 
för migranter är sällan oväntade.44 Sociala nätverk sargas, i olika omfattning 

                                                      
42 Begreppet integration relativt invandrares levnadsförhållanden problematiseras i bl.a. 

SOU 1996:55; SOU 1998:8; Södergran 2000; Edgren Schori 2000; Ahmadi 2000; Franzén 
2003. Svedberg 1998 diskuterar integrationsbegreppet ur ett bredare perspektiv, kopplat 
till olika marginaliseringsprocesser i samhället.  

43  Se Westin 2000 för en diskussion om diskriminering och forskning om diskriminering. 
44 Se t.ex. Goldscheider 1995; Hammar & Tamas 1997; Fischer, Martin & Straubhaar 1997a, b för 

övergripande, problematiserande diskussioner om förhållandet mellan migration och väl-
färd i utvandringsland respektive mottagarland.  
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och på olika sätt, av en migration. Individens utgångspunkter förändras.45 
Att initialt komma in underifrån på den svenska arbetsmarknaden kan där-
igenom vara det förväntade, såvida man inte talar svenska och/eller har en 
efterfrågad utbildning.46 Särskilt gäller detta när det är fråga om flyktingrela-
terade migrationer, det vill säga sådana som dominerar invandringen till 
Sverige sedan tre decennier (och som har präglat urvalet till avhandlingens 
intervjustudie). Den som flyr sitt hemland på grund av förhållandena där 
gör det för att söka trygghet och säkra sin överlevnad – på sikt. I jämförelse 
med situationen i flyktingens utvandringsland är Sverige ändå en säker och 
trygg plats, ofta materiellt rikare. Med detta synsätt är det inte konstigt att 
människor som mer eller mindre tvingas bryta upp och ometablera sig på en 
ny plats till en början har sämre utgångspunkter än innan uppbrottet, såväl 
ekonomiskt som socialt – det är ett perspektiv som ibland hävdas av såväl 
invandrare som svenskar. 

Äldre invandrare – och deras anhöriga 
Bilden av omsorgsklyftan, där den offentliga äldreomsorgen når allt färre 
och beslås med kvalitetsbrister och där grupper av anhöriga till äldre tar ett 
större ansvar, är idag väl beskriven och omdiskuterad. Själva ordet omsorgs-
klyfta är målande och starkt, och beskriver en situation som på olika sätt är 
en realitet för inte bara svenskfödda utan även utlandsfödda äldre.47 Även de 
senare ökar stadigt i antal.  

År 1998 fanns i riket 128 355 personer 65 år och äldre som var födda ut-
omlands, att jämföra med den totala befolkningens 1 542 374 ålderspensio-
närer vid samma tidpunkt (SCB 1998). De utlandsfödda äldre utgjorde alltså 
då ungefär en tolftedel av alla över 65 år, och representerade knappt 150 
olika födelseländer (Socialstyrelsen 1999). Mer än var tionde av de äldre in-
vandrarna i Sverige är födda utanför Europa medan nästan hälften är födda 

                                                      
45  Allwood 2000 diskuterar kulturell och social förändring vid migration i en antologi om 

tvärkulturella möten i svensk kontext. Se vidare Hobsbawn & Ranger 1993, som i flera 
exempel visar hur traditioner kan konstrueras som en motreaktion mot social förändring. 

46  Flera studier har visat invandrade akademikers svårigheter att få arbete i Sverige. (Se t.ex. 
Boyd 2000; Lagerquist 2000; Löfgren 2000; Berggren 2001; Essén 2002). Uppgifter från 
SCB 2003 visar en inte lika fullt så mörk bild. Trots kvarvarande stora skillnader har 
sysselsättningsgraden för kvinnor och män som kommit till Sverige från länder utanför 
Norden efter 1992 ”ökat dramatiskt” under de senaste fem åren.  

47  Se även Gaunt 1999a om den offentliga uppmärksamheten på äldre invandrare mot bak-
grund av den generella oron för den ökande omsorgsklyftan i samhället.  
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i ett nordiskt grannland. De allra flesta äldre invandrare är alltså inte lång-
väga.48  

År 2002 fanns 1 850 467 invånare i Stockholms län. Av dessa var 259 608 
personer 65 år och äldre (SCB 2004). Andelen utrikes födda äldre i 
Stockholms län är större än i riket i övrigt, och utgör där i genomsnitt 15 
procent av alla i åldersgruppen 65 år och äldre. Fördelningen av äldre in-
vandrare varierar mellan olika kommuner och stadsdelar (Altvall 2000 s.9). 

Många av dagens utrikes födda äldre har åldrats här; de kom till Sverige 
under arbetskraftsinvandringen under 1960- och 1970-talen. Andra har an-
länt senare som flyktingar, eller har beviljats uppehållstillstånd i egenskap av 
anhörig. De flesta av dem som invandrat sent i livet har själva bedömts ha 
flyktingstatus eller motsvarande. Enligt statistikenheten vid dåvarande Sta-
tens invandrarverk (1999) var det totalt 681 personer över 65 år som invand-
rade som anhöriga under hela 1990-talet.49  

För den enskilde är det självfallet en stor skillnad mellan att utvandra 
som ung eller sent i livet. Under hela 1990-talet beviljades permanent uppe-
hållstillstånd till sammanlagt 15 770 personer som var äldre än 65 år.50 För-
utom den psykiska och sociala omställning som en migration innebär (och 
som kan förväntas ta sig olika uttryck och upplevas olika i olika skeden i li-
vet) finns mycket konkreta skillnader beroende på när i livscykeln en migra-
tion sker. Inte minst gäller detta möjligheterna till etablering. Den som in-
vandrar till Sverige i hög ålder saknar till exempel möjlighet att tjäna in rät-
ten till svensk pension som räcker till en godtagbar försörjning. Personer 
som saknar tillräcklig pension eller annan inkomst är hänvisade till att söka 
socialbidrag, helt eller i form av komplettering upp till en skälig levnads-
nivå.51 Enligt Socialstyrelsen är det omkring 6 procent av de utrikes födda 
ålderspensionärerna som tar emot socialbidrag52, och av dessa saknar drygt 

                                                      
48  Här kan nämnas att knappt hälften, 40 %, av samtliga som invandrat till Sverige är födda 

utanför Europa. Se Franzén 2003 för en sammanfattning av den förändring avseende ut-
vandringsländer som har ägt rum under perioden 1980-2000, och som speglar invand-
ringspolitiska förändringar och samhällskonjunktur under samma period.  

49  Uppgiften ges med reservation för att dåvarande Invandrarverkets klassningskoder 
ändrades under perioden. 

50  Totalt beviljades under samma period 197 993 uppehållstillstånd i den vida ålderskatego-
rin 19-64 år (a.a.).  

51  I 2000 års ekonomiska vårproposition föreslogs olika åtgärder för att hjälpa de allra sämst 
ställda gamla: förändringar i bostadsbidraget för pensionärer (BTP), höjning av den 
garanterade skäliga levnadsnivån samt ett ökat skydd för äldre mot höga kostnader för 
tandvård (Proposition 1999/2000:100). 

52  I avhandlingen används konsekvent benämningen ”socialbidrag” i stället för den ersät-
tande ”försörjningsbidrag”. Detta görs för att följa intervjupersonernas i avhandlingens 
språkbruk, men också för att uttrycket socialbidrag ännu förekommer allmänt.  
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hälften helt pension (Regeringens proposition 1997/98:113 s.25).53 Villkoren 
för äldre invandrares pensioner varierar delvis beroende på regler i utvand-
ringslandet och delvis beroende på vistelsetid och sysselsättning i Sverige.54 

På vilket sätt kan det i övrigt vara relevant att särskilja äldre invandrare 
från andra äldre? Är till exempel åldrandet olika för människor med olika 
bakgrund? Svaret på den senare frågan är komplex. Åldrandets biologiska 
processer är likadana för alla människor, men förloppets hastighet påverkas 
av en mängd olika faktorer. Inte minst sjukdomar och påfrestningar av olika 
slag (sociala, psykologiska och ekonomiska) antas påskynda det. Åldrandet 
är härigenom i hög grad kulturellt betingat. Vem som anses vara gammal 
varierar också mellan olika samhällen och kulturer. Att synen på åldrandets 
kriterier varierar berörs av bland andra Hanssen (1998 s.107-108): ”I 
Skandinavien är rättigheter och plikter knutna till kronologisk ålder. Vi anger 
i siffror åldersutvecklingen från födelsen till döden.” I andra samhällen kan 
det istället vara generationstillhörigheten som avgör, så att någon till exem-
pel anses vara gammal som har fått barnbarn. 

Inte bara åldrandeförloppets hastighet och ålderdomens kriterier utan 
också uppfattningen om innebörden i att vara gammal varierar mellan olika 
samhällen och olika kulturer (Sachs 1987; Ronström 1996; Andersson 2002).55 
Likaså är de kulturella betingelser som inverkar på åldrandet föränderliga och 
förändras (inte minst) av en migration. På vilket sätt migrationserfarenheter 
och åldrande inverkar på varandra kan variera mycket från fall till fall, mellan 
individer. Generaliseringar kan vara vanskliga att göra, och det finns knappast 
någon teori som enskilt förmår att förklara sådana processer (Olsson 2000).  

Som nämndes i kapitlets inledning påtalas i offentliga sammanhang allt 
oftare behovet av mer kunskap om de invandrade äldres situation och behov 
(se t.ex. SOU 1997:76; Altvall 2000; Socialstyrelsen 2001b, 2002d). Äldre in-
vandrare hör till de kategorier av äldre som ofta utpekas som svagare och 
mer utsatta än andra: särskilt de av dem som inte talar svenska (Ronström 

                                                      
53  De studier som visar att endast 6 % av de utrikes födda ålderspensionärerna har socialbi-

drag tar inte hänsyn till i vilken ålder de gamla befann sig när de kom till Sverige, något 
som bör ha stor betydelse för eventuella behov av socialbidrag i ålderdomen. 

54  Frågan väcks hur det påverkar eventuella yngre anhöriga när de äldres försörjning är otill-
räcklig. Den är inte mindre befogad av att yngre anhöriga inte har någon lagstadgad 
skyldighet att försörja äldre närstående i Sverige. (Inte heller den som har ansökt om uppe-
hållstillstånd för äldre närstående för att kunna ta hand om dem här har någon skyldighet att 
försörja samma äldre.)  

55  Öberg 1994 visar t.ex. hur man inom gerontologin söker problematisera den dualism 
mellan kropp och själ som genomsyrar det västerländska tänkandet och som resulterar i 
“en illusion om det ålderslösa självet” (a.a. s.153). Trots denna strävan fortfar gerontolo-
gin att förhålla sig till åldrandet som vore det uppdelat i olika dimensioner: fysiskt, psy-
kiskt, socialt och kronologiskt. Författaren efterlyser teorier som visar på vilket sätt “indi-
viden är samma person som han alltid varit, delvis är samma person som han alltid har varit, inte 
är samma person som han alltid har varit” (a.a. s.166; författarens kursiv). 
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1996; Songur 1996; Socialstyrelsen 1999, 2001b, 2002b; Forssell 2000; Olsson 
2000 m.fl.). Men hur skall en sådan kunskap uppnås? Äldre invandrare be-
skrivs och förstås i regel mot bakgrund av en kulturellt definierad kontext, 
vilket inte svenska äldre gör i samma utsträckning. Gaunt (2002) diskuterar 
olika perspektiv på kultur och åldrande, och menar att det i huvudsak finns 
två inställningar:  

De är helt olika. Det ena hävdar att ju äldre en människa blir, desto 
viktigare blir hennes ursprung. Således får äldre invandrare betona 
sitt hemspråk och sitt ursprung framför det nya landets kultur. Den 
andra inställningen hävdar att ju längre en invandrare vistas i det nya 
landet, desto mindre betyder ursprunget och desto mer betyder det 
nya landets kultur. (Gaunt 2002 s. 79) 

I slutrapporten från projektet ”Åldrandets kultur” problematiserar Ronström 
(1996) utförligt de två benämningarna äldre respektive invandrare. Författaren 
visar hur föreställningarna om äldre invandrare på olika sätt omsattes i insti-
tutionell praktik under 1990-talet, liksom hur ålderdomen mer övergripande 
började att etnifieras (det vill säga diskuteras och förstås mot bakgrund av 
antaganden om betydelsen av etnisk identitet) genom konstruktionen och 
rekonstruktionen av äldre invandrare som en egen social kategori.  

Begreppet ’äldre invandrare’ i massmedia och forskning manar ofta fram 
en relativt entydig 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.56 Olsson (2000 s.253) pekar 
på variationen av olika aspekter som kan påverka den åldrande individens 
möjligheter att etablera sig efter en migration, och nämner bland annat vil-
ken ålder han eller hon hade vid själva invandringen, svenskakunskaper, klass-
tillhörighet, etnisk, religiös och nationell tillhörighet – men också boende-
förhållanden, arbete och den egna gruppens sociala organisation. När veder-
börande har invandrat har också betydelse. En kvalitativ intervjustudie med 
30 personer i åldern 53-65 år och födda i olika länder, vars syfte var att ut-
ifrån intervjupersonernas egna beskrivningar ge en bild av förväntningar 
och resonemang inför pensionering och ålderdom i relation till livserfaren-
heter och nuvarande livsvillkor, visar till exempel att beskrivningarna av 
Sverige som mottagarland varierar beroende på när de intervjuade anlände 
(Akaoma & Öhlander 2002 s.29).  

                                                      
56  Gaunt 2002 diskuterar bl.a. definitionproblem förbundna med begreppet ’äldre invandra-

re’. Olika länders äldre invandrare har i grova drag en problematik gemensam; ”att åldras i 
en väsentligt annorlunda kultur”, men denna gemensamma problematik definieras olika. I 
Sverige har invandring och invandrarpolitik länge varit i blickfånget, men ”i länder med 
en lång tradition av immigration står inte invandringspolitiken i fokus, utan i stället minori-
tetspolitiken” (a.a. s.62).  
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De äldre invandrarna och äldreomsorgen 
Huvudprinciperna i den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken har 
bland annat utformats med den kulturella heterogeniteten bland den åld-
rande befolkningen i åtanke (Regeringens proposition 1997/98:113). Offent-
lig äldreomsorg är ett viktigt instrument för att tillförsäkra en trygg ålder-
dom för alla, och den har det senaste decenniet genomgått betydande för-
ändringar mot en större sammansatthet. Socialstyrelsen påpekar i sin läges-
rapport om vården och omsorgen (2002d) att allt fler verksamheter inom 
äldreomsorgen riktar sig till just äldre invandrare. Allt fler företag har också 
börjat etableras som erbjuder äldreomsorg av personal med olika språklig 
och kulturell bakgrund. I en del fall anställs anhöriga, eller tar emot hem-
vårdsbidrag, för att tillgodose de äldre invandrarnas hjälpbehov (se vidare 
kapitel 3). Trots detta påpekar Gaunt (2002) att ”det är en allmän uppfatt-
ning att äldre invandrare eller äldre som tillhör minoriteter är underrepre-
senterade bland patienter i äldrevården och annan offentlig service” 
(a.a.s.76). Äldre invandrare, generellt, tar del av offentlig äldreomsorg i 
mindre utsträckning än svenskfödda äldre (Eriksson 1996; SOU 1997:76; 
Socialstyrelsen 2002c).57 Särskilt gäller detta äldre från Iran, Turkiet och 
vissa afrikanska länder som sällan tar emot hjälp från hemtjänsten eller bor i 
särskilda boenden för äldre (Eriksson 1996). När det gäller de äldre invand-
rarna i Stockholm kom de 1996 från 112 olika länder, men enbart 61 länder 
var samma år representerade bland dem som har hemtjänst (SOU 1997:76 
s.30). Endast 39 länder var representerade bland de äldre som bodde isär-
skilt boende (och 95 % av dessa äldre var födda i Europa). Bilden är dock 
inte entydig. Vid lokala statistiska bearbetningar framträder underkategorier 
av äldre invandrare som tvärtom tar emot lika mycket eller rentav mer äldre-
omsorg än svenskfödda. Det gäller till exempel äldre från nordiska grann-
länder och vissa europeiska länder (Eriksson 1996; SOU 1997:76).  

Kunskaperna är små om vad som ligger bakom olika mönster för använ-
dande av offentlig äldreomsorg, eller hur dessa påverkar olika kategorier av 
äldre och deras anhöriga. Trots att antalet äldre födda utomlands ökar så 
tenderar de att ”försvinna” i riksrepresentativa undersökningar. De äldre in-
vandrarna utgör en så heterogen kategori att de, trots att de inte är få, inte 
påverkar utgången när det rör sig om stora datamaterial (Ekman, Emami & 
Heikkilä 1998; Socialstyrelsen 1999). Det faktum att ”(…) större kraft har 
lagts på att försöka mäta äldreomsorgens kvalitet för den grupp som fortfa-
rande omfattas av tjänsterna (…), än att följa hur den grupp klarar sig som 
står utanför den offentliga omsorgen” (Szebehely 2000 s.173-174) är också 
en förklaring till att äldre invandrare kan te sig osynliga ur den offentliga äldre-
omsorgens perspektiv.  

                                                      
57  Internationella studier ger motsvarande bilder av förhållandena i Västeuropa (SOU 

1997:76 s.25-29).  
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Att äldre invandrare överlag har mindre offentlig äldreomsorg beror 
dock knappast på att de generellt sett skulle ha bättre hälsa eller bättre resur-
ser än svenskfödda äldre – snarare förhåller det sig tvärtom (Socialstyrelsen 
1995, Altvall 2002).58 Några anledningar omnämns av Eriksson (1996 s.378): 
Invandrade familjer känner inte till offentlig äldreomsorg, offentlig äldreom-
sorg är inte anpassad efter invandrade äldres specifika behov, invandrade fa-
miljers sätt att leva reducerar behoven av offentlig äldreomsorg. Äldre invand-
rare sägs också ”ha svårt att anpassa sig till en ny kultur, ett nytt tänkande 
och en ny livsstil” (Ekman, Emami & Heikkilä 1998 s.38), en del i en tänkt 
förklaring till att färre invandrade äldre än svenska har offentlig äldreomsorg.  

Särlösningar 
Behovet av särlösningar inom den offentliga äldreomsorgen för vissa av de 
äldre invandrarna uppmärksammas av bland andra Gaunt (1999a; b), som dock 
även påpekar att sådana kan passa vissa individer men inte alla inom en och 
samma invandrargrupp. Inte heller äldre invandrare är någon enhetlig kategori.  

Dalenstam (1999) renodlar och tydliggör därmed olika synsätt även hos 
svenska forskare när det gäller vilken vård och omsorg som är bäst för äldre 
invandrare: integration med svenskar eller i sammanhållna nationsgrupper.59 
Ett i detta sammanhang viktigt påpekande är att när en patient från en kul-
tur möter en vårdgivare från en annan kultur, sker mötet inom vårdgivarens 
kultur (de Marini 1998). Här antyds alltså ett maktperspektiv på möten inom 
vård och omsorg mellan människor med olika bakgrund. Det offentliga 
äldreomsorgssystemet präglas av en enhetlighet, eller särartsblindhet, som i 
praktiken har olika effekt för olika grupper av äldre (Bäck & Soininen 1998). 
Saken kompliceras av att en del äldre invandrare önskar särbehandling me-
dan andra med samma bakgrund inte gör det (SOU 1997:76, Gaunt 2002).  

Uppfattningen att äldre invandrare som tillhör minoriteter vill ha särskild 
vård och omsorg är väl spridd (Gaunt 2002 s.76). De äldre invandrarnas 
egna erfarenheter av eller åsikter om offentlig äldreomsorg är emellertid inte 
mycket studerade: ”Idag har vi inte tillräcklig kunskap för att avgöra vilken 
inställning som bäst beskriver invandrarnas inställning till den svenska äldre-
vården” (a.a. s.79). Inom ramen för Socialstyrelsens utvärdering av Ädel-
reformen ställdes dock frågor till brukare med olika bakgrund om deras 
upplevelser av offentlig vård och omsorg. Svaren i två undersökningar, år 1993 
                                                      
58  Bilden av de äldre invandrarnas sämre hälsa står inte oemotsagd. Gaunt 1999a diskuterar 

hur invandrares i olika åldersgrupper hälsa skiljer sig åt. Yngre invandrare visar sig ha 
sämre hälsa än svenskar i samma åldrar, äldre tvärtom. Detta har sin förklaring: ”Immi-
grationen i sig är en urvalsprocess, bestående av hinder och strapatser, och för flyktingar 
är urvalsprocessen extrem” (a.a. s.82). Däremot är den subjektiva uppfattningen om den 
egna hälsan sämre bland invandrade äldre än bland äldre svenskar, något som bekräftas bl.a. 
i en studie om hälsotillståndet bland äldre invandrare i Göteborg (Waern & Steen 1995).  

59  Enighet råder emellertid, enligt artikelförfattaren, om att hänsyn bör tas till individens behov.  
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och 1995, från svenska och invandrade äldre skiljde sig endast obetydligt åt: 
merparten av de tillfrågade fann verksamheterna bra (SOU 1997:76 s.31-32).  

I några svenska, kvalitativa studier om äldre där man verkligen har tagit 
hänsyn till etnisk eller kulturell särart bekräftas det både att villkoren för olika 
invandrargrupper varierar stort och att det inom grupperna finns många 
olika önskemål om formerna för äldreomsorg och vård, samt att mötet 
mellan äldre invandrare och offentlig äldreomsorg kan se mycket olika ut.60 I 
Olssons (1995) studie framgår till exempel hur ett antal spanskspråkiga äldre 
i ett och samma servicehus med tiden utvecklar en stark gruppgemenskap 
och sammanhållning. Till detta bidrar språkgemenskapen tillsammans med 
en vana och beredskap att agera genom utvidgade sociala nätverk, men 
också äldreomsorgspersonalens förväntningar och behov av informanter 
och tolkar – till exempel när nya spansktalande boende flyttar in. I en annan 
studie (där det är personal inom äldreomsorgen och inte invandrade vård-
tagare som är i fokus) framgår det att hemvårdsinspektörer med bistånds-
bedömning som arbetsuppgift upplever sitt arbete med äldre invandrare 
mycket olika beroende på hur länge hjälpmottagarna vistats i landet (Lill 
2002 s.90). Intervjupersonerna beskriver arbetet med de senare årens flyk-
tinginvandrade äldre som jämförelsevis problematisk och anser sig behöva 
betydligt mer kunskaper om kulturella särdrag och skillnader för att tillgodo-
se dessa äldres behov.  

Anhöriga till äldre invandrare 
Att offentlig äldreomsorg och äldre invandrare inte når varandra, oaktat 
orsakerna, kan också antas beröra deras eventuella anhöriga. Anhöriga till 
äldre invandrare ägnas dock sällan särskild uppmärksamhet inom äldre- eller 
anhörigforskningen.61 En delförklaring till det är troligen att de platser och 
sammanhang där anhörigskap ofta studeras (till exempel anhörigföreningar 

                                                      
60 Vid FoU-enheten i Stockholm studerades situationen för olika grupper av äldre invandra-

re i Stockholm i projektet ”Åldrandets kultur”. Se rapporter från projektet: Hajighasemi 
1994; Heikkilä 1994; Karupää 1994; Ponzio 1996; Frankel 1996; Ronström 1996. En 
kortfattad sammanfattning av projektet ges i SOU 1997: 76, där också Erikssons (1996) 
studie av äldre invandrares erfarenheter av offentlig äldreomsorg i Halmstad och Göteborg 
refereras. (Erikssons studie ingick i Socialstyrelsens uppföljning av den kommunala äldre-
omsorgen i Hallands län och Göteborgs- och Bohuslän.) Se även Heikkilä 1992; Nordin 
1995; Songur 1992, 1996 samt Ekman, Emami & Heikkilä 1998. (Exemplen visar även att 
forskning om äldre invandrare i ansatserna liknar anhörigforskningen, genom att domine-
ras av kvalitativa, detaljerade studier av kulturellt eller etniskt avgränsade grupper av äldre.) 

61  Ett exempel på så kallad särartsblindhet inom anhörigforskningen är den vanliga utgångs-
punkten att hjälpgivande anhöriga till äldre vanligen också själva är äldre. I typfallet av an-
hörigomsorg tar en av två makar hand om den andra så länge det går (Sundström 1991). 
Det är inte givet att bilden av ett sådant mönster består med olika kategorier av invandra-
re i blickfånget: de hjälpgivande anhöriga i avhandlingens intervjustudie tillhör till exem-
pel alla en yngre generation än dem som de hjälper. 
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eller olika kommunala verksamheter för äldre) mer sällan befolkas av utlands-
födda – åtminstone sådana nyligen invandrade äldre som är i blickfånget här.  

Det finns också andra omständigheter som spelar in. Även om anhöriga 
till äldre invandrare inte kommit att konstrueras som en social kategori på 
det sätt som de äldre själva antas ha gjort, finns mer eller mindre latenta 
föreställningar om invandrarfamiljen som särskilt traditionell och omhänder-
tagande. I såväl offentliga som i mer inofficiella sammanhang där ämnet 
dryftas speglas föreställningen både om att många invandrade äldre med 
omsorgsbehov hellre tar emot hjälp av de sina än av personal inom äldreom-
sorgen, och att omsorgsvärderingar och traditioner gör att dessa önskemål 
också gärna tillgodoses av yngre anhöriga i invandrade familjer. Som ett 
exempel skriver Gaunt (1999b s.9) apropå omsorgsbehov bland äldre in-
vandrare: ”Så länge anhörigvården är frivillig är det den bästa vårdformen, 
men är den påtvungen kan den utvecklas till den sämsta.” Uppfattningen att 
anhörigvård i grunden är bäst artikuleras sällan när det gäller äldre i allmän-
het.62 I en intervjustudie med vårdpersonal var föreställningen om familjen, 
dess roll och betydelse för den enskilde individen och samhället det centrala 
temat, och bilden av invandrares familjesammanhållning formulerades i skarp 
kontrast till vad som beskrevs som det svenska sättet att inordna familjelivet 
på (Gustafson & Nordin 1995a, b i Nordin 1996). Vårdpersonalen framhöll 
genomgående en uppfattning att invandrarfamiljer har en mycket starkare 
familjesammanhållning än svenskar, och att ”de aldrig behöver vara ensam-
ma”, och den gängse bilden av äldre invandrare omgivna av sina familjer var 
raka motsatsen mot bilderna av familjeupplösningen i ”det moderna 
Sverige” (a.a. s.2).  

Liknande föreställningar om invandrade familjer förmedlades av perso-
nal på olika nivåer inom den offentliga äldreomsorgen i Stockholms län, när 
jag sökte intervjupersoner till avhandlingens intervjustudie. De förekom också 
ymnigt i intervjuer med personalgrupper i hemtjänst, hemsjukvård och på 
sjukhus i en studie om äldres död i tre sydsvenska kommuner med olika äldre-
omsorgsprofiler (Forssell 1999). Föreställningar om skilda familjesystems 
konsekvenser för äldres vårdbehov och välbefinnande diskuteras vidare av 
Nordin (1995) som här även kommenterar omgivningens reaktioner: ”Att 
det är ’deras kultur’ att ta hand om sina äldre förvandlas till ett etniskt sär-
drag som upplevs positivt av majoritetssamhället”. 

Föreställningar hos vårdgivare och myndigheter om särskilt starka om-
sorgstraditioner i invandrade familjer kan spegla såväl en beundran för andra 
traditioner som en viss tillförsikt inför framtiden. Möjligen speglar de också 
en respekt för uppfattad olikhet, kombinerad med en rädsla för att göra fel 
                                                      
62  Undantag finns, som när anhöriga i kvalitativa fallbeskrivningar uttalar sig om sina egna, 

individuella fall där svårigheten att ge upp ett mer eller mindre självpåtaget åtagande bely-
ses. Ofta handlar det om äldre makar som varit gifta länge, och där den ena parten blivit 
allt mer vårdkrävande. 
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och ofrivilligt kränka invandrare. Kunskap om att det finns något som kallas 
etnocentrism har blivit allmängods – tidigare var etnocentrism mest en so-
cialantropologisk fackterm.63 Tillsammans med okunskap om olika invand-
rargruppers särart och egenheter kan rädslan för att göra fel skapa och vid-
makthålla sociala avstånd.64 Detta aktualiseras inte bara i form av en ökad 
etnifiering av ålderdomen, utan det är överhuvudtaget vanligare att förkla-
ringar formuleras i termer av kultur eller etnicitet när invandrares (eller et-
niska minoriteters) beteenden och förhållanden studeras än när motsvarande 
granskning ägnas majoritetsbefolkningen i moderna samhällen. En sådan 
kulturellt färgad förklarande diskurs om inte dominerar så antar kraftfulla 
former i det offentliga samtalet, såväl när det förs av företrädare för myndig-
heter, politiker och debattörer som av olika minoritetsgrupper själva. 

Vikten av att kontextualisera  
Föreställningar om omsorgstraditioner i olika studier där invandrare är i fo-
kus och/eller tillfrågas bekräftas ofta (Socialstyrelsen 1993; Hochschild 1998 
m.fl.). Att invandrarfamiljer mer generellt skulle hysa speciella omsorgsvärde-
ringar och på ett självklart sätt omsätta dessa i praktik kan dock ifrågasättas. 
Är det verkligen så att anhöriga till äldre invandrare generellt spelar en mer 
framträdande roll som hjälpgivare än anhöriga till svenskfödda äldre? Vad 
beror det i så fall på? Det må vara aldrig så lockande att söka kulturella för-
klaringar till hjälpmönster kring äldre invandrare där anhöriga spelar en vik-
tig roll och det offentliga en mer undanskymd. Kan föreställningen om 
andra traditioner allena hjälpa oss att förstå hur hjälpen till äldre invandrare 
organiseras eller vilken betydelse den har för hjälpgivarna (eller hjälpmotta-
garna)? Frågan är om hjälpformer där anhöriga dominerar som hjälpgivare 
alltid handlar om värderingar, eller om det kan finnas också andra förklar-
ingar – till exempel brist på alternativ. Det finns uppenbarligen också äldre 
invandrare som väljer att flytta till särskilda boenden för äldre, liksom det 
finns de som tar emot hjälp från hemtjänsten. Det kulturella perspektivet 
kan te sig begränsat. 

Såväl i anhörigforskning som i invandrarforskning påtalas ofta vikten av 
att kontextualisera, det har redan framgått här. Detta kan innebära både att 
göra forskningsfrågans relevans och sammanhang tydliga och, i ett senare 
skede, att utvidga bakgrundsbeskrivningar och frågeställningar på ett sätt 
som gör att resultaten kan kompliceras. Inom olika kunskapsområden finns 
olika traditioner kring vilken typ av kontext eller sammanhang som vanligen 
                                                      
63 Begreppet etnocentrism kan ordagrant definieras som ’tendensen att sätta det egna folket i 

centrum’, eller mera utförligt att uppfatta den egna gruppen och dess kultur som överlägsen 
andra, att använda sin egen kultur som måttstocken för andra kulturer eller att ta dess for-
mer för givna så att bärare av andra kulturer missförstås.” (Hannerz & Björklund 1987 s.11).  

64 Denna rädsla har bland annat bidragit till framväxten av ”kulturmötesspecialister”, en ny 
yrkeskår som beskrivs och diskuteras av Dahlén 1997.  
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inkluderas i beskrivningar och analyser. Anhöriga i vård och omsorg, å ena 
sidan, beskrivs och analyseras ofta mot bakgrund av vad de gör, vilka roller 
som de antar, vilka relationer som de ingår i samt hur de själva upplever sin 
situation. Det förekommer att hjälpgivande anhöriga idealiseras, liksom att 
de bilder av anhörigas situation som tecknas är onyanserat mörka och 
dystra. Forskare om anhörigskapets variationer påminner om att rollernas 
och relationernas inbördes olikhet och gemensamma föränderlighet måste 
uppmärksammas, och förenklingar undvikas (Jeppsson Grassman 2003b). 
Anhöriga till äldre är förvisso inte heller alltid hjälpgivare – en förenklad bild 
som senare års socialpolitiska välmenande utpekande av anhöriga som en 
egen kategori inom vård och omsorg kan ha förstärkt.  

Invandrares villkor, å andra sidan, analyseras ofta med utgångspunkten 
att olika kulturella aspekter, som etnisk identitet eller tillhörighet, har stor 
betydelse. Ofta framhålls kulturförståelse som särdeles viktigt att eftersträva 
vid studier om omsorg om äldre med invandrarbakgrund – en anmodan 
som utgör en kraftfull rekommendation om kontextualisering i en viss rikt-
ning.65 Självfallet är sådant som förknippas med kultur, som till exempel 
olika synsätt och praktiker, viktiga delar av det sammanhang i vilket äldre in-
vandrare och deras hjälpgivande anhöriga ingår. Allt fler forskare och de-
battörer hävdar dock att migrationsrelaterade erfarenheter i vidare bemär-
kelse påverkar invandrares situation här och nu i minst lika hög grad som 
eventuella etniska eller kulturella särdrag. Det är av största vikt att studera 
kulturmöten ur allmängiltiga aspekter: ”Kulturmötesproblematik varken ute-
sluter eller förstorar upp kultur” (Magnusson 2002 s.12).  

Uppmaningen till kontextualisering när det gäller studier om invandrare i 
Sverige, flyktingar och andra, kompliceras av att forskare om invandrares 
förhållanden har starka incitament att eftersträva en balans mellan allmängil-
tighet och individuella aspekter. Bäggedera medför komplikationer. Allmän-
giltiga förklaringar av invandrares underordnade ställning i Sverige med hän-
visning till strukturella förhållanden flyttar fokus från individuella öden. 
Många som invandrat hit kan inte identifiera sig, eller sina unika erfarenhe-
ter, med sådana generella och ofta dystra bilder. De passar själva inte in på 
schablonbilden av den typiska invandraren, utsatt för diskriminering eller till 
och med rasism. Individualiserade beskrivningar av invandrares erfarenheter 
väcker, samtidigt, också invändningar. Invandrare utgör ingen homogen 

                                                      
65  I amerikansk forskning om omsorg (social care) betonas kraftigt att hela kulturen måste 

studeras när det handlar om vad som i amerikansk kontext kallas för etniska minoriteter 
(se t.ex. Henderson 1994a, b). Denna benämning (etnisk minoritet) har dock även be-
skyllts för att användas som en förskönande omskrivning när invandrare studeras. Det 
flyttar fokus från socioekonomiska förhållanden och villkor till kulturaspekter. Att kulturför-
ståelse och kulturkunskap kan ge intressanta infallsvinklar också när en majoritetsbefolkning 
är i blickfånget framgår av projektet ”Åldrandets kultur” (Ronström 1996).  
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grupp: de individuella bilderna är alltför unika för att säga något väsentligt 
om invandrarskap mer generellt.  

Etnicitet 
Det är, som här har framgått, ovanligt att studera invandrare utan att nämna 
och helst också förhålla sig till etnicitet. Etnisk identitet anses ofta utgöra en 
väsentlig del av den bakgrund eller den kontext mot vilken invandrare be-
skrivs och förstås. O´Dell (2002) uttrycker det så:  

I dag, vid ingången av det tjugoförsta århundradet, domineras den 
offentliga debatten av ämnen som multikulturalism, globalisering och 
immigration. Bakom dessa teman ligger en rad djupt rotade antagan-
den om kulturens och etnicitetens natur. (O´Dell 2002 s.18).66 

Vad är då etnicitet? I en forskningsöversikt lyfts det fram att etnicitet har 
olika betydelse och relevans för olika människor och i olika sammanhang. 
Etnicitet skall förstås som en i hög grad social produkt som kan ta sig olika 
uttryck och vars innehåll varierar med tid och plats (Hylland Eriksen 1998). 
Etnicitet kan till och med, i extrema fall, totalt byta skepnad. Dess föränder-
lighet gör det till en omöjlig uppgift att utifrån räkna antalet medlemmar i en 
etnisk grupp – inte minst i komplexa samhällen.67 Resonemanget kan vara 
svårgripbart för den som önskar tydliga och operationaliserbara avgräns-
ningar och angivelser. I själva verket är det just kombinationen av faktisk, 
möjlig föränderlighet och en uppfattning om den sociala identitetens be-
ständighet hos dem som berörs som är det verkligt typiskt etniska. Tidsaspek-
ten är direkt förbunden med etnicitetens flytande och föränderliga, sociala 
karaktär: etnisk identitet kan bestå över tid, med samma namn, trots att dess 
innehåll kan ändras. Detta är en av förklaringarna till att etnicitet är en sådan 
stark kraft i det moderna samhället. Det är särskilt vid hot, eller löfte, om 
förändring som tradition och genuinitet blir eftersträvansvärda för människor 

Förhållandet mellan kultur och etnicitet är således mångfasetterat. Det 
finns ingen entydigt samband mellan kulturell variation och etnicitet. Etnisk 
differentiering kan, tvärtom mot vad man kan förvänta, vara en effekt av 
kulturell homogenisering. En tonvikt på kulturella skillnader mellan olika 
grupper kan bidra både till ett förtingligande av kulturen, och bidra till att 
reproducera infödd ideologi och infödda stereotypier. Antropologer brukar 

                                                      
66  O´Dell 2002 fördjupar diskussion om förhållandet mellan ett konstruktionistiskt och ett 

essensiellt synsätt på etnicitet.  
67  Roosens 1989 visar till exempel hur en etnisk grupp på kort tid kan konstruera en ny et-

nisk identitet med anspråk på en mycket lång historia och därmed väl anpassad efter den 
moderna tidens krav på genuinitet. Haaland 1969 visar vidare hur en till synes ogenom-
tränglig (etniskt, religiöst, kulturellt och ekonomiskt definierad) mycket tydlig social 
gränsdragning mellan olika etniska grupper i själva verket är möjlig att överskrida för en-
skilda individer under speciella (fr.a. ekonomiska) omständigheter.  
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ofta, av dessa skäl, koncentrera sig på att studera sociala processer snarare än 
kulturella skillnader. Samtidigt är det ett välkänt faktum att olika gruppers vär-
deringar och prioriteringar kan skilja sig åt. I många fall varierar föreställningar 
om vad som utgör det goda livet systematiskt mellan olika etniska grupper. 
Sådana skillnader, som ofta påtalas av aktörerna själva, kan utgöra viktiga 
grundvalar för skapandet av stereotyper och upprätthållandet av sociala grän-
ser (Hylland Eriksen 1998 s.168-169). För att förstå etnicitetens olika skep-
nader måste, följaktligen, också de sammanhang i vilka de uppstår studeras.68  

Sammanfattning och problemformulering 
Bakgrunden till avhandlingens tillkomst är, som framgått, mångfasetterad. 
Den består till en del av frågor som aktualiserats av det relativt nyvaknade 
och nu ökande intresset inom socialpolitik och forskning för anhöriga i vården 
och omsorgen. Den andra delen av bakgrunden står att finna inom det betydligt 
mer etablerade och utbredda kunskapsområde som berör invandrares för-
hållanden i Sverige under den tidsperiod (från senare delen av 1970-talet fram 
till nu) som utmärks av flyktinginvandring och en förändring av invandrar-
politik i riktning mot integrationspolitik.  

Äldre invandrare tar, i allmänhet, inte emot lika mycket offentlig äldre-
omsorg som svenska äldre. Vad beror det på och hur påverkar det deras an-
höriga? Anhöriga till äldre invandrare antas i olika sammanhang utmärka sig 
genom att vara särskilt duktiga på och villiga att ta hand om äldre närstående 
med hjälpbehov. De beskrivs härigenom på delvis annorlunda sätt än äldre 
svenskars anhöriga, som snarare framställs som dignande under omsorgs-
bördor och i behov av samhällets stöd. Det förekommer dock också motsatta, 
om än svagare, röster i kanon om anhöriga till äldre invandrare. 

Olika grader av nyttjande av offentlig äldreomsorg kan tolkas på olika 
sätt. Ett är att betrakta fenomenet som en yttring av kulturella skillnader. 
Detta synsätt speglar en föreställning om att många (grupper av) invandrare 
väntas föra en livsstil som i mycket hög grad grundas i traditionella om-
sorgsideal, i sin tur rotade i den kultur de stammar ifrån. En annan tolkning 
utesluter inte att det kan vara någonting mer eller någonting annat än tradi-
tioner och kultur som gör att äldre invandrare, generellt, inte ansöker om in-
satser från den offentliga äldreomsorgen i lika stor utsträckning som svensk-
födda äldre. Kan en del av förklaringen utgöras av sådant som redan nu är en 
del av förståelsen av många invandrares position i Sverige: sämre villkor eller 
mindre resurser generellt? De olika tolkningsperspektiven som här skisseras 

                                                      
68 Sammanhang definieras olika även inom etnicitetsforskning. Detta kan leda till en slags 

cirkelresonemang av typen: ”Etnicitet bör kontextualiseras för att förstås. Till de aspekter 
som bör räknas till kontexten hör de som påverkar etniciteten…”. För reflektioner över 
etnicitetsbegreppet, se t.ex. Lindqvist 1996, Hylland Eriksen 1998 eller O´Dell 2002.  
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är starkt förenklade i syftet att tydliggöra resonemangen. Det är en empirisk 
fråga om och på vilket sätt de samspelar i enskilda fall. Oavsett svaret så 
väcks frågor om situationen för de äldre invandrarnas hjälpgivande anhöriga.  

Invandrare är ingen homogen grupp, och livet i Sverige efter en migra-
tion formas av händelser och erfarenheter före, under och efter migrationen. 
De sätt på vilka anhöriga hjälper närstående äldre som invandrat varierar. 
Hur? Varför? Man kan också förvänta att dessa variationer på olika sätt på-
verkar de anhörigas liv. Hur? 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med avhandlingen är att undersöka och fördjupa kunskaperna om 
situationen för hjälpgivande anhöriga till äldre som invandrat till Sverige sent 
i livet och som, enligt de anhöriga, inte klarar sig på egen hand. Hur kan 
dessa anhörigas olika erfarenheter och förhållningssätt förstås? Vad betyder 
de för dem? Arbetets mer övergripande syfte är att belysa anhörigskapets 
komplexitet och bidra till den växande kunskapsbanken om hjälpgivande an-
höriga i Sverige, men också att fördjupa kunskapen om villkor och möjlighe-
ter för invandrare här. Det är de anhörigas perspektiv som avhandlingen söker 
fånga in (inte de äldres eller den offentliga äldreomsorgens).69 Ansatsen är 
explorativ och delvis induktiv, och utgångspunkten är beskrivningar av olika 
karaktär med tyngdpunkten på resultaten från en intervjustudie med anhö-
riga till äldre invandrare utan respektive med offentlig äldreomsorg. 

Avhandlingens syfte operationaliseras på två sätt, med olika grad av bety-
delse. Det första, mest centrala, är att belysa och öka förståelsen av situatio-
nen för anhöriga som hjälper och tar ansvar för äldre, relativt nyligen in-
vandrade närstående med behov av hjälp dagligen. Vilka är innebörderna 
och konsekvenserna för dessa anhöriga av olika erfarenheter och förhåll-
ningssätt? Detta görs genom redovisning och analys av resultaten från en 
kvalitativ intervjustudie av anhöriga till ett mindre antal äldre, med respek-
tive utan offentlig äldreomsorg, som invandrat från olika länder sent i livet 
(Forssell 2000; 2002a). Kapitel 7-9 ägnas olika konstellationer av hjälpgivare 
kring de äldre (så kallade hjälpmönster) och belyser frågeställningarna:  

• Vilken hjälp ger de anhöriga sina invandrade äldre närstående? 
• Hur kommer det sig att de anhöriga hjälper på detta sätt? 
• Vad betyder det för de anhöriga att hjälpa som de gör? 
• Hur påverkas deras liv och möjligheter av hjälpen de ger?  

                                                      
69  Observera att avhandlingen ägnas en avgränsad kategori anhöriga, sådana för vilka de 

äldre närståendes hjälpbehov är centrala.  
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• Hur ser de på framtiden; vilka behov förutspår de och hur tänker de 
tillgodose dem?  

Det andra sätt på vilket avhandlingens syfte operationaliseras är att, i ett eget 
kapitel (5), uppmärksamma och diskutera eventuella olikheter i utgångs-
punkter och/eller erfarenheter för svenska och invandrade hjälpgivare till 
personer med behov av särskilda omsorgsinsatser. Kapitlet baseras huvud-
sakligen på kvantitativa data om informella hjälpinsatser, insamlade med 
hjälp av telefonintervjuer riktade till ett representativt urval ur befolkningen 
i Stockholms län: 

•  Skiljer sig hjälpgivningens uttryck och förutsättningar mellan svens-
kar och invandrare som regelbundet hjälper personer med behov av 
särskilda omsorger? 

Frågorna som behandlas i kapitel 5 växte fram under arbetet med intervju-
studien. Kapitlet avser att placera in intervjustudiens resultat i ett bredare 
sammanhang, och har därför infogats relativt tidigt i avhandlingen som en 
introduktion till de nära beskrivningar som följer.  

Ett ställningstagande 
Avhandlingens intervjustudie ägnas anhöriga till äldre med olika kulturell 
och etnisk bakgrund, från olika länder. Förfarandet aktualiserar frågor om 
sociala identiteters betydelse och människors värdering av desamma. Studier 
om invandrare fokuserar ofta namngivna grupper vars medlemmar förmo-
das ha mycket gemensamt. Utgångspunkten är då att den sociala identiteten 
(i form av etnicitet, religion, nationalitet, kulturtillhörighet och så vidare) har 
stor betydelse eller är avgörande för resultaten. Möjligen antas det vara ett 
uttryck för respekt att ta sådana hänsyn redan vid utformningen av en stu-
die. Det finns dock en risk för att social identitet, betraktat ur detta perspektiv, 
tillmäts ett förklaringsvärde av sådan dignitet att den kan komma att skymma 
andra tolkningar, tolkningar där relationella element bereds större plats.  

Urvalet av intervjupersoner med olika bakgrund och från olika länder ut-
trycker min strävan efter att både fånga in migrationsrelaterade erfarenheter 
(inte minst möten med offentliga institutioner) och dessas betydelse för 
anhöriga i en specifik belägenhet, och att undvika förhastade förklaringar i 
termer av kulturella eller etniska särdrag. Det speglar också min ståndpunkt 
att det är forskningsfrågan som bör avgöra om och på vilket sätt olika soci-
ala identiteter skall forma en undersökning, och att det är en empirisk fråga 
vilken betydelse som kulturell bakgrund eller etnisk identitet har för förlop-
pen i enskilda fall. Frågan besvaras bäst av aktörerna själva och i arbetet med 
att tolka deras egna beskrivningar.  
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KAPITEL 3 

BEGREPP OCH FÖRTYDLIGANDEN 
Anhöriga, invandrare, närstående, svenskar… Det har redan framgått att 
flera av de ord och begrepp som används i avhandlingen är mångtydiga. I 
det följande presenteras benämningar och begrepp som är centrala i fram-
ställningen och som kan behöva preciseras eller förklaras.70 Här redovisas 
också översiktligt den offentliga äldreomsorgens insatser i syfte att förbereda 
läsningen av fallbeskrivningarna i efterföljande kapitel. Allra sist i kapitlet 
presenteras kortfattat den handlingsteoretiska ansats som avhandlingens tre 
avslutande kapitel ägnas.  

Centrala begrepp inom forskning 
om anhöriga i vård och omsorg 

Ordet anhörig beskriver ett komplext begrepp, med varierande betydelser 
beroende på sammanhang. Ordet antyder alltid relationer och roller av olika 
slag. På grund av dess mångtydighet är det viktigt att precisera och i viss 
mån också kommentera dess användning i en studie som denna. Ordböcker 
beskriver betydelsen på olika sätt: ’släkting’, ’närstående’, ’familjemedlem’.71 
Anhörigrelationer kan men måste inte baseras på släktskap: blodsband beto-
nas i vissa sammanhang, medan det i andra är relationen eller känslan av 
samhörighet som lyfts fram i första hand. Vem som anses ingå i kretsen av 
de närmaste är en empirisk fråga av i första hand social karaktär. En anhörig 
kan vara en granne, en vän eller en käraste lika väl som en mor, farfar eller 
ett barnbarn. (Släktskap var inte något kriterium vid urvalet av anhöriga till 
avhandlingens intervjustudie, men samtliga intervjupersoner är förvisso släkt 
med hjälpmottagaren). Hjälpgivande anhöriga till äldre med omsorgsbehov 
                                                      
70  I kapitel 4 redovisas olika operationella definitioner i avhandlingsarbetet mer ingående. 
71  Såväl ‘familj’ som ’släkt’ är centrala och flitigt använda begrepp i socialvetenskapens olika 

discipliner. Hur de definieras varierar med teoretiskt sammanhang likaväl som med kultu-
rellt. Detta kan komplicera till synes enkla resultat, som till exempel när det gäller de olika 
hjälpgivarprofiler av Jeppsson Grassman 2001a som redovisades i kapitel 2. Invandrare 
visar sig oftare än andra grupper i befolkningen hjälpa människor med vilka de inte är 
släkt. Men vem räknas egentligen som släkting? Hur avgränsas en familj? Det kan vara så 
definitionerna i den befolkningsstudie ur vilken underlag för profilerna hämtats var allt-
för snäva för att förmedla svarspersonernas uppfattning om den saken. 
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kan vidare givetvis själva ha uppnått hög ålder, likaväl som de kan tillhöra 
yngre generationer. (Samtliga intervjupersoner i avhandlingens intervjustudie 
tillhörde en yngre generation, något som på olika sätt visade sig ha betydelse 
för de förhållanden som de beskrev.) 

Innehållet i och betydelsen för de inblandade av olika anhörigroller och 
anhörigrelationer kan förändras över tid och påverkas alltid av den miljö där 
de tar form. Det gäller också anhörigskap med viktiga inslag av hjälpgivning. 
Är det till exempel fråga om en patientsal på en sjukhusavdelning eller ett 
sedan många år gemensamt hem? Till miljön hör vidare institutionella ra-
mar: om anhöriga har betalt för att hjälpa finns det offentliga äldreomsorgs-
systemet där som med- eller motpart. Samma sak gäller om personal ger hjälp, 
omsorg eller vård vid sidan av informella hjälpgivare.  

När anhörigskap dryftas i relation till svensk invandringspolitik avses en 
annan, avgränsad betydelse av anhörig. Anhöriginvandring innebär att vissa 
personer ges uppehållstillstånd i egenskap av anhörig till någon som redan 
varaktigt vistas i landet. Numera är anhöriginvandring den vanligaste typen 
av invandring till Sverige.72 Inte heller i detta sammanhang råder en enhetlig 
eller konstant tolkning av ordet. Vem som betraktas som anhörig, det vill 
säga den som är berättigad uppehållstillstånd på denna grund, har varierat 
och varierar med invandringspolitiken. Vissa perioder har en extensiv tolk-
ning varit gällande, andra perioder en snävare.73 De flesta av intervjustudiens 
äldre och några av intervjupersonerna beviljades uppehållstillstånd i Sverige i 
egenskap av, just, anhöriga. (Bland de anhöriga i intervjustudien, alltså tillhö-
rande en yngre generation än hjälpmottagarna, var det vanligast att ha anlänt 
som flykting.) 

Ordet anhörig täcker således in mycket olika livsöden, situationer, roller 
och relationer. Dess innebörd är kontextberoende och föränderlig. Ordet 
betecknar, när det används i samband med avhandlingens intervjustudie, 
intervjupersonerna. De äldre som är mottagare av intervjupersonernas hjälp 
kallas i förekommande fall för närstående eller hjälpmottagare.74 Självfallet är 
                                                      
72  Enligt statistikenheten vid dåvarande Statens invandrarverk fick drygt hälften av de 

knappt 40 000 personer som under 1999 (det år som avhandlingens intervjustudie inled-
des) beviljades uppehållstillstånd i Sverige sina tillstånd av anhörigskäl.  

73  Songur (2002 s.80-136) visar hur invandringspolitik respektive invandrarpolitik i tre län-
der (Sverige, Storbritannien och Tyskland) på olika sätt påverkar särskilt äldre invandrares 
livsvillkor. I alla tre länderna har behovet av arbetskraft på olika sätt styrt invandrarpolitiken 
(a.a. s.134). Här framgår också betydelsen av vilken relation som råder mellan invandrar-
politik och välfärdspolitik för samma invandrarnas livsvillkor efter migrationen (a.a. s.136-
138). Franzén (2003 s.14) beskriver på liknande sätt hur invandrings- och invandrarpolitiken 
formats av de ekonomiska konjunkturerna och av ”den internationella ramen”. 

74  Då uppfattningarna om när någon är gammal och vad det innebär att vara gammal kan 
skilja sig åt fick de tilltänkta intervjupersonerna själva avgöra om den de hjälpte tillhörde 
kategorin äldre. (Se vidare kapitel 3). För en problematiserande diskussion om äldres behov, 
se Larsson & Thorslund 2002.  
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även de äldre anhöriga i en mer vardaglig betydelse, inte minst till intervju-
personerna. (Lika självfallet är parterna varandra närstående.) Den bestämning 
som görs här är ämnad att undvika den begreppsförvirring som kan infinna 
sig när samma ord används för att benämna olika parter i en relation präglad 
av en (på kort sikt) ensidig hjälpgivning. (Orden skulle här i princip kunna byta 
plats, så att närstående betecknade hjälpgivaren och anhörig hjälpmottagaren.)  

Någon gång kan ordet anhörig förekomma i samband med intervjuperso-
nernas beskrivningar av invandringen till Sverige och betecknar då grunden 
för uppehållstillstånd. Vilken betydelse som avses framgår av sammanhanget. 

Hjälprelaterade begrepp 
Hansson, Jegermalm & Whitaker (2000) sammanfattar och förklarar några 
begrepp som är centrala i olika texter om anhöriga och anhörigas insatser 
för hjälpbehövande. De är delvis överlappande och redovisas kortfattat i det 
följande. I översikten framgår bland annat att anhöriga i vården och omsor-
gen brukar hänföras till det kunskapsområde som benämns informell omsorg, 
där vård och omsorg bortom organiserade former är i blickfånget, och där 
såväl mottagare som utförare studeras.75 Formell omsorg, i motsats, avser de 
offentliga vård- och omsorgsinsatserna som ofta utförs av kommuner och 
landsting, eller av privaträttsliga företag på entreprenad (Johansson 1991).  

De anhörigas erfarenheter som beskrivs och analyseras i detta arbete är 
alla, på olika sätt, präglade av hjälpgivning till en äldre person. Såväl art som 
grad av hjälpgivning varierade bland intervjupersonerna. De var alla självfal-
let anhöriga till samma äldre även innan den nuvarande hjälprelationen in-
leddes, liksom de var det innan de äldre kom till Sverige. ”Anhörig” betyder 
inte i sig omsorgsgivare, vårdare eller liknande och är inte per definition för-
knippat med hjälpgivning. Anhörigskap kan inrymma betydande ansvarsta-
ganden och göranden, men måste inte göra det. Eventuella förpliktelser och 
förväntningar som anhörigskap medför i olika sammanhang är olikartade. 
Ibland är de uttalade, men kanske oftare inte. Anhörigskap förutsätter inte 
heller täta kontakter eller närhet, varken i konkret mening eller socialpsyko-
logisk. Kvaliteterna som ryms i anhörigrelationer kan vara präglade av ömse-
sidighet eller ensidighet, glädje eller skuldkänslor, frivillighet eller tvång, eller 
kombinationer av allt detta – och mycket mer.  

Hansson, Jegermalm & Whitaker påpekar i sin kunskapsöversikt (2000) 
om anhöriginsatser för äldre och anhörigstöd att man ofta med benäm-
ningen anhörigomsorg avser olika former av vård, omsorgs- och hjälpinsatser 
som ges av en anhörig till någon eller några som av skilda anledningar inte 
klarar vardagen på egen hand.  
                                                      
75  Johansson 1991 använder en extensiv definition av informell omsorg (engelskans informal 

care), där både anhörigas och frivilliga organisationers insatser inryms. Exemplet tydliggör 
varför tydliga definitioner i olika sammanhang är befogade. Intervjustudiens anhöriga 
hade inte några kontakter med några frivilligorganisationer i egenskap av hjälpgivare.  
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Oftast är det en av familjemedlemmarna som tar det huvudsakliga ansva-
ret (Horowitz 1995; Walker, Pratt & Eddy 1995), och som nämndes i föregå-
ende kapitel så är kvinnor (framför allt makar och döttrar) vanligast som in-
formella omsorgsgivare. 

Anhörigas omsorg och hjälp till närstående är vidare förknippat med en 
känslomässig dimension, i sin tur förenad med mellanmänskliga relationer i 
allmänhet (Hansson, Jegermalm & Whitaker 2000 s.8). Graham (1993) kallar 
det ”labour of  love”.76  

Benämningen informellt hjälparbete betonar människors insatser för var-
andra utanför institutionerna ur ett medborgarperspektiv. Med denna be-
nämning lyfts just insatsernas karaktär av arbete fram – detta oavsett om de 
utförs i det egna hemmet eller utanför det.77 

 Frivilliga insatser avser oavlönade arbetsuppgifter som i princip är fritt 
valda och alltid bedrivs inom formaliserade ramar i frivilliga organisationer, 
offentlig sektor eller företag (Blennberger 1993). Formellt organiserat hjälpar-
bete, slutligen, kan ges antingen av offentliga aktörer, av marknadsaktörer el-
ler av sociala frivilligorganisationer (där såväl professionella som ideella hjälp-
arbetare verkar).78  

Inom äldreforskningen används en del begrepp som kan leda tanken i en 
delvis annan riktning. Informell sektor syftar här på anhöriga och andra när-
stående, medan frivilligsektor betecknar frivilligorganisationerna. En hel 
del omsorg om äldre utförs också numera inom ramen för marknadssektorn 
(Szebehely 2000 s.171).  

Det finns, slutligen, anledning att tydliggöra skillnaden mellan olika 
hjälpbegrepp. Omsorger är mer intimt förknippat med kroppslig omvårdnad 
och stöd medan insatser kan vara både att skotta snö, sköta myndighetskon-
takter och följa med vid läkarbesök. Orden har också olika värdeladdning (se 
vidare Hansson, Jegermalm & Whitaker, 2000 s.11-13). Szebehely påpekar 
att det neutrala hjälp inte säger något om kvaliteter:  

                                                      
76  Inom skandinavisk och anglosaxisk omsorgsforskning, inriktad på det avlönade och oav-

lönade omsorgsarbetet och ofta med feministiska perspektiv, är en central fråga hur dessa 
två dimensioner (arbete och kärlek) förhåller sig till varandra. Szebehely 1996 framhåller 
t.ex. att fokus på endera av dessa ger en alltför ensidig bild: Omsorg, oavsett vem som ger 
den, rymmer både aspekter av arbete och olika känslor (bl.a. kärlek). Hansson, Jegermalm 
& Whitaker 2000 påpekar att anhörigomsorg inte enbart innebär positiva saker för dem 
som berörs.  

77  Varför gör människor sådana insatser – av missnöje eller altruism? Vilka konsekvenser 
för samhället i vidare mening har medborgarnas engagemang, och hur påverkar det 
individers och gruppers relationer till staten? Det är exempel på frågor som detta 
perspektiv aktualiserar. 

78  För en närmare beskrivning och en problematisering av de olika kunskapstraditionerna, 
se Jeppsson Grassman 2003a. 
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Hjälp kan vara såväl avgränsade praktiska sysslor som omfattande 
praktiska och/eller känslomässiga insatser. Begreppet hjälp säger ing-
enting om kvalitet eller relation – hjälp kan vara slarvigt eller noggrant 
utförd, och hjälp ges både engagerat och oengagerat. Hjälp är där-
med ett vidare begrepp än såväl vård och service (Szebehely 1996 s.24). 

Formell och informell omsorg – olika perspektiv, olika 
bilder 
Olika insatser inom offentlig äldreomsorg presenteras nedan under egen ru-
brik. Tillståndet i den formella äldreomsorgen kan dock te sig svår att få ett 
grepp om, både på grund av att området är mångfasetterat när det gäller 
olika verksamheter och olika berörda parter och på grund av stora lokala 
variationer (Trydegård 2000). Det är inte givet vad som skall mätas, eller ut-
ifrån vems perspektiv. Szebehely (2000 s.172-173) sammanfattar olika ut-
gångspunkter inom forskningen om den formella omsorgen om äldre, var 
och en med olika implikationer. Man studerar till exempel hur mycket resur-
ser av olika slag som går åt till äldreomsorg, verksamhetens täckningsgrad 
eller intensitet, dess kvalitet (ur olika perspektiv), och hur fördelningen av 
äldreomsorgen skiljer sig åt mellan olika kommuner eller mellan olika be-
folkningsgrupper. I Sverige (liksom övriga Skandinavien) dominerar kvanti-
tativt baserade studier om tillståndet inom detta välfärdsområde. Här finns 
en omfattande dokumentation att studera. Förekomsten av ”reguljära och 
regelbundna statistikuppgifter om olika delar av äldreomsorgen åtminstone 
sedan 1960-talet (…) möjliggör att i tidsserier av varierande längd följa 
äldreomsorgens förändring ur flera aspekter.” (Szebehely 2000 s. 174.) 79 

Svenska studier om offentlig äldreomsorg anlägger ofta ett personalper-
spektiv, och ibland är mottagarna i fokus. Situationen för de äldres hjälpgivan-
de anhöriga kan ibland utläsas indirekt beroende på vilka frågor som ställs i 
studier om formell omsorg. Det är dock inte givet att hjälpmottagarperspektiv 
och hjälpgivarperspektiv ger likadana bilder – varken av vilken hjälp som be-
hövs eller vilken som ges – något som endera parten rentav kan vinnlägga 
sig om. Konsten, utifrån hjälpgivarens sätt att se på saken, är ofta att ge hjälp 
utan att det märks. Winqvists studie om vuxna barns hjälp till åldriga föräld-
rar (1999) belyser bland annat sådana olikartade tolkningar och perspektiv. 

Det finns en omfattande forskning om relationen och samspelet mellan 
formell och informell omsorg, inte minst internationellt.80 I Sverige har 
                                                      
79  Som en jämförelse kan nämnas att anglosaxisk forskning om omsorg (social care) ur såväl 

formella som informella perspektiv är omfattande och har dominerats av kvantitativa stu-
dier alltsedan i början av 1980-talet. Man har sökt mäta förekomst och bestämma hjäl-
pens konkreta uttryck, oftare än att förstå dess innebörder och konsekvenser för de be-
rörda. Flera internationella äldreforskare påtalar behovet av att fördjupa de övergripande 
kunskaperna med hjälp av kvalitativa studier av mindre material (Kröger 2001; Daly & 
Lewis 2000; Szebehely 1999, Nolan, Grant & Keady 1996 m.fl.).  

80  Se t.ex. Daatland 1992, 1998; Denton 1997; Lingsom 1997. 
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samhället, via den offentliga sektorn, formellt det yttersta ansvaret för att 
tillgodose olika behov. Förpliktelserna delas dock vanligen i praktiken mellan 
det offentliga och familjen (Mossberg Sand 2000 s.14). Detta innebär att vår-
den av hjälpbehövande oftast sker i en kombination av det offentliga och 
familjen. Dahlberg (2002) tar sin utgångspunkt i det faktum att olika aktörer 
ger omsorg till äldre i Sverige och att dessa på olika sätt samverkar. Vilka är 
kommunernas, de anhörigas, de privata företagens respektive frivilligorgani-
sationernas olika drivkrafter? Vilka insatser gör olika aktörer, och hur om-
fattande är de? Författaren analyserar samspelet mellan de olika aktörerna, 
och lyfter fram deras olika styrkor och svagheter. Mossberg Sand (2000) pla-
cerar offentliganställda anhörigvårdare i blickfånget, och visar bland annat 
dessa anhörigas position i en gråzon mellan formell och informell omsorg. 
Författaren påpekar att normerna för vad som är samhälleligt ansvar respek-
tive familjeförpliktelser varierar – något som inte minst aktualiseras i denna 
avhandling. Faktorer som har betydelse i detta sammanhang är en ökad för-
värvsfrekvens bland medelålders kvinnor och ett ökat ensamboende bland 
äldre. Dessa bidrar till minskade möjligheter för den informella omsorgen 
att ersätta den formella (Szebehely, Lingsom & Platz 1997).  

Insatser inom offentlig äldreomsorg 
För att skildringen längre fram i avhandlingen av anhörigskap i relation till 
den offentliga äldreomsorgen skall göras tydlig ges i det följande en kortfattad 
beskrivning av de vanligaste offentliga insatserna för äldre i Sverige.81 De 
relateras också till förhållandena för intervjustudiens äldre. 

Svensk offentlig äldreomsorg, i likhet med övriga skandinaviska länder, 
kännetecknas av ett starkt lokalt självbestämmande (Bergmark, Thorslund & 
Lindberg 2000). Det yttersta, formella ansvaret för vård och omsorg om de 
äldre är, sedan Ädelreformens genomförande 1992, förlagd till landets kom-
muner. Eftersom dessa utgör olika miljöer med varierande befolkningssam-
mansättning, geografi, ekonomi, styrformer och traditioner är de lokala varia-
tionerna stora (Trydegård 2000). Detta avspeglas till exempel i att ramarna, 
eller mallarna, för beräkningen av tidsåtgång för olika insatser från äldreom-
sorgen är olika i olika kommuner/stadsdelar. Sådana skillnader i det lilla kan 
ha stor betydelse för dem som berörs. Ett annat exempel är att såväl arten av 
insatser som täckningsgraden när det gäller hemhjälp till människor över 80 
år under 1997 såg mycket olika ut på olika platser i landet (Trydegård & 
Thorslund 2000). Täckningsgraden för den aktuella ålderskategorin varie-
rade mellan 5 procent och 52 procent, med ett medelvärde på 19 procent. 
Skillnaderna kan inte förklaras med skillnader mellan äldres behov i olika 
                                                      
81  I en kommande avhandling av Jegermalm redogörs för den svenska offentliga äldreom-

sorgen ur ett välfärdsstatligt perspektiv, med vissa internationella utblickar och jämförelser.  
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kommuner, och inte heller med kommunernas olika ekonomiska förutsätt-
ningar. Snarare, föreslår författarna, beror de på att kommunerna över tid 
har etablerat lokala normer för vilka äldres behov som anses legitima och 
vilka lösningar som bör stå till buds.82 Svensk socialpolitik, som idealt skall 
genomsyras av en strävan efter jämlikhet och genomföras med hjälp av ett 
socialförsäkringssystem som är baserat på universalism, uppträder alltså i lo-
kala variationer. Dessa kan vara svåra att överblicka, inte minst för den en-
skilde, och därmed även svåra att jämföra. 

Den offentliga äldreomsorgens utformning och inriktning har förändrats 
mycket under de senaste åren, och som nämndes i kapitel 2 så utmärks situa-
tionen av att de mycket omsorgsbehövande får allt mer hjälp medan övriga 
får allt mindre eller ingen hjälp alls från det offentliga. Generellt sett har 
dock svensk äldreomsorg länge varit präglad av en strävan efter att under-
lätta för de äldre att bo kvar hemma, en inriktning som förstärktes med 
Ädelreformen och alltså ännu dominerar. Detaljerade beslut om offentlig 
äldreomsorg för individen (hur många timmar som den äldre skall få hjälp 
och vilken hjälp som skall ges) fattas efter en utredning av en biståndsbedö-
mare. Hemtjänsten har varit central och är det fortfarande, även om bilden 
har förändrats sedan mitten av 1980-talet när den hade många hjälpmotta-
gare och ett varierat utbud av tjänster. 

Hemtjänstens personal, vårdbiträden eller undersköterskor, gör regel-
bundna hembesök i syfte att ge service och/eller personlig omvårdnad 
(Socialstyrelsen 2002f). Insatsens innehåll varierar (till exempel hjälp vid toa-
lettbesök, omvårdnad, städning eller inköp), liksom dess frekvens (över dyg-
net, dagligen eller mer sällan). Hemtjänst kan ges enbart eller i kombination 
med andra insatser som även de behovsprövas av en biståndsbedömare inom 
äldreomsorgen: hemsjukvård, olika larmsystem, dagaktiviteter, korttidsvård 
eller avlastning, matlådor och så vidare.83 Det var 5 av de 21 äldre i avhand-
lingens intervjustudie som hade beviljats hemtjänst, 2 hade insatsen vilande 
vid tidpunkten för intervjun. 

                                                      
82  För en diskussion om historisk kontinuitet när det gäller lokala äldreomsorgslösningar se 

t.ex. Sundström & Thorslund 1994.  
83  Sundström 2000 skiljer mellan hemtjänst och hemhjälp, där det förra betecknar ett vidare 

begrepp som inkluderar alla former av stöd i hemmet (inklusive hemhjälp, trygghetslarm, 
distribution av mat, bostadsanpassning etc.) och det senare avser praktisk hjälp med hus-
hållsgöromål och/eller personlig omvårdnad i det egna hemmet tillhandahållen av vårdbi-
träden i den öppna äldreomsorgen.  
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Anhöriga med ekonomisk ersättning för att hjälpa  
Biståndsbedömningen leder i vissa fall till beslut om att någon i den när-
maste kretsen skall få ekonomisk ersättning för att hjälpa den gamla. I det 
följande redogörs för olika sådana betalningsformer.84  

Betalning kan ske antingen genom anställning eller genom bidrag (an-
tingen till hjälpgivaren eller direkt till hjälpmottagaren).85 Betalning aktualise-
ras, idealt sett, av vårdtagaren. Beslut om ekonomisk ersättning fattas efter 
att den kommunala förvaltningen har bedömt såväl den äldres omsorgsbe-
hov som den tilltänkta hjälpgivarens lämplighet.86 Följande betalningsformer 
förekom i intervjustudiens exempel: hemvårdsbidrag (3 personer), anställ-
ning som anhörigvårdare (1 person) och anställning som personlig assistent 
(2 personer).87 

Hemvårdsbidrag utbetalas efter prövning till den äldre som behöver hjälp 
och vill betala någon för detta. Hemvårdsbidraget är avsett som en ersätt-
ning för insatser som annars skulle behöva göras av vårdpersonal och är 
skattefritt när det går vidare till en person som delar hushåll med hjälpmot-
tagaren. Hemvårdsbidrag finns inte i alla kommuner.88  

                                                      
84  Olika innebörder och konsekvenser för anhöriga av att ha ekonomisk ersättning för att 

hjälpa äldre närstående lyfts fram och diskuteras ingående längre fram i avhandlingen 
med utgångspunkt i resultaten från intervjustudien (kapitel 8 samt 11 och framåt). Se vi-
dare Mossberg Sand 2000, Ungerson 2000 och Cancian 2000. De två sistnämnda ingår i 
en antologi med essäer författade av olika omsorgsforskare och där kvinnors erfarenheter 
av omsorgsarbete, och socialpolitikens möte med olika aspekter av kön, ras och klass står 
i fokus (Harrington Meyer 2000). Ungerson (a.a. s.71) undersöker till exempel komplexi-
teten i olika sorters ekonomiska ersättningar, och beskriver en typologi av olika slag av 
betalning för omsorg (”Cash for care”). Denna typologi, baserad på internationella stu-
dier av olika betalningsformer, tar särskilt fasta på olika arbetsförhållanden, olika typer av 
arbetskontrakt samt olika inverkan på relationen mellan hjälpgivare och hjälpmottagare.  

85  Ungerson (2000 s.70) visar att det senare, betalning direkt till hjälpmottagaren, har blivit 
allt vanligare. Här talas om ett ”allmänt skifte” i Västeuropa och USA.  

86  Det är förhållandevis få anhöriga som får ekonomisk ersättning av något slag för den 
hjälp som de ger. En befolkningsstudie om informella hjälpinsatser i Stockholms län visar 
att c:a 5 % av dem som hjälper någon med särskilda omsorgsbehov (svenskar och invandra-
re) har ekonomisk ersättning för detta. Se vidare Jegermalm 2002a för en redovisning av art 
och förekomst av olika stödformer riktade till äldres informella hjälpgivare i Stockholms län.  

87  Anhöriga kan vidare anställas som hemvårdsbiträde med placering hos en närstående vård-
tagare. Sådan anställning gäller tills vidare, och omfattas av den vanliga arbetslagstift-
ningen. Närståendepenning regleras i Närståendelagen och utbetalas efter prövning av För-
säkringskassan till en person som vårdar en närstående i livets slutskede, under en be-
gränsad tid (se vidare Riksförsäkringsverket 2003). 

88  I exemplet Stockholms stad finns hemvårdsbidrag i 4 nivåer (50 %, 75 %, 100 %, 125 % 
av basbeloppet): under 2002 per månad 950 kr (nivå 1), 1 895 kr (nivå 2), 2 845 kr (nivå 
3), 3 690 kr (nivå 4). Ersättningsnivåerna baseras på omsorgsnivåer i avgiftslagstiftningen. 
Nivå 1 är vanligast. (Källa: ”Riktlinjer för biståndsbeslut m.m. inom äldreomsorg”, januari 
2002, Gunnel Rohlin, Stockholms stad.) 
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Anhörigvårdare är en anställningsform som har blivit alltmer sällsynt 
(Mossberg Sand 2000; Johansson 2001 m.fl.).89 En anställning som anhörig-
vårdare är tidsbegränsad och upphör när vårduppdraget upphör, till exempel 
vid dödsfall, flytt till särskilt boende, sjukhusvård eller om den äldre skulle 
tillfriskna. Anställningen kan också avslutas när arbetsgivaren har särskilda 
skäl till detta, till exempel om vårdtagaren far illa. Anställning av anhörig 
som personlig assistent kan göras på villkor snarlika anhörigvårdarens.90,91  

För äldre som av olika skäl inte kan bo hemma finns olika boendeformer 
för service och omvårdnad, där personal finns tillgänglig i varierande grad. 
En tredjedel av dessa är servicehus, eller servicelägenheter (Trydegård 2000).92 
Dessa var ursprungligen avsedda för relativt självständiga äldre, men har allt 
mer kommit att användas av äldre med stora behov av hjälp och omvårdnad. 
På senare år har allt fler äldreboenden för olika kategorier av äldre invandra-
re sett dagens ljus. Fyra av intervjustudiens tjugoen äldre bodde i servicehus, 
utan särskild inriktning. Två av dessa hade daglig hjälp av anhöriga med betalt 
för att hjälpa, en med hemvårdsbidrag och en som personlig assistent (att 
notera med tanke på förekomsten av ordinarie personal i servicehus för äldre).  

Flerspråkig personal eller personal som själva invandrat en gång kan vara 
en viktig resurs inom den offentliga äldreomsorgen.93 De anhöriga i avhand-
lingens intervjustudie (liksom deras äldre närstående) hade dock endast 

                                                      
89  Anhörigvårdare med s.k. PAN-avtal (avtal enligt Löne- och anställningsvillkor för person-

lig assistent och anhörigvårdare) har timlön efter överenskommelse. De har varken 
semesterdagar, semesterersättare eller tillägg för obekväm arbetstid. (12 % semestertillägg 
läggs till lönen.) Anhörigvårdarens arbetsschema förhandlas fram i varje enskilt fall, och 
behöver inte se likadant ut varje vecka. Anhörigvårdaren får dock som mest tjänstgöra 52 
timmar per sjudagarsperiod. 

90  Det finns två typer av anställningar som personlig assistent. Här avses personlig assistent med 
PAN-avtal (se föregående not). En personlig assistent kan ha fler än en vårdtagare och 
skall vara beredd att ta andra arbetsuppgifter vid behov och vid avbrott, till exempel när 
vårdtagaren är på sjukhus. (Den andra typen av anställning som personlig assistent regle-
ras i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).  

91 Observera att beteckningen anhöriganställd eller anhörigvårdare i vissa sammanhang (till 
exempel i olika kommuner eller stadsdelar) används övergripande för att beteckna såväl 
anhörigvårdare som personliga assistenter med PAN-avtal. 

92  Ålderdomshem är en beteckning för traditionella boenden för äldre med större hjälpbehov 
och med personal på plats dygnet runt. Sjukhem påminner om sjukhusavdelningar: här 
bor och vårdas de skröpligaste gamla. Gruppboenden är en boendeform som är anpassad 
för äldre med demenssjukdomar och där det skall finnas tillgång till för målgruppen sär-
skilt utbildad personal (Trydegård 2000). 

93  Mätningar under perioden 1995-2001 visar att antalet utrikes födda arbetstagare inom 
den offentliga äldreomsorgen i Stockholms län stadigt ökar. År 2001 var 22% av persona-
len inom äldreomsorgen utrikes födda. Drygt 12 % var födda utanför Europa. Samman-
lagt fanns 202 länder representerade bland stadens äldreomsorgsanställda (Kommunför-
bundet i Stockholms län, KSL, muntlig uppgift 2004-01-15).  
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sporadiskt och oplanerat stött på äldreomsorgspersonal med samma bak-
grund och/eller språk.94 

Anhöriga med betalt för att hjälpa – en kommentar  
Antalet anställda anhörigvårdare har, som redan antytts, minskat markant 
sedan 1970-talet. Samma sak gäller antalet äldre med hemvårdsbidrag. I 
Socialstyrelsens uppföljande studie ett år efter Anhörig 300 framgår att an-
talet anställda anhöriga95 minskat marginellt mellan år 1999 och 2002 (från 
2 029 personer år 1999 till 2 081 personer år 200296), medan antalet perso-
ner med hemvårdsbidrag under samma period tvärtom ökat något (från 
5 149 till 5 51397). Siffrorna avser hela riket (Socialstyrelsen 2003b s.20).  

En mätning bland befolkningen över 65 år i Stockholms län i oktober 
2001 visade att det då totalt fanns 1 240 personer med hemvårdsbidrag: 609 
män och 631 kvinnor (Socialstyrelsen 2002f). Det var, samma år, 320 perso-
ner i åldrarna över 65 år (127 män och 193 kvinnor) som fick hjälp av en an-
hörig med anställning av kommunen.  

Det finns metodologiska svårigheter förknippade med att beräkna om-
fattningen av anhöriganställningar eller ekonomiska ersättningar till äldres 
anhöriga i allmänhet och invandrade äldres anhöriga i synnerhet. Hemvårds-
bidrag utbetalas till den äldre, och vem som tar emot det i nästa led behöver 
inte redovisas av mottagaren. Olika möjliga betalningsformer utreds och 
dokumenteras på olika sätt. Kommunerna har dessutom olika praxis vid så-
väl bidrag till som anställningar av anhöriga (Socialstyrelsen 2002f, Jegermalm 
2002b). Det finns till exempel kommuner som aldrig anställer anhöriga annat 
än som ordinarie personal i den reguljära äldreomsorgen med placering hos 

                                                      
94  Allt fler företag som erbjuder offentlig äldreomsorg av personal med olika språklig och 

kulturell bakgrund etableras. Dessa alternativ har haft svårt att finna sina användare. I 
Tensta, en av Stockholms stadsdelar som ofta benämns invandrartät, informerades till ex-
empel efter årsskiftet 2001/2002 samtliga äldre (invandrade och svenskfödda) i ärenden 
där hemtjänst beviljats om möjligheten att välja annan hemtjänstutförare än stadsdelens 
egen. (Ett av företagen verksamt i denna stadsdel, Bildning och Vård AB, erbjöd exempel-
vis hemtjänst på arabiska, turkiska, persiska, kurdiska, somaliska och finska.) Endast i 10 
av de 250 aktuella ärendena hade man ett halvår senare valt sådant alternativ till ordinarie 
offentlig äldreomsorg. Några av dem som utnyttjade möjligheten var svenskfödda äldre 
som valt finskspråkigt seniorboende (muntlig uppgift 2002-05-13, Spånga Tensta stads-
delsförvaltning). I februari 2004 har förhållandena inte förändrats nämnvärt. 

95  Med anställd anhörig avses här personer som ”var anställda av kommunen för att vårda 
närstående den 1 oktober respektive år” (Socialstyrelsen 2003b s.20). Mer detaljerade upp-
gifter avseende olika anställningsformer redovisas inte.  

96  Som en jämförelse kan nämnas att det år 1971 fanns 19 000 personer anställda som an-
hörigvårdare i Sverige, en siffra som hade minskat till omkring 4 000 i början av 1990-ta-
let (SCB 1991, Socialstyrelsen 1996 s.7).  

97  År 1982 fanns 21 000 mottagare av hemvårdsbidrag, och år 1995 hade antalet sjunkit till 
7 000 (Johansson 1997 s.60). 
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den äldre närstående ifråga (Forssell 1998b). I dessa fall försvinner uppgifter 
om den anställda anhöriga in i den mer allmänna statistiken över kommun-
anställda. Ytterligare en orsak till att det är svårt att sammanfatta antalet an-
höriga med ekonomisk ersättning, generellt, är att olika ersättningsformer 
betraktas olika i skilda sammanhang och av olika aktörer: som stöd till an-
höriga, som insats för den äldre – eller både och. Beskeden kan variera be-
roende på uppfattning hos den part som tillfrågas. 

Omfattningen av olika typer av betalning till anhöriga sammantaget (an-
höriganställningar och hemvårdsbidrag) till just de äldre invandrarnas anhö-
riga i riket är okänd. Samma sak gäller uppgifter om fördelningen av sådana 
anställningar och bidrag vid en jämförelse mellan anhöriga till svenskfödda 
respektive invandrade äldre. Den kommunala dokumentationen innehåller inte 
regelmässigt uppgifter om eventuell invandrarbakgrund. (I Sverige är det inte 
tillåtet att registerföra uppgifter om etnisk identitet, och uppgifter om invand-
rarbakgrund skall motiveras synnerligen väl.) En lokal och jämförande studie i 
mitten av 1990-talet visade emellertid att det då var lika vanligt med anhörig-
bidrag till svenskfödda familjer som till utlandsfödda (Eriksson 1996 s.376).98 

Invandrare 
Hammar & Tamas (1997) ger en enkel definition: “An international migrant 
is (…) a person who has moved from one country to another with the in-
tention of  taking up residence there for a relevant period of  time” (a.a. 
s.16). Ordet invandrare används ofta i vardagligt tal i svenskan som om det be-
tecknade en homogen grupp människor. Så är givetvis inte fallet. Tvärtom 
pekar ordet mot en heterogent beskaffad kategori, vag i konturerna och med 
oklara hänvisningar. Detta påtalas gång på gång i olika texter99:  

Det finns inte någon vedertagen definition av begreppet invandrare. I 
offentlig statistik används i regel begreppen ’utrikes födda personer’ 
och ’utländska medborgare’. Ingen av dessa kategorier motsvarar vad 
människor vanligen brukar lägga i begreppet ’invandrare’ (Altvall 
2000 s.8).  

Både från invandrarorganisationer, akademi och olika offentliga instanser 
påtalas behovet av att lämna ett språkbruk som inte tar hänsyn till etniska 

                                                      
98 I nämnda studie specificerades inte närmare vilka typer av bidrag som avsågs. Uppgiften 

förvånade mig, efter att i kontakter med åtskilliga biståndsbedömare i Stockholms län ha 
bibringats uppfattningen att olika former av ekonomisk ersättning till (vissa kategorier 
av) äldre invandrares anhöriga kan vara den enda lösningen som accepteras av familjerna 
ifråga och därför uppgavs vara vanligare bland invandrade familjer. 

99  För en sammanfattning, se till exempel Rapport Integration 2002, Songur 2002 eller 
Franzén 2003. 
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eller kulturella olikheter. Ofta förknippas invandrarskap med bristande re-
surser, och ges en förklarande kraft i samband med att det (uttalat eller ej) 
väcker associationer till traditionellt eller ickemodernt leverne (se föregående 
kapitel). Det finns dock också andra bilder av hur benämningen invandrare 
anammas av personer från olika länder och med olika bakgrund, och 
signalerar en gemensam erfarenhet.100 Dessa delvis motstridiga förhållanden 
gör det särskilt viktigt att på ett tydligt och enkelt sätt redovisa hur ordet in-
vandrare används i olika sammanhang.  

En offentlig utredning (Ds 1999:48) utmynnade i rekommendationen att 
i lagar och förordningar reservera ordet invandrare för personer som själva 
invandrat.101 Samma rekommendationer gavs senare beträffande myndighe-
ters verksamheter (Ds 2000:43). Syftet var att åstadkomma ett mer enhetligt 
bruk av ordet, men också att i och med detta tona ned de negativa associa-
tioner som ordet kan väcka. Jag har tagit fasta på denna rekommendation. 
Två något olikartade definitioner av ordet invandrare används som utgångs-
punkt i avhandlingens olika delar, givet beskaffenheten hos olika material 
och de frågor som skilda avsnitt ägnas: Invandrarna i avhandlingens intervju-
studie är alla fyllda 60 år och har invandrat efter 1990. (Även intervjuperso-
nerna, med ett undantag, hade invandrat. Vissa hade anlänt före, andra efter 
hjälpmottagarna. Några hade anlänt tillsammans med den eller de äldre som 
de hjälpte). De som benämns invandrare i kapitel 5, i huvudsak baserat på 
material från en befolkningsstudie om informella hjälpinsatser i Stockholms 
län, är alla födda utomlands av föräldrar födda utomlands. 

Migration 
Det engelska ordet migration används allt oftare även i svenskan och skall för-
stås övergripande. Det betecknar både in- och utvandring men också rörelse 
inom ett lands gränser (Webster´s Third New International Dictionary 1993). 
Kedjemigration är en term som betecknar en migrationsrörelse som fortsätter 
eller ökar över tid och som innefattar allt fler människor inom en familj, en 
släkt eller ett nätverk (a.a. s.18). Ordet användes tidigare mest i samband med 

                                                      
100  Tanken leds till övertagandet och avstigmatiserandet av såväl black (i USA) som bög (i 

Sverige, inte minst).  
101  Utredningen (DS 1999: 48 s.6) föreslog tre olika operationella definitioner i författnings-

sammanhang: 1. Invandrare (personer som själva har invandrat och som har folkbokförts i 
Sverige). 2. Nyanlända invandrare (personer som själva har invandrat relativt nyligen: ”ett 
riktmärke kan vara två år”. 3. Personer med utländsk bakgrund (såväl utrikes födda personer 
som själva invandrat som personer födda i Sverige med minst en utrikes född förälder).  
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arbetskraftsinvandring.102 Här har jag emellertid valt att precisera det med 
uttrycket flyktingrelaterad kedjemigration. Preciseringen följer de förändringar i 
migrationsmönster som ägt rum i Sverige och övriga Europa under efter-
krigstiden, där arbetskraftsinvandring till största delen lämnat plats åt flykting-
invandring.  

Uttrycket flyktingrelaterad kedjemigration betecknar en migrationsprocess 
som sätts igång av behovet av att fly för att söka skydd. Det är lätt att före-
ställa sig att flyktingrelaterad kedjemigration också rymmer andra kompo-
nenter än när det gäller arbetskraftsinvandring. (Flera sådana märktes i av-
handlingens intervjustudie, där intervjupersonerna berättade om oro över 
situationen för familjemedlemmar ännu på flykt, sorg över ofrivilliga och 
uppslitande separationer och förluster av såväl närstående människor som 
platser, hus, föremål, samhällsstatus och andra former av förankring samt, 
sist men inte minst, föreställd framtid.) 

Det framhålls ofta att migration är en process och därmed inte endast en 
rörelse mellan platser utan också över tid. Dess varaktighet varierar och på-
verkas av en mängd faktorer, till exempel väntan på uppehållstillstånd. Med 
ett transnationellt perspektiv betonas migrationen som ett öppet system eller 
en process utan givet slut (Glick Schiller, Basch & Blanc-Szanton 1992; 
Vertovec & Cohen 1999). I det globala samhället med alla dess kommunika-
tionssystem är det möjligt att bibehålla kontakten med landsmän i försking-
ringen och utveckla ett exilliv, med komplexa relationer med både det nya 
och det gamla hemlandet. Detta migrationsperspektiv återspeglas i de när-
skildringar som avhandlingens intervjustudie ger upphov till, med många 
olika uttryck för kontakter som återresor, telefonsamtal, videofilmer, besök 
av landsmän – och sist men inte minst en framtid som många gånger hålls 
öppen för möjliga förändringar och vidare migrationer. Med ett transnatio-
nellt perspektiv framträder migrantens sociala identitet som resultatet av ett 
komplext möte mellan då, nu – och ett föreställt sedan:  

                                                      
102  I det prototypiska fallet av kedjemigration relaterad till arbetskraftsinvandring flyttar en 

ensam (manlig) familjemedlem till ett annat land eller region för att med lönearbete där 
under en begränsad tid försörja familjen och ackumulera tillgångar på hemorten (se t.ex. 
Davies 1974, Watson 1977). Denne så kallade pionjär efterföljs av andra män i släkten 
eller från hembyn, vilka alla hört talas om pionjärens ekonomiska framgångar. Men om-
kostnaderna är höga i länder med höga löner, även för dem som arbetar mycket och som 
bor tillsammans med andra i samma situation under enkla förhållanden för att minimera 
utgifterna. Så kallade all male households är vanliga bland dem som utgör de första länkarna 
i migrationskedjan. Den utdragna vistelsen tvingar så småningom fram omprioriteringar. 
Arbetskraftsinvandrarna låter skicka efter sina familjer. Med hustrur och barn växer kra-
ven på en högre komfort. Bostadsstandarden måste förbättras, skolgång för barnen ord-
nas, socialt umgänge möjliggöras och underhållas. Intressen och önskemål formuleras i 
föreningsliv och politik, och så vidare. Den från början planerat korta vistelsetiden per-
manentas i takt med att kraven på standard och därmed levnadsomkostnaderna höjs, 
även om många av pionjärerna aldrig helt överger drömmen om att återvända.  
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(…) the manner in wich transmigrants conceptualize their experi-
ences, including their collective identities, is very much shaped by 
both the political and economic context of  the country of  origin and 
the countries of  settlement of  the transmigrants (Glick Shiller, Basch 
& Blanc-Szanton 1992 s.x; inledningskapitlet). 

Svenskar 
Liksom invandrare är svenskar en föga exakt benämning. Många svenskar har 
invandrat: invandrare som sedermera har blivit svenska medborgare är för-
visso svenskar till nationaliteten. Åter många personer som har invandrat 
både kallar sig för och uppfattas av omgivningen som svenskar – oavsett 
medborgarskap.  

Intervjupersonerna i avhandlingens intervjustudie har inte i detalj redovi-
sat vad de menar med rubriceringen ”svenskar”, men av sammanhanget 
framgår att benämningen anger en uppfattad, socialt betingad roll som utgör 
en motsats till deras egen. Svenskarna är de infödda andra ur de intervjuade 
anhörigas perspektiv.103 Med benämningen svenskar åsyftas alltså en i huvud-
sak kulturell och relativt oprecis förståelse av ’svenskhet’ – på samma sätt 
som ordet invandrare ofta gör i dagligt tal. I kapitel 5 ges ordet en annan, av-
gränsad innebörd. Här avser svenskar personer som är födda i Sverige, med 
föräldrar födda här. 

Centrala begrepp i en handlingsfilosofi 
De begrepp och benämningar som hittills har berörts i detta kapitel äger 
mer eller mindre självklara placeringar här. Arbetets explorativa och delvis 
induktiva ansats (med utgångspunkt i olika kunskapsområden och med tyngd-
punken på en insamlingsmetod i form av halvstrukturerade intervjuer som 
genererade rika och mångtydiga data) gav emellertid efter hand behov av en 
begreppsapparat också av ett annat slag för att precisera analysen. Det som 
krävdes var ett verktyg för förståelse som förmådde omfatta den komplexi-
tet som forskningsansatsen banat väg för, och som varken överbetonade 
eller underbetonade betydelsen av kultur och tradition. Detta verktyg 
presenteras kortfattat i det följande. Det handlar om några centrala delar i 
Bourdieus dispositionella och relationella handlingsfilosofi, där vad som kallas 
                                                      
103 De hade kunnat beskrivas som etniska svenskar, om inte etnisk identitet förutsatte en inter-

aktion och ömsesidig identitetstillskrivning på dessa grunder. Svensk etnicitet artikuleras 
sällan som sådan i svenska sammanhang, förmodligen därför att den uppfattas som det 
normala eller det vanliga av majoritetsbefolkningen. För en sammanfattning av och dis-
kussion om hur etnisk identitet formuleras i och påverkas av interaktionen mellan mino-
ritet och majoritet, se Hylland Eriksen 1998. Arnstberg 1989 formulerar och diskuterar 
‘svenskhet’, eller svensk identitet.  
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”praktiskt förnuft” placeras i centrum.104 Denna filosofi kan sammanfattas i 
ett fåtal grundbegrepp (habitus, socialt fält eller rum, kapital; se nedan) och tar 
sin utgångspunkt i analysen av den dubbelriktade relationen mellan de 
objektiva strukturerna (de sociala fältens strukturer) och de förkroppsligade 
strukturerna (habitusstrukturerna) (Bourdieu 1995 s.7). 

Handlingfilosofin ifråga fokuserar såväl strukturella som kontextuella 
förhållanden, och tar sin utgångspunkt i Mauss’ teori om ett socialt grundat 
gåvoutbyte som det kitt som fogar mänskliga samhällen samman (Mauss 
1972).105 Bourdieu fördjupar analysen av den tidsrymd som måste åtskilja 
gåva och gengåva för att gåvoutbytet skall fungera optimalt, det vill säga 
socialt sammanfogande (Bourdieu 1995 s.145). Tidsintervallet liknas vid en 
skärm som gör det möjligt att uppfatta de två handlingarna som fristående 
från varandra, och som ger egenkvalitet åt gåvan utan att på något vis elimi-
nera kravet på återgäldande.  

Bourdieus poäng är att den nödvändiga förekomsten av ett tidsintervall, 
trots att detta fungerar döljande, inte innebär att gåvogivningen baseras på 
någon cynisk beräkning. Detta oavsett att det kan te sig så när gåvogivning-
ens strukturella förutsättningar och funktion blottläggs. Tvärtom är gåvo-
givaren socialt predisponerad att utan avsikt eller beräkning ge sig in i ett ut-
byte där också den förväntade utkomsten är omedveten eller (det är i regel 
en förutsättning) outtalad. Resonemanget att mänskliga handlingar leds av 
en logik som är dold även för aktörerna själva förutsätter förekomsten av en 
form av dubbelt medvetande som ger en socialt mycket komplex förmåga 
att, när så krävs, förhålla sig till en eventuell diskrepans mellan ideal och 
praktik som om den inte fanns (Bourdieu 1995 s.146-147). Människor känner 
till och accepterar för den egna gruppen grundläggande ideal och värde-
ringar, men kan samtidigt när så är påkallat förhålla sig mer fritt till (ibland 
direkt bryta mot) outtalade regler utan att göra brottet till en ny norm.106 
Denna förmåga verkar, enligt författaren, på ett omedvetet plan: människor 

                                                      
104  För en sammanfattning av nämnda handlingsfilosofi med olika exempel (från olika sam-

hällen) se Bourdieu 1995. Bourdieu betonar att teori, metod och forskningsverklighet all-
tid hör ihop, och i särskilt hög grad inom socialvetenskapens område. Även betydelsen av 
att både ta del av aktörernas eget perspektiv och sätt att förstå verkligheten, och samtidigt 
gå vidare i analysen för att inte hamna i en alltför enkel, omedveten och ideologiskt fär-
gad tolkning lyfts fram (Bourdieu 1991; Bourdieu & Wacquant 1992). Mitt val av denna 
handlingsfilosofiska utgångspunkt medför självfallet, mer eller mindre indirekt, att andra 
möjliga perspektiv inte bereds plats. Det är inte uteslutet att andra tolkningsansatser på det 
mångfasetterade intervjumaterialet (t.ex. kulturteoretiska, migrationsteoretiska, psykologiska 
o.s.v.) kunde ha genererat delvis andra resultat genom att föra analysen i andra riktningar. 

105  Bourdieu, liksom Mauss, betraktar relationen mellan gåvogivare och gåvomottagare inte 
som avslutad när återgäldandet har skett – tvärtom har den bekräftats och förstärkts. 

106  Observera att resonemanget inte tar hänsyn till vilka kriterier som kännetecknar en 
grupp, utan ’grupp’ skall tolkas överordnat. Det kan, till exempel, innefatta såväl en sam-
hällsklass som en etnisk sammanslutning. 
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så att säga bara vet hur de bör bete sig i en ambivalent situation för att varken 
bryta gruppens eller de egna intressena när dessa strider mot varandra.107  

Habitus – bakgrund till teorin om ett praktiskt förnuft 
Handlingarna hos medlemmarna av en och samma grupp grundar sig i dis-
positioner och trosföreställningar som har förvärvats under uppväxten och 
ständigt reproduceras i den sociala världen genom ett dispositionssystem, 
’habitus’: 108  

Begreppet habitus kan bland annat förklara den enhetlighet i stil som 
förenar praktiker och tillgångar hos en enskild agent eller hos en klass 
av agenter (…). Habitus utgör denna generativa och enhetsskapande 
princip som omvandlar de inneboende och relationella egenskaperna 
i en position till en enhetlig livsstil, det vill säga en enhetlig uppsätt-
ning av personer, tillgångar och praktiker (Bourdieu 1995 s.18-19)  

Habitus skapas, kortfattat, av människors betingelser sammantaget (eko-
nomi, politik, myter o.s.v.) vilka både alstrar och strukturerar beteenden. Det 
är habitus som avgör vad som anses vara möjligt eller omöjligt i en viss 
situation, och habitus reproducerar därför samhället utan att explicita regler 
behövs. Habitus kräver med andra ord ingen bruksanvisning – alla männi-
skor i en grupp eller en klass av aktörer har habitus gemensamt och tenderar 
därför att göra i stort sett samma sak i en viss situation. Olika habitusvarian-
ter i kulturellt homogena samhällen synkroniseras genom symbolsystem – 
som i sin tur påverkar habitus. Ett exempel på detta är när föreställningen 
om manligt och kvinnligt tar sig uttryck i fördelningen av olika hushållssyss-
lor – som i sin tur uppfattas som naturliga och symboliserar det typiskt man-
liga respektive kvinnliga. Habitus rymmer alltså också den komplexa förmå-
gan till dubbelt beteende som beskrevs ovan.109 

Socialt rum 
Komplexa eller mångkulturella samhällen innefattar aktörer eller grupper 
med i grunden olika habitus, och följaktligen också olika symbolsystem. Det 

                                                      
107  En tolkning ligger nära till hands att denna socialt komplexa förmåga aktiveras och har 

stor betydelse när individer på grund av migration byter miljö (konkret och socialt).  
108  Bourdieu formulerade habitusbegreppet efter fältarbete i nordafrikanska Kabylien och 

har i senare arbeten utvecklat det för analyser av sociala fenomen i olika, även mångkultu-
rella eller plurala, samhällen. 

109  De anhöriga som skildras genom avhandlingens intervjustudie har inte en gemensam 
bakgrund och delar följaktligen inte samma habitus. De har inte heller studerats som en 
grupp i traditionell mening, utan undersökningsgruppen vari de ingår är sammansatt i syfte 
att tydliggöra ett fenomen, nämligen anhörigskap i en specifik kontext. Samtliga intervju-
personer representerar detta fenomen.  
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begrepp som Bourdieu använder för att benämna de platser eller arenor där 
olika aktörer (med samma eller olika habitus) möts är socialt rum eller socialt fält:  

Begreppet rum innesluter i sig självt principen om en relationell förstå-
else av den sociala världen (…) de iakttagbara, direkt synliga enhe-
terna, oavsett om det gäller individer eller grupper, existerar och be-
står i och genom skillnaden, det vill säga till följd av att de intar relativa 
positioner i ett rum av relationer som – trots att de är osynliga och all-
tid svåra att empiriskt påvisa – utgör den mest verkliga verkligheten 
(…) och reella grunden för hur individer och grupper handlar 
(Bourdieu 1995 s.44; författarens kursiv). 

Begreppet ‘socialt rum’ hos Bourdieu är inte entydigt. Olika typer av sociala 
rum förekommer: dels det där habitus blir till, dels det där olika habitus 
möts. Resonemanget synliggör att människor (genom habitus) kan vara för-
ankrade i ett socialt rum, men agera i ett annat. I och med detta möjliggör det 
en analys av individers olika sociala positioner på ett mer dynamiskt sätt än 
vad mer statiska klass- eller kulturorienterade teorier medger. Människor rör 
sig mellan olika sociala rum, i vilka olika typer av symboliskt erkännande (se 
nedan) kan dominera.  

Det sociala rummets främsta kännetecken är att det innefattar ”struktu-
rer av skillnader som man inte kan förstå korrekt om man inte konstruerar 
den princip som grundar dessa skillnader” (Bourdieu 1995 s.45) – det vill 
säga habitusstrukturen, eller de förkroppsligade strukturerna. Det relatio-
nella elementet i alla sådana sociala konstruktioner av en skillnad betonas:  

 (…) det som man allmänt benämner distinktion, det vill säga en viss 
kvalitet, oftast betraktad som medfödd (man talar om ”naturlig” di-
stinktion) avseende hållning och uppträdande, är i själva verket inte 
någonting annat än skillnad, avstånd, särskiljande tecken, det vill säga 
en relationell egenskap som existerar endast i och genom relationen till 
andra egenskaper. (Bourdieu 1995 s.16; författarens kursiv). 

Symboliskt kapital 
Den socialt så viktiga konstruktionen av en skillnad gör att olikheterna kan 
bestå trots, eller tack vare, interaktionen över habitusgränserna. Bourdieu 
betonar att aktörerna eller grupperna i den typ av socialt fält som vår typ av 
samhälle utgör i sin helhet är fördelade i enlighet med de två differentierings-
principer som är mest betydelsefulla här: ekonomiskt och politiskt kapital 
(Bourdieu 1979 s.140-141 i Bourdieu 1995 s.15-17). Bäggedera är aspekter 
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eller delar av det mer övergripande begreppet ’symboliskt kapital’110 (vilket 
även inkluderar socialt kapital111), eller ’erkännandekapital’.  

Symboliskt kapital är en egenskap av något slag (fysisk styrka, rike-
dom, mod) som blir symbolisk verksam när den uppfattas av sociala 
agenter utrustade med perceptions- och värderingskategorier som 
gör att de kan uppfatta, uppleva och erkänna den, som om den vore 
en verklig magisk kraft; en egenskap som, eftersom den svarar mot soci-
alt grundade ”kollektiva förväntningar” utövar en slags inflytande på 
avstånd utan fysisk kontakt (Bourdieu 1995 s.155; författarens kursiv).  

Begreppet ’socialt kapital', en aspekt av det symboliska kapitalet, förutsätter 
att ekonomin i ett samhälle i själva verket rymmer flera ekonomiska världar 
med sinsemellan specifika rationaliteter som förutsätter och kräver förnuf-
tiga (eller ändamålsenliga) snarare än rationella dispositioner, som är anpas-
sade till de olika (framför allt oskrivna) regler som styr dessa olika världar; 
det vill säga till det praktiska förnuft som styr just dem. Tydliga exempel kan 
hämtas ur skillnaderna mellan marknadsekonomin och hushållets mer outta-
lat ekonomiska sfär, där olika värdeskalor alstrar olika och sinsemellan 
oförenliga normer och beteenden. Att bete sig affärsmässigt i relation till sina 
nära och kära är inte tillrådligt, inte ens om ekonomiska värden står på spel i 
interaktionen. I en analys av relationerna mellan familjegenerationer mot 
bakgrund av denna teori om de symboliska tillgångarnas ekonomi (1995 
s.114-124) visar Bourdieu bland annat att alla klassificeringsbegrepp både är 
beskrivningar och normer.  

Att undersöka det praktiska förnuftet 
Bourdieu reser ett starkt krav på kontextualisering: ”Den sociala världens 
innersta logik kan aldrig förstås om inte den empiriska verklighetens histo-
riskt placerade och tidsbestämda särart undersöks” (Bourdieu 1995 s.12). 
Det praktiska förnuftet har alltså alltid en empirisk grund, vilken helst blott-
läggs och undersöks med olika metoder i kombination.112 
                                                      
110  Symboliskt kapital beskrivs här bl.a. som ”en kredit beviljad av underordnade”, vilken 

både skänker och är en förutsättning för ekonomiskt kapital. (Den plikt att ge som 
tillkommer den ekonomiskt mäktige riskerar dock att urholka den ekonomiska makten.) 

111 Observera att begreppet socialt kapital används olika i olika sammanhang. Se Portes 1998 
för en översikt och kritisk diskussion av begreppet socialt kapital hos olika författare. En-
ligt Edwards & Foley 1998 har den betydelse av begreppet socialt kapital som Putnam 
m.fl. utvecklat efter Bourdieu kommit att underminera begreppet. 

112 ”I mitt arbete undersöker jag aldrig begreppen socialt rum, symboliskt rum eller social klass 
isolerat. Jag använder och prövar dem i ett forskningsarbete som måste vara både teoretiskt 
och empiriskt och som – i studiet av ett objekt som är väl avgränsat i tid och rum (…) – 
bygger på en mängd observationer och mätmetoder, både kvantitativa och kvalitativa, statis-
tiska och etnografiska, makrosociologiska och mikrosociologiska (motsatspar som alla är 
meningslösa)” (Bourdieu 1995 s.12). Presentationen görs, enligt samme författare, med 
fördel i form av ett ”diskursivt montage” (a.a. s. 12).  
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KAPITEL 4 

METODER OCH MATERIAL 
Då syftet med avhandlingen är att undersöka ett fenomen om vilket den be-
fintliga kunskapen är begränsad är inriktningen på arbetet explorativ, eller 
utforskande (Glaser & Strauss 1967; Patel & Davidsson 1994; Malterud 
1996). En kombination av olika datainsamlingsmetoder och material har for-
mats efter hand, som resultat av val under pågående arbete.  

Forskningsprocessens olika faser motiveras och beskrivs relativt utförligt 
i detta kapitel. Kortfattat utgörs det empiriska materialet dels av data från en 
kvalitativ intervjustudie av ett mindre antal hjälpgivande anhöriga, dels av 
data från en befolkningsstudie om informella hjälpinsatser i Stockholms län. 
Intervjustudien är tyngdpunkten i arbetet, och det är de hjälpgivande anhöri-
gas perspektiv som lyfts fram (arbetet är alltså inte något försök att avspegla 
förhållandena så objektivt som möjligt). Data från befolkningsstudien an-
vänds för att teckna mer allmänna bilder av informell hjälpgivning till om-
sorgsbehövande i familjer med olika bakgrund, svenskar och invandrare i 
första generationen, bilder ämnade att placera intervjustudiens resultat i ett 
större sammanhang.  

 Kvalitativa metoder med kvantitativa inslag 
Avhandlingens utformning och tillvägagångssättet vid analysen av insamlade 
data har influerats såväl av kvalitativa metoder i allmänhet som mer specifikt 
av några centrala inslag i grounded theory (Glaser 1998; 1978; Glaser & 
Strauss 1967, Merriam 1994; Charmaz 2001).113 Att, som här har gjorts, i 
någon mån även kombinera kvalitativt insamlade material med kvantitativt 
rekommenderas av många samhällsvetenskapliga forskare: ”Även vid i 

                                                      
113  Grounded theory är på samma gång en metod för att upptäcka och beskriva ett fenomen 

som en metod för att utveckla en teoretisk förståelse av detsamma. Metoden används för 
att metodiskt studera mönster och skapa mening ur komplexa, mänskliga processer som 
inte direkt är uppenbara för de involverade – eller för observatören. Se Jeppsson Grassman 
1986, Topor 2001 eller Sandberg 2001 för exempel på hur grounded theory tillämpats vid 
studium av förhållanden i Sverige. I två svenska metodböcker, Gustavsson 1998 och 
Hartmann 2001, används konsekvent en översättning till svenska: ”grundad teori”. Hur 
välvalt detta är kan diskuteras; förhållandet mellan teori och verklighet är alltid ett centralt 
tema inom vetenskapen.  
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huvudsak kvalitativ forskning kan det ibland vara förnuftigt med vissa enkla 
kvantifieringar” (Alvesson & Sköldberg 1994 s.11). Statistiska analyser av 
förment givna sanningar kan, enligt Bourdieu (1991), tjäna det goda syftet 
att dekonstruera sociala konstruktioner byggda på vardagskunskap och har 
därmed en potential att avtäcka oväntade relationer och uppdaga nya mönster:  

Eftersom det är särskilt svårt att vara teoretiskt stringent i urval och 
metoder vid studium av nya områden och eftersom åtskilliga så kal-
lade vetenskapliga kategoriseringar ofta korresponderar alltför väl 
med byråkratiska indelningar bör alla uppkomliga tekniker användas 
för att bryta isär och ner det som vi annars riskerar att uppfatta som 
självklarheter (Bourdieu 1991 s.249).  

Det skall poängteras att avhandlingen inte är något resultat av en i alla delar 
genomförd grounded theory-undersökning. Forskaren som använder groun-
ded theory bör till exempel veta så litet som möjligt om det område eller fe-
nomen som studeras, då förkunskaper antas styra blicken i alltför hög grad 
och gör det svårt att upptäcka centrala mönster som inte är uppenbara för 
aktörerna.114 Detta ideala förhållningssätt skiljer sig från det som leder 
kvalitativa metoder i allmänhet, där kravet är starkt på att forskaren nog-
grant skall redogöra för sin förförståelse av det fenomen eller ämne som 
studeras (Malterud 1996 s.29-30). Avhandlingens tre inledande kapitel är på 
detta sätt ämnade att redovisa mina förkunskaper och utgångspunkter – 
strävan efter att undvika kulturalisering är exempel på det senare.  

Den mer traditionellt kvalitativa ansatsen återspeglas också i valet att pre-
sentera data från intervjustudien i form av relativt detaljerade fallbeskrivningar 
med rika citat, kopplade till namngivna personer. Syftet med dessa fallbe-
skrivningar är att belysa individuella olikheter och unika erfarenheter (Patton 
1987 s.19) och därigenom förmedla mångfasetterade bilder av en avgränsad 
kategori anhöriga till äldre, anhöriga som sällan studerats tidigare men om 
vilka vardagskunskapen (Bourdieu 1991) synes vara relativt enhetlig.115  

Hur har då grounded theory inverkat på arbetet? För det första stärkte 
mig inläsningen av denna metod i beslutet att inleda en forskningsprocess 
som utgick ifrån en relativt öppen frågeställning, framvuxen ur olika feno-
men, tangerande åtskillig och stundtals motsägelsefull teoribildning inom ett 
område som inte tidigare utforskats nämnvärt. För det andra understödde 
den mig i valet att söka i kvantitativa data efter sådana mönster som inter-
vjustudien blottlägger. Grounded theory är ”kvalitativ i sitt arbetssätt” men 
betonar fördelarna med en kombinationsansats (Gustavsson 1998 s.22). För 
                                                      
114  Se t. ex. Topor 2001 för en problematiserande diskussion om tabula rasa-idealet inom 

grounded theory. 
115  Även Becker (1998 s.83-85) m.fl. påtalar hur vardagskunskapen eller det så kallade sunda 

förnuftet riskerar att hindra seendet, och rekommenderar som en motvikt fylliga beskriv-
ningar av konkreta fall. 
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det tredje, och kanske viktigast här, representerar inte intervjupersonerna 
någon befintlig social gruppering utan undersökningsgruppen är samman-
satt efter teoretiska kriterier (Glaser 1978 s.42), för att fungera teoretiskt 
relevant (Glaser & Strauss 1967 s.49, 52-53). Detta innebär bland annat att 
urvalsförfarandet tillåtits förändras under arbetets fortskridande i takt med 
att mina kunskaper om området växte (se nedan under rubriken ”fas 2”).116 
För det fjärde märks influensen av grounded theory i kategoriseringen av 
intervjumaterialet i olika hjälpmönster. Hjälpmönstren fungerar som instru-
ment för att möjliggöra jämförelser av olika indikatorer på vad det kan vara 
som framkallar de handlingar som de berörda själva beskriver. Därigenom 
ökar möjligheten till förståelse av innebörder och konsekvenser av de 
intervjuade anhörigas olika erfarenheter.117 Slutligen är bokens indelning 
med olika empiribaserade kapitel som vart och ett belyser olika aspekter av 
det studerade fenomenet, samt de begränsade anspråken på giltighet inom 
det avgränsade område inom vilket data samlats in (Glaser & Strauss 1967 
s.30; 32-35), influerade av grounded theory. 

Fas 1: anhöriga till äldre 
invandrare utan offentlig äldreomsorg 

Avhandlingsarbetet inleddes med att en kvalitativ intervjustudie utformades 
för att undersöka situationen för anhöriga till äldre som invandrat relativt nyli-
gen (efter 1990) med olika kulturell och etnisk bakgrund från olika utomeuropeiska 
länder, med hjälpbehov och utan insatser från offentlig äldreomsorg.  

Jag sökte med detta urvalsförfarande följa invandrarforskningens uppma-
ning om att beakta erfarenheter och upplevelser både före, under och efter 
en migration och med detta varken utesluta eller ensidigt fokusera traditio-
ner eller aspekter av förändring. Urvalsförfarandet förväntades ge rika och 
mångfasetterade data om migrationsrelaterade erfarenheter och dessas bety-
delse, inte minst om intervjupersonernas möten med svenska myndigheter 
och institutioner. Vid avgränsningen av undersökningsgruppen beaktades 

                                                      
116  Observera att jag inte har genomfört ett renodlat ’teoretiskt urval’ enligt grounded the-

ory, vilket bland annat skulle ha inneburit att intervjuerna analyserats efter hand och att 
urvalet modifierats än mer fortlöpande och gradvis (inte i två steg, som nu) samt att data-
insamlingen tillåtits fortskrida till dess den pågående analysen lett till mättnad (”theoreti-
cal saturation”) (Glaser & Strauss 1967 s.61-62). Begreppet ’mättnad’ är här direkt kopp-
lat till grounded theory-processen där resultatet är ett begreppssystem utvecklat kring en 
kärnkategori (core category), som gäller inom ett i regel avgränsat fält (substantive area).  

117  Gustavsson (1998 s.66) talar om att söka efter en ”grundläggande socialpsykologisk pro-
cess” som antas driva människor att agera i en viss riktning. Se Alvesson & Sköldberg 
(1994 s.33-34) för en diskussion om dolda mönster och (om sådana finns) svårigheter för 
forskaren att avslöja dem. 
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också att utomeuropeiska äldre invandrare är underrepresenterade bland den 
offentliga äldreomsorgens hjälpmottagare.  

Datainsamling, fas 1 
Intervjupersoner eftersöktes som skulle ”ta hand om eller kontinuerligt 
hjälpa en äldre närstående som inte skulle klara sig på egen hand, och som 
inte tar emot hjälp från den offentliga äldreomsorgen”. Avsikten var att 
intervjua 8 anhöriga relativt ingående. Jag närmade mig i brev och med 
efterföljande telefonkontakter ett fyrtiotal föreningar och religiösa samfund i 
Storstockholm, samtliga listade av Integrationsförvaltningen i Stockholms 
stad.118 I nästa steg besökte jag ett tiotal av dessa, och sammanträffade i 
föreningslokaler runt staden med olika grupper av tänkbara kontaktförmed-
lare till anhöriga hjälpgivare, för att sedan inleda telefonkontakter med tänk-
bara intervjupersoner. Det var flera som inledningsvis hyste misstänksamhet 
mot studien, men det fanns också några som omedelbart ville delge sina 
erfarenheter när det stod klart att varken myndigheter eller medier var 
inblandade. Informella vägar för att finna tänkbara intervjupersoner har 
också använts. (Ingen intervjuperson var känd av mig sedan tidigare). 

Sammanlagt intervjuades 7 anhöriga (4 kvinnor och 3 män) till elva äldre 
(6 kvinnor, 5 män) från olika länder utanför Europa119: Afghanistan, Iran, 
Irak, Libanon, Somalia, dåvarande Sovjetunionen samt Thailand.120 Frå-
gorna i intervjuguiden (bilaga 2) gällde den äldres väg till Sverige och hur 
familjen resonerat före ankomsten, vilken hjälp den äldre behövde och fick, 
varifrån hjälpen gavs samt de anhörigas reflektioner om hjälpen till de äldre 
nu och i framtiden. De berörde också hur den äldres hjälpbehov och situa-
tion i Sverige påverkat de anhörigas liv. Slutligen efterfrågades de anhörigas 
syn på omsorg om äldre i Sverige mer generellt.121 Intervjuerna spelades in 
                                                      
118  Föreningskatalogen gav inte mycket hjälp. Några få kontaktpersoner eller ordföranden 

lade ner tid och kraft på att kontakta och förbereda tilltänkta intervjupersoner. Men det 
förekom också att brev till föreningar sändes åter på grund av felaktiga eller ofullständiga 
adresser eller telefonnummer. Uppgift om telefonnummer till föreningslokal eller ordfö-
rande kunde vidare saknas. Ibland fanns inte telefon på plats. Kontaktpersoner eller ord-
förande kunde vara bortresta, hade flyttat utan att lämna ny adress eller hade ersatts utan 
att nya namn gick att uppbringa. Jag lämnade åtskilliga meddelanden på olika telefonsva-
rare, meddelanden som aldrig besvarades.  

119  Benämningarna av respektive utvandringsland är intervjupersonernas egna (t.ex. ”Sovjet”, 
”Kurdistan”, ”Ryssland” o.s.v. ).  

120  Det visade sig vara omöjligt att få tag i de planerade 8 intervjupersonerna inom avsatt tid. 
Termen ”bortfall” passar mindre bra för att beskriva svårigheterna med att enrollera 
intervjupersoner i denna fas.  

121 En intervjuguide är en lista över områden som skall täckas in under en intervju (frågorna 
formuleras inte ordagrant i förväg). Denna metod hjälper intervjuaren att bibehålla fokus 
samtidigt som den tillåter individuella perspektiv och erfarenheter att ta plats (Patton 
1987 s.111-112). 
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på band och skrevs sedan ut ordagrant. (I vissa fall var endast en approxima-
tivt ordagrann transkribering möjlig att genomföra; se vidare Linell 1994 s.12.) 

Resultat, fas 1 
Intervjustudien avrapporterades (Forssell 2000). I rapporten presenterades 
de intervjuade anhöriga i fallstudiens form, där gemensamma och specifika 
erfarenheter lyftes fram.122 Arbetet gjorde mig bland annat uppmärksam på 
att äldre som hade beskrivits som stående utanför den offentliga äldreom-
sorgen verkligen kunde ha haft kontakt med densamma. Gränsen mellan 
med och utan offentlig äldreomsorg är inte absolut. 5 av 7 intervjuade hade 
haft sådana kontakter och samtliga hade mött vårdpersonal i olika samman-
hang. 3 av de 11 äldre hade erbjudits kommunal äldreomsorg efter utredning 
av biståndsbedömare, men avböjt. Någon av de äldre hade hjälp av anhöriga 
med ekonomisk ersättning från kommunen eller stadsdelen. Nu aktualisera-
des olika metodmässiga men också analytiska överväganden. Kunde man till 
exempel säga att äldre med hjälp av anhörig med betalning för att hjälpa har 
offentlig äldreomsorg? Hur skulle kontakter med offentlig äldreomsorg som av 
olika skäl avbrutits tolkas? Ytterligare ett resultat som väckte mitt intresse 
var ett vanligt (oavsett ursprungsland) och ganska stereotypt förhärligande 
av den egna kulturen. Intervjupersonerna framhöll den egna gruppens unika 
och kärleksfulla inställning till och bemötande av äldre, i jämförelse med 
svenskars förmodade motsatta inställning. Samtidigt omvittnades förhåll-
ningssätt som långt ifrån följde – de framhållna – traditionerna och idealen. 
Uttalanden om önskemål om (andra än befintliga former) äldreomsorg utan-
för familjen var till exempel vanligt förekommande – vilket komplicerade ut-
sagorna om kulturbundna omsorgsideal.  

Fas 2: anhöriga till äldre 
invandrare med offentlig äldreomsorg 

Resultaten av den genomförda intervjustudien väckte fler frågor om anhöriga 
till relativt nyligen invandrade äldre. Hur kommer det sig att andra familjer, i 
liknande belägenhet, i stället ansöker om och tar emot äldreomsorgens insat-
ser? Vilka erfarenheter har de och hur resonerar de kring hjälpen till de gamla?  
                                                      
122  Varje fallbeskrivning består av tre delar: Först en deskriptiv del, där så mycket fakta som 

möjligt ges om intervjupersonens migrationshistoria och nuvarande situation, liksom om 
hjälpmottagarens hjälpbehov. Sedan följer en del där olika särdrag för respektive intervju-
person (inklusive mångtydigheter) lyfts fram, illustrerade av relativt omfattande citat. Fall-
beskrivningarna avslutas med en tolkande del som tätt följer redovisningen av data från 
intervjuerna. Allra sist förs en friare diskussion, med ledning av resultaten. Jag valde detta 
tillvägagångssätt för att ge läsaren stor möjlighet att skilja mellan presentation av data och 
mina tolkningar. Se t.ex. Malterud (1996 s. 28) för en diskussion om intersubjektivitet i 
kvalitativ forskning.  



Metoder och material 

 70

Datainsamling, fas 2  
Nu formades en fortsättning på studien, med avsikten att fånga in samma 
kategori av anhöriga som tidigare (d.v.s. anhöriga till hjälpbehövande äldre 
som invandrat efter 1990 från olika länder), men där familjerna fullföljt kon-
takter med äldreomsorgen och tar emot olika slags hjälp därifrån. Vilka 
erfarenheter har dessa anhöriga? Hur hjälper de sina äldre och hur påverkar 
det deras liv?  

Inför denna del av datainsamlingen beslöt jag att frångå kravet på utom-
europeisk bakgrund hos de studerade familjerna. Det hade tidigare motiverats 
med antagandet att det skulle tillförsäkra studien intervjupersoner med äldre 
närstående utanför den offentliga äldreomsorgen, ett antagande som till stor 
del grundades i Erikssons resultat (1996) om lågt nyttjande av äldreomsorg 
inom stora utomeuropeiska invandrargrupper. Under hand noterade jag 
också mina egna oklara men på studiens utformning återverkande förvänt-
ningar på kulturbundna fynd som jag antog skulle ge starka och iögonenfal-
lande resultat om bara de anhöriga kom så långt bortifrån som möjligt. Jag 
hade förväntat mig större kulturella skillnader med ökat geografiskt avstånd 
till ursprungslandet.123 Detta, tillsammans med iakttagelsen att de anhöriga å 
ena sidan uttalade starka ideal om omsorg inom familjen på traditionellt vis 
och å andra sidan berättade om en långt ifrån traditionell praktik (ofta med 
olika former av kontakter med offentlig äldreomsorg) fick mig nu att omfor-
mulera urvalsprinciperna. Tidskravet, däremot (de äldres invandring efter 
1990) föreföll ha stor betydelse för den förståelse jag var i färd med att ut-
veckla. Erfarenheter av en flyktingrelaterad kedjemigration, absolut vanligast 
bland familjerna i studien, spelade en viktig roll i de anhörigas berättelser.124  

Vilken typ av insats från den offentliga äldreomsorgen som kunde vara 
aktuell i denna andra datainsamlingsfas specificerades inte vid sökningen ef-
ter intervjupersoner, utan några exempel gavs vid telefonkontakter och i 
informationsbrev ställda till föreningar, kommuner/stadsdelar och tilltänkta 

                                                      
123  Om jag från början till fullo förstått vad jag efter hand allt mer kom att inse hade jag för-

modligen än striktare beaktat den kvalitativa metodologins strävan efter att fånga in så 
många olika aspekter som möjligt, och från arbetets början sökt intervjupersoner även 
från länder på närmare håll. (På grund av invandringens nutida flyktingrelaterade profil 
hade dock ändå förmodligen utfallet i form av vilka olika utvandringsländer som repre-
senteras i intervjustudien inte blivit stort annorlunda). 

124  Om och hur resultaten av intervjustudien påverkats av utvecklingen inom svensk offent-
lig äldreomsorg under denna tid (t.ex. Ädelreformen och omsorgsklyftan, som beskrivs i 
kapitel 2) är en intressant fråga som dock är svår att besvara eftersom tidsramen (invand-
ring efter 1990) inte möjliggör jämförelser över tid i de enskilda fallen. 
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intervjupersoner: hemtjänst, plats i särskilt boende, larm, anhöriganställ-
ningar av olika slag, ledsagare och så vidare.125 

Sammanlagt kom 8 anhöriga (6 kvinnor och 2 män) till 10 äldre invand-
rare (7 kvinnor och 3 män) att intervjuas i intervjustudiens andra fas. De 
äldre kom från Azerbajdzjan, Bosnien, Irak, Iran, Kurdistan och Ryssland. 
Intervjuförfarandet (förberedelser, halvstrukturerade frågor och bandinspel-
ning) utformades på samma sätt som i datainsamlingsfas 1. Frågorna kring 
erfarenheter av äldreomsorgens insatser var, av förklarliga skäl, mer ingå-
ende vid denna intervjuomgång. 

Resultat, fas 2 
Resultaten presenterades i en rapport (Forssell 2002a), med liknande 
utformning som den föregående. Även dessa anhöriga gav tillsyn och höll en 
tät kontakt med de äldre ifråga, en kontakt präglad av nästan total tillgänglig-
het. De fungerade som ombud och administratörer, tolkar och medföljare när 
svenska talades. Intervjupersonerna hade tagit reda på hur den offentliga 
äldreomsorgen fungerar och haft ett avgörande ord i beslutet att ta emot 
hjälp – eller i förekommande fall att hålla den vilande.  

De anhöriga beskrev stora rollförändringar efter migrationen, där famil-
jens äldre bland annat på grund av den nya språkomgivningen blivit märk-
bart hjälplösa. Dessa anhöriga var påfallande ofta ensamma i rollen som 
hjälpgivande anhörig och de upplevde ett stort ansvar. Fenomenet bunden-
het gavs åtskillig belysning i materialet från denna intervjufas.126 Erfarenhe-
terna av offentlig äldreomsorg var, som väntat med tanke på urvalsförfaran-
det, större bland intervjupersonerna i denna fas. Offentlig äldreomsorg 

                                                      
125  Drygt ett tiotal föreningar som riktar sig till personer med invandrarbakgrund kontakta-

des på telefon och/eller med brev. På samma sätt kontaktades personal inom äldreomsor-
gen i samtliga kommuner och stadsdelar i Stockholms län: biståndsbedömare, chefer på 
olika nivåer i förvaltningar (inklusive samtliga biståndsbedömarchefer, beställarchefer och 
utförarchefer i Stockholms stad). En handfull lärare i svenska för invandrare kontaktades 
direkt, liksom några personalgrupper inom hemtjänsten på olika platser i länet. Jag be-
sökte vidare personligen ett antal personalgrupper med biståndsbedömare i olika stads-
delar i Stockholm, flera föreningar för invandrare samt ett par särskilda boenden för äldre. 
Vid besöken informerades muntligt om studien och om mina önskemål om kontaktför-
medling. Informationsbrev med i förväg frankerade svarskuvert överlämnades för vidare-
befordran. Slutligen bad jag ett antal socionomstudenter vid Ersta Sköndal högskola och 
Socialhögskolan vid Stockholms universitet om hjälp med förmedling av kontakt med 
möjliga intervjupersoner. Även studenterna fick informationsbrev med frankerade svars-
kuvert för vidarebefordran. 

126  Begreppet ’bundenhet’ är vanligt förekommande i studier om anhöriga till omsorgsbehö-
vande. Särskilt de anhöriganställda anhörigvårdarnas erfarenheter av bundenhet har be-
lysts (Mossberg & Furåker 1997a; Mossberg Sand 2000). Ordet betecknar en känsla av att 
ha sin frihet beskuren av hjälpansvar. Olika faktorer i samverkan orsakar känslan av bun-
denhet, som kan men inte måste motsvaras av faktisk bundenhet (som till exempel att an-
svara för en fysiskt alert men dement och orolig partner i ett gemensamt hem). 
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möjliggjorde för dessa anhöriga att arbeta utanför hemmet, en bild som 
kompliceras av att den beviljade hjälpen från offentlig äldreomsorg under-
nyttjades i alla utom ett fall.127 Bilderna av svensk vård och omsorg i dessa 
intervjuer var, i regel, mer nyanserade och något mer positiva överlag. De 
anhöriga berättade mest om äldre som var nöjda med den offentliga vården 
och omsorgen, även i fall där de själva kunde vara mer kritiska. Exempel på 
sådana var svårigheter att få ta del av tolkhjälp till de äldre, eller informa-
tionshinder av olika slag. Ingen av dessa anhöriga hade några erfarenheter av 
att de äldre, eller de själva personligen, hade bemötts sämre som invandrare 
av personal – tvärtom. Flera talade dock om diskriminerande mekanismer i 
äldreomsorgen. Här framkom slutligen väsentliga skillnader i erfarenheter 
och upplevelser mellan å ena sidan anhöriga som hjälpte närstående tillsam-
mans med personal från äldreomsorgen, och å andra sidan anhöriga som 
själva fick betalt för att hjälpa sina äldre efter en sedvanlig biståndsbedöm-
ning. (Det var 5 av de 8 intervjupersonerna i fas 2 själva hade ekonomisk er-
sättning för att hjälpa.) Dessa skillnader kom att bli en viktig grund för in-
delningen av materialet i tre hjälpmönster (skildrade i tre kapitel, 7-9), och 
beskrivs mer ingående under rubriken ”Fas 3” nedan samt i kapitel 6.  

Fas 1 och fas 2 – kommentarer 
Innan forskningsprocessens tredje fas redovisas, följer här några metodolo-
giska kommentarer om den kvalitativa intervjustudien i sin helhet.  

Etiska ställningstaganden 
Genom materialinsamlingen i intervjustudien har jag följt gällande etikregler, 
formulerade i HSFR:s rekommendationer 1999. Det innebär att såväl infor-
mationskravet som samtyckeskravet har beaktats genom samtliga moment i 
projektet. Deltagarna har garanterats konfidentialitet. Intervjuerna genom-
fördes på den plats och vid den tidpunkt som intervjupersonen önskade. 
Ingen registrering av namn eller personnummer har gjorts, och endast kod-
beteckningar som inte kan hänföras till några register har använts. Jag infor-
merade (både skriftligt och muntligt) tilltänkta förmedlare av intervjuperso-
ner och intervjupersonerna själva om syftet med studien, liksom om dess 
genomförande och förväntade resultat i form av en skriftlig rapport. Infor-
mationsbrev författades på svenska, och formulerades något olika beroende 
på målgruppen. 

                                                      
127  Med undernyttjande avses här när beviljade insatser inte togs i anspråk fullt ut, till exem-

pel genom att anhöriga lagar mat och städar i stället för hemtjänsten (som har tid avsatt 
för detta), eller att de äldre ringer efter näraboende anhöriga i stället för att kalla på per-
sonal i servicehus, oavsett tid på dygnet.  



Kapitel 4 

 73

Intervjustudiens olika datainsamlingsfaser aktualiserade delvis olika 
etiska överväganden (liksom juridiska; sekretesslagstiftningens föreskrifter 
för socialtjänstens verksamheter har iakttagits). Intervjupersonerna i den för-
sta insamlingsfasen hade inte någon pågående kontakt med offentlig äldre-
omsorg. De var därmed svåra att finna. De riskerade dock inte med sina be-
rättelser att få sin identitet röjd inför till exempel biståndsbedömare (med 
kanske oönskade eller för dem misshagliga konsekvenser). Intervjupersoner-
na i den andra insamlingsfasen hade kontakter med offentlig äldreomsorg, 
genom vilka jag kom i kontakt med de flesta av dem. Konkret gick vi tillväga 
så att biståndsbedömare (eller annan personal) tillfrågade sådana personer 
vars beskrivning passade in på mina önskemål (se avsnittet ”urvalskriterier” 
nedan). Om de anhöriga så önskade fick de, på samma väg, skriftlig infor-
mation om studien (på svenska). Om de sedan var intresserade, så förmedla-
des namn och telefonnummer till mig efter att de tilltänkta intervjupersoner-
na hade accepterat detta. Jag ringde upp på tid som de anhöriga uppgivit 
som lämplig.128 Om intresse fanns för att medverka, skickades informations-
brev. Jag lät inte kontaktförmedlaren inom äldreomsorgen få veta vem eller 
vilka av deras klienter som jag kom i kontakt med eller senare kom att inter-
vjua. De svensktalande anhöriga i denna insamlingsfas erbjöds, innan publi-
cering i rapportform, att läsa igenom och kommentera den beskrivande text 
(inklusive citat) som rörde dem själva. Två tackade ja till erbjudandet. Bägge 
gav efter genomläsning klartecken för publicering, utan reservationer. (Efter-
som rapporterna författats på svenska har inte alla intervjupersoner kunnat 
ta del av dem i första hand. Samtliga anhöriga i intervjustudien har dock er-
hållit varsitt exemplar av den rapport i vilken de själva beskrivs.) 

Sådana uppgifter som skulle kunna röja intervjupersonernas eller de äld-
res identiteter har förvanskats i fallbeskrivningar och citat. Vissa data har 
fått byta plats mellan intervjupersonerna. Andra har uteslutits efter en be-
dömning av väsentlighetsgrad, givet studiens syften. I vissa fall var det fråga 
om uppgifter av känslig natur om personliga förhållanden, som om de fram-
gick skulle röja intervjupersonernas identitet i den närmaste kretsen.129 Då 
intervjupersonerna är få till antalet och söktes i samtliga kommuner och 
stadsdelar i Stockholms län är det, enligt min bedömning, rimligt säkert att 
deras identiteter inte går att utläsa av andra än dem själva och deras allra när-
maste samt, i något fall, en aktuell biståndsbedömare eller socialsekreterare. 

                                                      
128 I tre fall ledde mitt telefonsamtal inte till intervju – här är det alltså fråga om ett reellt 

bortfall. De anhöriga ifråga kunde inte avsätta tillräckligt med tid (tre timmar) för en 
intervju, på grund av kombinationen av lönearbete, hjälp till en eller flera äldre närstå-
ende och föräldraansvar för minderåriga barn. Telefonsamtalen med dessa tre gav en 
skarp belysning åt fenomenet vårdansvar och bundenhet.  

129  I några intervjuer upplevde jag det som Mulinari 1999 mer utförligt diskuterar som ett 
dilemma i en balansakt mellan rollerna av forskare respektive vän och som kan uppstå i 
intervjuer med stort utrymme för personliga reflektioner och känslouttryck.  
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Urvalet av intervjupersoner 
Intervjustudien formades, efter hand, som ett resultat av förväntningar om 
en eventuell skillnad för anhöriga mellan att ha en äldre invandrad närstå-
ende med respektive utan hjälp från offentlig äldreomsorg. De erfarenheter 
och relationer som beskrivs i intervjuerna har utvecklats i svensk kontext 
ungefär lika länge, under inte alltför lång tid (och under en period när den 
offentliga äldreomsorgen genomgått stora förändringar).  

Urvalet till intervjustudien baseras vidare på antagandet att anhöriga som 
känner ansvar för och/eller hjälper en äldre närstående som sent i livet och 
relativt nyligen anlänt till Sverige befinner sig i en för dem speciell och (del-
vis) likartad situation, oavsett bakgrund. Det representerar därmed inte nå-
got existerande (ibland kallat naturligt) fall – som till exempel människorna i 
ett bostadsområde, på en arbetsplats, i en förening eller i en specifik etnisk 
eller kulturell grupp..130 De varierande svaren på frågan om vilket folk inter-
vjupersonerna och deras närstående tillhörde, slutligen, belyser de problem 
som kan följa på en förväntan om att invandrarskap automatiskt skulle höra 
samman med kulturell konformitet, eller genuinitet. I dag är det kanske 
självklart för de flesta att inte sätta likhetstecken mellan etnicitet och med-
borgarskap: en svensk medborgare kan vara såväl same som kurd. Kriteri-
erna för avgränsning av ett folk är kontextberoende, och de kan variera över 
tid.131 I intervjuerna framhölls olika typer av grundläggande identitet som 
ibland kallades etnisk och ibland inte: religion, ursprungsregion, kultur och 
så vidare. En anhörig från Somalia, till exempel, var muslim. Han artikulera-
de inte muslimsk identitet i intervjun, trots att det på andra sätt framgick att 
religionen var av stor betydelse för hans liv och tänkesätt. Självklarheter arti-
kuleras långt ifrån alltid, och i Sverige – liksom kanske inför en svensk inter-
vjuare – var referensen till Somalia uppenbart den viktigaste. 

Alla hjälpmottagare i intervjustudien har åldersrelaterade hälsoproblem 
och är, med något undantag, 65 år fyllda. Definitionen av ålderdom i intervju-
studien tilläts dock vara både social och hälsorelaterad. Ingen gemensam 
mätare av de gamlas behov eller tillstånd användes: varken som urvalskrite-
rium eller som beskrivning av populationen i sin helhet.132 De tillfrågade fick 

                                                      
130  Detta tillvägagångssätt avviker ifrån de starkt empiriska lokala studier av enskilda etniska 

eller religiösa grupper som enligt Gaunt (2002 s.74) varit den dominerande forskningsin-
riktningen om äldre minoriteter och äldre invandrare i Sverige.  

131  Vanligt förekommande gruppkriterier är gemensam religionstillhörighet, uppfattning om 
en gemensam historia samt endogami: äktenskap inom gruppen (Nash 1988).  

132  Thorslund & Larsson 2002 diskuterar begreppet ’behov’ när det handlar om äldre.  
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själva avgöra både huruvida den de hjälper är gammal133, och om han eller 
hon skulle klara sig på egen hand i vardagen.134 Detta förfarande visade sig 
föra in såväl hälsorelaterade (brist)aspekter i blickfånget som aspekter mer 
relaterade till familjernas migrationshistorik. Att de äldre inte kunde svenska 
sades ofta bidra starkt till deras hjälpbehov – så även när inte heller den 
hjälpgivande anhöriga kunde svenska.  

Populationen i den kvalitativa intervjustudien kom, sammanfattningsvis, 
att bestå av hjälpgivande / anhöriga till äldre / med behov av daglig hjälp enligt an-
hörigas bedömning / som invandrat efter 1990 / från olika länder / med respektive 
utan offentlig äldreomsorg.135 

Intervjuerna – tillvägagångssätt och plats 
Ett faktainriktat frågeformulär (bilaga 1) ifylldes så utförligt som möjligt i 
samband med att intervjuerna bokades. Halvstrukturerade intervjuer, en per 
anhörig, tog mellan två och tre timmar vardera i anspråk.136 Allt som allt 
intervjuades 10 kvinnor och 5 män (anhöriga till 21 äldre). Min intervjuarroll 

                                                      
133  Att olika åldersindelningar används i olika studier påpekas i SOU 2002:29 (bilaga 2, s.57). 

Vanligen anses emellertid ålderdomen inledas vid ålderspensioneringen, vilket bl.a. 
avspeglas i att vanliga uppfattningar om vem som är gammal ändras när pensionsåldern 
ändras. Ofta operationaliseras dock ”äldre” genom en högre åldersgräns i svenska studier, 
inte sällan 75 år. Detta kommer till stor del av att folkhälsan har förbättrats under de se-
naste årtiondena; allt fler lever allt friskare allt längre. Få av de äldre som invandrat rela-
tivt nyligen och sent i livet har dock erfarenheter av sådana gynnsamma förhållanden. I 
Sverige används ofta beteckningarna ”Yngre äldre” för dem mellan 65 och 74 år, ”äldre 
äldre” för dem mellan 75 och 84 år och ”mycket gamla” för personer som är 85 år och 
äldre (SOU 2002:29). 

134  Intervjustudiens sammansättning gav i och med detta upphov till intressanta infallsvink-
lar på relativt vedertagna begrepp. En person anmälde till exempel intresse av att med-
verka i egenskap av anhörig till en äldre. Mannen hjälpte sin mor, 45 år gammal och 
rörelsehindrad på grund av en långt framskriden neurologisk sjukdom. Skulle hon betrak-
tas som gammal? (Då kvinnan visade sig ha hjälp från kommunens handikappomsorg 
tackade jag nej till denne anhörige som intervjuperson). 

135  Frågan om hur representativa dessa intervjupersoner betonas inte i avhandlingen. En be-
skrivning av, t.ex., deras olika vägar till Sverige, olika orsaker bakom migrationen i en-
skilda fall eller olika villkor som familjerna lever under sedan de anlänt torde visserligen 
kännas igen av många, och redovisningen av intervjustudien längre fram i avhandlingen 
är bl.a. utformad på ett sätt som är ämnat att ge läsaren möjlighet att själv skapa sig en upp-
fattning om hur pass unika de olika livsödena kan vara (Malterud 1996; Becker 1998 m.fl.). 

136  Halvstrukturerade, kvalitativa intervjuer ger utrymme för såväl känslor och erfarenheter 
som utvikningar och fördjupningar av de ämnen som kommer upp (Patton 1987 s.111-
112). Gustavsson (1998 s.52-53) beskriver ”cirkelansatsen” i grounded theory-intervjuer, 
och som också gäller halvstrukturerade, kvalitativa intervjuer i allmänhet: å ena sidan 
måste intervjuaren undvika ledande frågor, å andra sidan måste han eller hon med sina 
frågor ringa in området. Intervjuaren bör ”cirkla kring ämnet som katten kring het gröt”. 
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kännetecknades av passivitet.137 Varje intervju avslutades med att jag tyst 
läste igenom och stämde av frågeformulär och intervjuguide.138 Direkt ef-
teråt nedtecknade jag dessutom fritt ur minnet centrala teman som intervjun 
bringat i dagern.  

Intervjusituationen, som händelse eller som en form av social interak-
tion, påverkar också utfallet (Riessman 1993, Hydén & Hydén 1997). Var 
intervjun görs, vilka människor som finns närvarande, olika förväntningar 
och önskemål hos dessa, de närvarandes inbördes relationer, språkbehärsk-
ning är bara några exempel på aspekter med, på olika sätt, betydelse för 
resultatet. 12 intervjuer genomfördes i den anhörigas och/eller den äldres 
hem, 3 i olika föreningslokaler. Vid en intervju närvarade fyra familjemed-
lemmar, av vilka tre i viss mån hade rollerna av såväl givare till som motta-
gare av hjälp från de andra. Vid en annan närvarade de två äldre ifråga. 
Ingen av dem kunde intervjuspråket svenska, och det föreföll inte som om 
deras närvaro påverkade intervjupersonens benägenhet att tala fritt ur hjär-
tat. Däremot tog denna intervju lång tid eftersom den avbröts flera gånger 
av att en av de äldre behövde tillsyn och hjälp. 

Det var vidare min avsikt att urvalet av intervjupersoner skulle tillåta 
människor att komma till tals som annars ofta utesluts ur intervjustudier på 
grund av sina bristande kunskaper i svenska. Alla intervjupersoner utom en 
hade andra modersmål. Två intervjuer gjordes med tolk: en på dari (som ta-
las i Afghanistan) och en på arabiska. I övrigt genomfördes intervjuerna på 
svenska med inslag av engelska och franska. Vid den ena av de tolkade inter-
vjuerna närvarade den gamla, som också hon i viss mån yttrade sig över frå-
gorna. Mitt intryck är att den gamla kvinnans närvaro i detta fall kan ha 
påverkat den egentliga intervjupersonen, bland annat genom uttalanden om 
att just hon var förpliktad att hjälpa henne. Den unga hjälpgivaren höll en 
ganska låg profil genom intervjun, och kan dessutom ha påverkats häm-
mande av den manlige tolkens agerande. Denne lät genom minspel och 
åtbörder förstå när intervjupersonernas uttalanden var honom misshagliga, 
men också att han inte var förtjust i studien som sådan. Jag fick dessvärre 
också intrycket att tolken i viss mån friserade sina referat. Det är oklart hur 
mycket intervjupersonerna förstod av tolkens antydningar. Ingen av dem 
kunde, som sagt, svenska. Jag utgår ifrån att de ändå uppfattade intervjuns 
förutsättningar. Den gav visserligen mycket information, men omständighe-
terna kunde ha varit mer gynnsamma. Den andra tolkade intervjun kom en-
ligt min bedömning att bli en av de mest lyckade: den anhöriga visade stort 

                                                      
137  Jag läste igenom intervjuguiden (bilaga 2) innan varje intervju, och behövde endast 

undantagsvis konsultera den under arbetet. De öppna frågorna fungerade som önskat, de 
fick intervjupersonerna att börja berätta. 

138  I ett fall stördes bandupptagningen av den äldres pockande hjälpkrav och kompletterande 
uppgifter inhämtades i efterhand per telefon. 



Kapitel 4 

 77

förtroende för tolken. Ordrika, nyanserade och färgstarka berättelser över-
sattes simultant, lågmält och koncentrerat.139 

Transkriptioner 
Samtliga intervjuer spelades in på band, och transkriberades efter hand.140 
Under transkriptionsarbetet skrevs fortlöpande kommentarer i form av fot-
noter i syfte att samla idéer till kodning och förståelse av data.141 Transkrip-
tionerna tog betydande tid i anspråk. Arbetet var grannlaga på grund av flera 
intervjupersoners relativt bristfälliga färdigheter i svenska: det var ibland 
svårt att från bandinspelningarna höra vilka ord som yttrades. Ett par inter-
vjuer gick endast att transkribera approximativt ordagrant, i syftet att återge 
dess huvudsakliga innehåll (Linell 1994 s.12). En anhörig hade blott spar-
samma kunskaper i svenska språket, men förstod mer än hon själv kunde ut-
trycka i ord. Denna intervju (där inbokad tolk uteblev) tog lång tid att 
genomföra. Intervjupersonen bemödade sig om att förklara hur hon tänkte 
när de ord som hon kunde inte var tillräckligt exakta.  

Efter hand utvecklade jag förmågan att, under transkriptionen, skriva ner 
exakt vad som sades utan att först reda ut vilka ord det var fråga om, liksom 
att avprogrammera min förväntan om ett visst ordföljdsmönster. Jag började 
göra utskriften rent fonetisk. Detta tillvägagångssätt underlättade: Efter 
                                                      
139 Se Nyberg 2000 för en utförlig diskussion av tolkens roll i olika sammanhang. 
140  Det råder delade meningar huruvida kvalitativa intervjuer skall spelas in på band. Enligt 

Kvale (1994 s.14) medger bandinspelning att intervjuaren kan koncentrera sig på ämnet 
och dynamiken i intervjun. Ett argument mot bandinspelningar som framhålls av Glaser 
1978 är att bandspelaren och hanterandet av densamma stör intervjun. Gustavsson 1998 
intar en mer ödmjuk hållning, och påpekar att valet att använda bandspelare kan vara bra 
om forskaren/intervjuaren ännu inte är så driven. Den mer rutinerade forskaren kan lita 
till sin förmåga att upptäcka mönster i en pågående intervju, och att följa dem i spåren 
med sina frågor. Jag själv valde att göra bandinspelningar av flera skäl. Det första är egna 
goda erfarenheter från intervjustudier som jag har genomfört tidigare; bandspelarens på-
litliga närvaro har tillåtit mig både följsamhet och en viss spontanitet under intervjun. 
Det andra skälet är att studien ägnas människor som i regel inte intervjuades på sitt eget 
modersmål. Inspelningarna och transkriptionerna var nödvändiga – det har inte minst 
framgått i efterhand. Se vidare Kvale (1994 s.147-160) för en problematisering av tran-
skriptionens förmenta enkelhet: ”Att skriva ut intervjuer är ingen enkel kontorssyssla 
utan en tolkande process i sig.” (a.a. s.147). 

141  Dessa kommentarer i form av fotnotstext inleddes med en kodad markering av vilken 
passus i vilken utskrift som den refererade till. I vissa fall genererade en enda sida utskri-
ven intervjutext två sidor, lätt sorterbar, sådan text. Att skriva dessa kommentarer var till 
hjälp för mig på flera sätt. Det disciplinerade arbetet med de empirinära fallbeskrivning-
arna eftersom de erbjöd ett annat forum, där det var fritt fram för tolkningar och idéer. 
Kommentarerna fördes sedan samman och sorterades efter teman. Det var i arbetet med 
detta som jag först varseblev skillnaderna i erfarenheter mellan anhöriga i olika hjälp-
givarekonstellationer, senare kallade “hjälpmönster”. Likaså kom jag av detta att upp-
märksamma en diskrepans mellan talade kulturella omsorgsideal och konkreta förhåll-
ningssätt, och hur denna diskrepans tog sig olika uttryck hos olika anhöriga.  
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kanske tio genomlyssningar av en mening och en exakt avskrift, ljud för ljud 
snarare än ord för ord, kunde jag se vad som sagts snarare än höra det. Min 
slutsats är att det var vanligare att intervjupersonerna kände till svenska ord 
än att de kunde uttala dem korrekt. Intervjuerna och arbetet med dem 
gjorde mig uppmärksam på hur lätt det kan vara att tro sig ha hört vad som 
sagts, i strävan efter att förstå snabbt. Förmodligen har detta en särskilt stor 
effekt när intervjupersoner inte till fullo behärskar intervjuspråket, men 
självfallet finns samma risk också i andra intervju- eller samtalssituationer. 
Bearbetningen av intervjuerna ökade härigenom min förståelse av dessa 
anhörigas, och de äldres, i intervjuerna omvittnade känsla av utsatthet i kon-
takter med olika myndigheter. Talspråket i de citat som förekommer har an-
passats för att öka läsbarheten, med en strävan efter att förmedla såväl en 
autenticitet i uttrycket som budskapet i det som sägs (Linell 1994).142 143 

Om intervjustudien 
I tidigare studier om anhöriga har jag erfarit svårigheter med att etablera 
kontakter som leder till intervjuer (Forssell 1998; 1999).144 Denna erfarenhet 
kom att bekräftas och förstärkas i denna. En kortfattad utvärdering ger att 
det var mycket svårt att få tag i intervjupersoner på de olika vägar som 
redovisats. Detta var mindre förvånande i intervjustudiens första fas, efter-
som de aktuella familjerna stod utanför äldreomsorgen och den typen av 
kontaktvägar följaktligen saknades. I den andra delen hindrades sökandet på 
två nivåer, eller i två led. För det första prioriterades inte min förfrågan av de 
anställda inom offentlig äldreomsorg som kontaktades. Det var ingen som 
svarade på de inledande breven genom att själva ta kontakt. När jag senare 
ringde upp hänvisade många till hög arbetsbelastning. (En biståndsbedö-
mare hävdade att ”i vår stadsdel finns inga äldre invandrare” och en annan 
bad: ”Kan man få slippa?”.) För det andra mötte de som verkligen försökte 
hjälpa till motstånd från anhöriga som direkt tillfrågades. Några biståndsbe-
dömare som var engagerade i sökandet efter intervjupersoner uttryckte sin 

                                                      
142 Det är min iakttagelse att språkrelaterade problem sällan behandlas i kvalitativa metod-

böcker. Möjligen är det mindre vanligt att göra intervjustudier om och med personer med 
andra modersmål. Det skall framhållas att ”samma modersmål” inte borgar för verklig 
förståelse; något som varje kvalitativt inriktad forskare är medveten om. Förutsätter sann 
kunskap ett delat meningsperspektiv? Ett resonemang kring detta leder långt bort från 
den betydligt enklare frågan om t.ex. tolkhjälpens vara eller inte vara vid kvalitativa inter-
vjuer. (Insiderism kontra outsiderism i socialvetenskapen diskuteras i Forssell 2001 med 
utgångspunkt i Merton 1972 och Rosaldo 1989).  

143  Bell i Riessman (1993 s.41) inkluderar även den senare tillkomna läsaren som medskapare 
av berättelsen i sin textanalys: “Readers can even imaginatively rewrite the narrative”.  

144  Anhöriga med omfattande vårdansvar kan vara svåra att nå, av flera skäl. Alla är inte 
kända av offentliga instanser, som primärvård och socialtjänst. Många är bundna i hem-
met, med små möjligheter till kontakter utanför det.  
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förvåning över att så få av de möjliga, tilltänkta intervjupersonerna ville 
medverka i studien. 

De anhöriga intervjuades allt eftersom de engagerades – någon gång 
utan att utskrifter och förstaanalyser av desamma hanns med däremellan. 
Det är, som redan har påpekats, helt och hållet de hjälpgivande anhörigas 
perspektiv som avhandlingen söker fånga in. Därför har det inte varit aktu-
ellt att intervjua andra parter som berörs av de förhållanden som är i blick-
fånget, som de äldre själva eller personal inom äldreomsorgen. Datainsam-
lingsperioden var dessutom tidsbegränsad (bland annat av krav på avrappor-
tering inom viss tid). Skulle fler intervjuer ha bidragit med fler eller mer 
nyanserade aspekter av det studerade fenomenet, och därmed än mer väl 
underbyggda slutsatser? Detta är inte mitt eget intryck, men framställningar-
na av materialet från intervjustudien är utformade i en strävan efter att göra 
det möjligt för en utomstående läsare att granska och bedöma tolkningar 
och slutsatser (Malterud 1996).  

Jag övervägde möjligheten att intervjua flera anhöriga kring samma äldre 
(antingen, i förekommande fall, flera hjälpgivare eller icke hjälpgivande an-
höriga), för att få än mer mångfasetterade bilder. Denna ansats övergavs på 
idéstadiet eftersom tiden var begränsad och det var så pass svårt både att alls 
enrollera intervjupersoner och att hitta en för intervjun passande tid och 
plats. Bundenheten var utbredd bland dessa anhöriga. (I vissa av de intervju-
ade anhörigas familjer fanns också konflikter kring hjälpgivandet, konflikter 
vars uttryck och innebörder möjligen hade varit givande att studera närmare 
och från flera håll.) 

Med tanke på svårigheterna att alls få tag i intervjupersoner var det gläd-
jande att sedan bli så väl mottagen. De intervjuer som så småningom kom 
till stånd gav, utan undantag, mycket information. Det är mitt intryck att de 
anhöriga som lät sig intervjuas upplevde sin medverkan positivt, trots att 
flera i början ställde sig mer eller mindre tveksamma. De framförde sina er-
farenheter med eftertryck och påtaglig energi och var angelägna om att ta 
tillvara möjligheten att få berätta. Flera uttryckte efteråt i ord sin tacksamhet 
över att ha blivit lyssnade till: det kändes som en lättnad att få sätta ord på 
tankar och uttrycka känslor. Här skall tilläggas att jag själv i dessa intervjuer 
ofta kände mig tagen i anspråk. De anhöriga ville veta hur svenskar tänker 
om sådant som kom upp: åldrande, familjebildning, omsorgen om gamla, 
barnuppfostran (något som väl illustrerar att intervjusituationen i sig är en 
form av social interaktion). Konkreta frågor levererades också: kunde jag till 
exempel hjälpa med att ordna ett lägenhetsbyte för en anhörig som bodde 
med sin mor och vars unga vuxna barn nyligen flyttat hemifrån? Någon ville 
ha särskilda önskemål framförda till sin socialsekreterare, en annan ville ha 
hjälp med att ordna färdtjänst. Det vore nog oklokt att dra för långtgående 
slutsatser av detta, men hjälparrollens relativa ensamhet för dessa anhöriga, 
liksom deras sparsamma kontakter med svenskar utanför myndigheterna 



Metoder och material 

 80

spelade förmodligen in. Jag gjorde mitt bästa för att resonera kring de olika 
spörsmålen utan att generalisera alltför hårt. Jag såg också till att uttalade 
önskemål senare blev framförda, samtidigt som jag inför intervjupersonerna 
betonade att jag inte kunde garantera några resultat. Förväntade sig intervju-
personerna någonting konkret i gengäld för att delta? Trots att jag, muntligt 
och skriftligt, eftersträvade tydlighet om såväl intervjuns syfte som min egen 
roll kan detta ha varit oklart för vissa av dem (eller så tänkte de att det hur 
som helst inte skadar att försöka!).  

Att intervjupersonerna har intervjuats på ett språk som de inte till fullo 
behärskar och i några fall med hjälp av tolk kan, slutligen, ha begränsat deras 
möjligheter att förmedla sina upplevelser. Det gjorde möjligen inslaget av 
tolkning större redan på ett tidigt stadium än vad som annars vore fallet 
(Kvale 1997). Det är dock mitt intryck att intervjuerna givit tillräckligt om-
fattande och nyanserad information. Intrycket förstärks av samtal med de 
intervjupersoner som i efterhand har tagit del av fallbeskrivningarna i 
respektive rapport. Intervjuerna ger ett så unikt material att begränsningarna 
som nämnts här har en mindre betydelse. Resultaten är dessutom möjliga att 
fördjupa i framtida sammanhang. 

Fas 3: Sammanfattning och en upptäckt 
Intervjustudien sammanfattades (Forssell 2002b). I bilaga 3 redovisas en 
översikt över intervjupersonerna, vilken relation de har till hjälpmottagaren, 
hjälpmottagarens ålder, eventuellt sammanboende, de äldres behov samt 
eventuella insatser från offentlig äldreomsorg. (Se bilaga 4 för en samman-
fattande överblick över individuella fall). 

Under arbetet med intervjuer, transkriptioner, rapportskrivande och sam-
manfattning hade jag fått en god inblick i det mångfasetterade materialet, 
och i rapporterna från intervjustudiens två faser hade jag vinnlagt mig om 
att lyfta fram detaljer och särdrag. Fallbeskrivningarna fördjupar och kompli-
cerar bilderna av dessa anhörigas erfarenheter och upplevelser, långt utöver 
frågeguidens ganska konkreta områden. Hur skulle materialet analyseras vi-
dare, för att tillvarata de så rika data? En mängd olika sätt att kategorisera 
eller tematisera materialet prövades. Dess heterogenitet påkallade en relativt 
grov eller robust kategoriseringsgrund. 

Så småningom utkristalliserades tre olika hjälpmönster beroende på i vil-
ken konstellation de anhöriga hjälpte sina gamla.145 Hjälpmönsterindelningen 
                                                      
145  Ett hjälpmönster (1) kännetecknas av hjälpgivande från anhöriga enbart och utan ekono-

misk ersättning. Ett andra hjälpmönster (2) innefattar enbart hjälp från anhöriga med 
ekonomisk ersättning för sina insatser (det vill säga efter en biståndsbedömning och där-
med följande beslut om någon form av betalning för hjälp). Ett tredje hjälpmönster (3) 
kännetecknas av att den äldre får hjälp från anhöriga och personal inom äldreomsorgen 
(se vidare kapitel 6). 
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beskrivs ingående i kapitel 6, men kortfattat tydliggör den olika konstella-
tioner av hjälpgivande parter kring en äldre. Den är tillräckligt vid för att 
innefatta hela intervjustudiens material och samtidigt tillräckligt specialiserad 
för att verkligen visa väsentliga, kvalitativa olikheter i densamma.  

De tre hjälpmönstren belyser olika aspekter av anhörigskap och migra-
tionsrelaterade erfarenheter, inte minst av de anhörigas möten med svenska 
offentliga institutioner. De utgör i sig ett resultat, då de reflekterar upptäck-
ten att anhöriga med betalt för att hjälpa befinner sig i en gråzon mellan med 
och utan offentlig äldreomsorg, och att denna position medför särskilda kon-
sekvenser. Indelningen i hjälpmönster synliggör viktiga aspekter. Hjälp-
mönstren utgör sorteringsgrund för fallbeskrivningarna. De analyseras vi-
dare i avhandlingens del 3. 

Dubbelt så många äldre i intervjustudien fick hjälp av endast anhöriga 
(utan betalt) jämfört med antalet som fick hjälp av anhöriga med betalt 
respektive av anhöriga och personal tillsammans. Det fanns vidare anhöriga 
som hjälpte två äldre närstående, av vilka den ena men inte den andra hade 
biståndsbedömts och erhöll hjälp också från den offentliga äldreomsorgen. 
Detta ledde min uppmärksamhet till att en och samma anhörig kan vara invol-
verad i olika hjälpmönster kring olika äldre – något som inte framgår med ett 
hjälpmottagarperspektiv men som i hög grad påverkar de anhörigas situation. 

Fas 4: Jämförelser mellan svenska 
och invandrade omsorgsgivare i Stockholm 

Med intervjustudien genomförd och sammanfattad och dess material analy-
serat efter hjälpmönsterindelningen inleddes nästa fas i arbetet. Hur pass 
speciella är egentligen intervjustudiens resultat? Vi vet att informell hjälpgiv-
ning förekommer bland såväl svenskar som invandrare. Finns det några 
väsentliga olikheter mellan hjälpgivare med olika ursprung? Jag beslöt att 
närmare undersöka eventuella skillnader och likheter mellan svenskar och 
invandrare som hjälper omsorgsbehövande och riktade blicken mot ett an-
nat slags material; resultaten från en befolkningsstudie om informella hjälp-
insatser i Stockholms län.146 Jag hade deltagit i utformningen och genom-
förandet av befolkningsstudien under samma tidsperiod som arbetet med 

                                                      
146  Se kapitel 2. Datainsamlingen i befolkningsstudien om informella hjälpinsatser i 

Stockholm genomfördes av intervjuinstitutet Temo på uppdrag av en forskargrupp vid 
Sköndalsinstitutet som under ledning av Eva Jeppsson Grassman på uppdrag av Kom-
munförbundet i Stockholms län följde utvecklingen av det statliga projektet ”Anhörig 
300” i länet. För en ingående redovisning av befolkningsstudien, dess genomförande och 
resultat, se Jeppsson Grassman 2001a. För ytterligare bearbetningar, se Whitaker 
2004 samt Jegermalm (pågående arbete).  
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datainsamlingen i intervjustudien fortskred, och jag såg möjligheten att sär-
skilja och studera hjälpgivare med olika bakgrund.147  

Kapitel 5 skrevs sent i avhandlingsarbetet. Avsikten med det är att åstad-
komma mer generella bilder av informellt hjälpgivande till särskilt omsorgs-
behövande vilka sammantaget kan utgöra en fond mot vilken avhandlingens 
kvalitativa intervjustudies preciserade och därmed relativt smala kategori 
hjälpgivare kan diskuteras och förstås. Utformningen av och innehållet i ka-
pitlet har delvis vägletts av resultaten från intervjustudien, genom de frågor 
som ställts till befolkningsstudiens material. Resultaten i kapitel 5 baseras på 
en begränsad analys i form av jämförelser mellan personer med olika bak-
grund (svenskfödda respektive invandrare i första generationen) som hjälper 
någon med behov av särskilda omsorgsinsatser.  

Fas 5: Analys av resultaten 
I bokens senare delar drivs analysen vidare av såväl resultaten från intervju-
studien som, i viss mån, resultaten från specialanalysen av data från befolk-
ningsstudien om informella hjälpinsatser i Stockholms län. Här har jag valt 
att ta hjälp av Bourdieus handlingsfilosofi (1995) där innebörden i och be-
tydelsen av vad som benämns symboliskt kapital är ett centralt inslag. Inter-
vjustudiens resultat i form av en tydlig diskrepans mellan uttalade ideal och 
konkreta förhållningssätt påkallade ett behov av ett analytiskt perspektiv 
som förmådde att beakta sådana motsägelsefullheter, men också med vars 
hjälp både meningsfullhet och ojämlika maktförhållanden går att förstå. Vi-
dare möjliggör denna handlingsfilosofi både att intervjupersonernas själv-
förståelse kan lyftas fram och tas på allvar och att utmana ett mer okritiskt 
bekräftande av intervjuernas mer eller mindre spontant formulerade dekla-
rationer om stora kulturskillnader i omsorgen om äldre. Denna handlings-
teoretiska ansats kan leda analysen vidare, i en riktning bort från kulturalise-
ring på ett sådant sätt som ofta framhålls som eftersträvansvärt.  

Sammanfattning: material och tillvägagångssätt 
För att öka kunskapen om anhörigskap och invandrarskap genomfördes en 
kvalitativ intervjustudie i två steg med anhöriga som hjälper äldre invandra-
re. I det första intervjuades anhöriga till äldre utan offentlig äldreomsorg, 
som invandrat sent i livet. I det andra steget intervjuades anhöriga till äldre 

                                                      
147  En viktig anledning till att jag nu valde att studera just de svenskar och invandrare som hjälper 

någon med behov av särskilda omsorger var mitt intresse för, och efter hand allt större kunska-
per om, hjälpgivningens förutsättningar och konsekvenser. Andra jämförelser hade givet-
vis varit möjliga att göra med hjälp av data från nämnda befolkningsstudie, till exempel 
mellan hjälpgivare av olika slag och dem som inte hjälper alls. 
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med offentlig äldreomsorg. De två rapporterna från intervjustudien fick for-
merna av klassiska, kvalitativa och detaljerade fallbeskrivningar där material-
redovisning, tolkningar och analys/diskussion tätt följer redovisade data 
(Forssell 2000; Forssell 2002a). Intervjustudiens resultat sammanfattades 
(Forssell 2002b), varpå ett analysarbete i viss mån influerat av grounded the-
ory inleddes. Vilka sammanhang och sociala processer är verksamma i de 
anhörigas berättelser? En första indelning av resultaten i olika hjälpmönster 
(kapitel 6) fungerade som ett instrument för en djupare förståelse. I kapitel 
7-9 presenteras de tre hjälpmönstren, vart för sig. Kapitlen ger på olika sätt 
belysning åt fenomenet anhörigskap och migrationsrelaterade erfarenheter. 
Så genomfördes en begränsad analys av ett mindre material (bestående av 
svenskar och invandrare i första generationen som alla regelbundet hjälper 
någon med behov av särskilda omsorger) hämtade ur en befolkningsstudie 
om informella hjälpinsatser i Stockholm i en ansats att placera delar av de 
mångfasetterade resultaten från intervjustudien i ett större sammanhang. 
Denna begränsade analys redovisas i ett eget kapitel (5) och utgör en fond 
mot vilken intervjustudiens resultat framträder än tydligare. Det fortsatta 
analysarbetet aktualiserade behov av en teoretisk ansats som förmådde ta 
hänsyn till motsägelsefullheter och mångtydigheter i olika material. Delar av 
Bourdieus praktiska handlingsfilosofi användes i detta syfte, vilket avspeglas 
i kapitlen 11 och 12. 
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KAPITEL 5 

INFORMELLA OMSORGSGIVARE I 
STOCKHOLMS LÄN 

Informell hjälpgivning är, som framgick i kapitel 2, ett mångfasetterat feno-
men, vanligt förekommande bland befolkningen i Stockholms län. I samma 
kapitel noterades en utbredd uppfattning om att invandrare, generellt, skulle 
vara mer benägna att hjälpa sina äldre familjemedlemmar än svenskar. Detta 
kapitel baseras på data från den befolkningsstudie om informella hjälpinsat-
ser som sammanfattades översiktligt i kapitel 2 (ur Jeppsson Grassman 2001a). 
Det syftar till att undersöka om informell hjälpgivning tar sig olika uttryck 
eller upplevs olika av hjälpgivare med olika bakgrund.148 Enkelt uttryckt: 
finner vi viktiga skillnader när vi jämför svenska och invandrade hjälpgivare?  

Kapitlet ägnas (när inget annat anges) hjälpgivare med svenskt ursprung 
(svenskar) och hjälpgivare tillhörande första generationens invandrare (invand-
rare), d.v.s. kategorier som är renodlade avseende eventuell invandrarbak-
grund.149 Här undersöks huvudsakligen hjälpgivare som uppgivit att den 
eller de som de hjälper har behov av särskilda omsorger.150 

                                                      
148  Svarspersonerna i befolkningsstudien om informella hjälpinsatser indelades initialt efter 

grad av invandraranknytning enligt följande (inom parentes anges antalet svarspersoner 
inom respektive kategori): Svenskt ursprung = född i Sverige av föräldrar födda i Sverige 
(1206 personer). Svag invandraranknytning = adoptivbarn, personer födda utomlands av 
svenskfödda föräldrar (132 personer). Andra generationens invandrare = född i Sverige av 
föräldrar födda i annat land (97 personer). Första generationens invandrare = född i annat 
land av föräldrar födda i annat land (204 personer). 

149  Detta skall inte tillskrivas en uppfattning att t.ex. andra generationens invandrare inte i 
andra sammanhang skulle kunna inräknas i kategorin svenskar. (För en problematise-
rande diskussion om begrepp som ’första’ respektive ’andra generationens invandrare’, se 
Forssell 1999b). Kompositionen av undersökningsgrupperna motiveras med det intresse för 
anhörigskap visavi de relativt nyligen invandrade äldre (de som invandrat sent i livet) som 
speglas i avhandlingen i övrigt. Det kan inte heller uteslutas att andra generationens invand-
rare eller personer med svag invandraranknytning uppvisar andra informella hjälpmönster. 

150  Det faktum att intervjupersonerna själva har bedömt huruvida de hjälper någon med be-
hov av särskilda omsorgsinsatser bör kommenteras. Man kan förvisso uppfatta omsorgs-
behov på olika sätt. Vi vet inte hur sådana skillnader kan ha påverkat svaren, men värde-
ringen av hjälpmottagarnas behov påverkas rimligen av olika föreställningar som, i sin 
tur, kan ha att göra med olika syn på åldrande och olika uppfattningar om ideala för-
hållanden mellan generationerna.  
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De frågor som reses allra först är emellertid om det råder några skillna-
der mellan svenskar och invandrare i Stockholms län när det gäller hjälpgiv-
ning i allmänhet, respektive hjälp till särskilt omsorgsbehövande. Tabell 1 
visar att något fler invandrare än svenskar alls är hjälpgivare. 

Tabell 1: Andel (%) som regelbundet ägnar sig åt informell hjälpgivning. BAS: Samt-
liga svenskar och invandrare i befolkningsstudien om informella hjälpinsatser i 
Stockholms län. 

 Svenskar 
N=1206 

Invandrare 
N=204 

Hjälpgivare  40.5 47.5 
 

Av samtliga som medverkade i befolkningsstudien om informell hjälpgiv-
ning (1 629 personer) var det 21 procent som uppgav sig hjälpa någon med 
behov av särskild omsorg. Av tabell 2 framgår att detta är vanligare bland in-
vandrare än bland svenskar. 

Tabell 2: Andel (%) som regelbundet hjälper någon med behov av särskild omsorg. 
BAS: Samtliga svenskar och invandrare i befolkningsstudien om informella hjälpinsatser 
i Stockholms län. 

 Svenskar 
N=1206 

Invandrare 
N=204 

Hjälper någon med behov av särskild omsorg 19  29 
 

Det könsrelaterade mönstret är likadant oavsett invandrarbakgrund: kvinnor 
hjälper någon med behov av särskilda omsorger i större utsträckning än vad 
män gör.151 

Svenska och invandrade omsorgsgivare i Stockholms län 
I det följande jämförs svenska och invandrade hjälpgivare till särskilt om-
sorgsbehövande i Stockholms län mer i detalj. Möjligheterna att göra statis-
tiska analyser begränsas av att grupperna som jämförs är olika stora, men 

                                                      
151  Det är 16 % av de svenska manliga hjälpgivarna och 22 % av de svenska kvinnliga som 

hjälper särskilt omsorgsbehövande, medan det i gruppen invandrade hjälpgivare är 26 % 
av männen och 33 % av kvinnorna som hjälper särskilt omsorgsbehövande. Det är alltså 
bland de invandrade kvinnorna som andelen hjälpgivare till omsorgsbehövande är störst, 
och den är minst bland de svenska männen. Det är vanligare bland invandrade män att ge 
sådan hjälp än vad det är bland svenska kvinnor.  
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också i viss mån av materialets storlek i sig.152 Kommentarer och slutsatser 
baseras på enkla jämförelser av procentuella andelar inom respektive kate-
gori, någon gång indelade efter könstillhörighet. Gruppen som studeras om-
fattar totalt 290 personer: 230 svenskar (90 män, 140 kvinnor) och 60 in-
vandrare (23 män, 37 kvinnor). 

Texten tar upp om och i så fall hur svenska och invandrade hjälpgivare 
till särskilt omsorgsbehövande skiljer sig åt när det gäller platsen där hjälpen 
ges. Därefter undersöks eventuella skillnader när det gäller resurser, det vill 
säga utbildning, inkomster, bostadsförhållanden och så vidare. Sedan stude-
ras vilka som är mottagare av hjälpinsatserna: är det i första hand släktingar 
eller vänner och grannar? Hur många hjälper de? Så efterfrågas hjälpinsatser-
nas innehåll och omfattning närmare: Gör svenska och invandrade hjälpgivare 
samma saker? Är deras insatser lika omfattande, räknat i antal hjälptimmar? 
Slutligen undersöks hur svenska och invandrade hjälpgivare till särskilt om-
sorgsbehövande upplever sin situation och sin hälsa, vilket stöd de har i sin 
hjälparroll samt hur de mer allmänt ser på ansvarsfördelningen i samhället 
när det gäller de äldre. 

Platsen 
Tabell 3 visar att det finns vissa skillnader mellan de svenskar och invandrare 
som hjälper någon med särskilda omsorgsbehov när det gäller platsen för 
hjälpgivningen. Det är vanligare bland de invandrade hjälpgivarna att dela hus-
håll med hjälpmottagaren. 

Tabell 3: Andel (%) som hjälper någon med behov av särskilda omsorger enbart utan-
för hushållet, enbart i hushållet samt både i och utanför hushållet. BAS: Svenskar och 
invandrare i Stockholms län som hjälper någon med särskilda omsorgsbehov i och/eller 
utanför samma hushåll. 

Platsen för hjälpgivningen Svenskar N=230 Invandrare N=60 

Enbart utanför hushållet 79.1% 70.0% 
Enbart i hushållet 15.7% 20.0% 
Både i och utanför hushållet 5.2% 10.0% 
 
Att bo tillsammans med den som man hjälper kan innebära såväl fördelar 
som nackdelar. Inköp, transporter och hushållsarbete kan förenklas, och 
hjälpgivarens tillgänglighet ökar markant. Det senare kan upplevas som en 
trygghet, men utgör också en indikation på bundenhet. 

Detaljerade uppgifter i det följande, till exempel vilken slags relation 
hjälpgivaren har till hjälpmottagaren, avser alltid den hjälpmottagare som 
uppgivits få mest hjälp oavsett boendeförhållandena. 
                                                      
152  Observera att ordet grupp i detta kapitel refererar till en konstruerad kategori av svarspersoner.  
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Ålder och social bakgrund 
Svenska och invandrade hjälpgivare till särskilt omsorgsbehövande i 
Stockholms län uppvisar vissa men inga extrema olikheter när det handlar 
om tillgången till olika slags resurser. De statistiskt signifikanta skillnaderna 
är få. Medelåldern för de svenska och invandrade hjälpgivarna är omkring 50 
år (något år lägre bland invandrarna oavsett kön).153 Det är 31 procent av de 
svenska och 39 procent av de invandrade hjälpgivarna till särskilt omsorgsbe-
hövande som har någon form av högskoleutbildning.154 Skillnaden är inte 
statistiskt signifikant. En fjärdedel av de här studerade hjälpgivarna, oavsett 
bakgrund, är pensionerade.155  

När det gäller andelen gifta eller sammanboende är skillnaderna mellan 
svenskar och invandrare statistiskt signifikanta (tabell 4). I första hand är det 
de invandrade, kvinnliga hjälpgivarna som skiljer ut sig genom att knappt 
hälften av dem är gifta eller sammanboende. Bland samtliga invandrade 
kvinnor som deltog i befolkningsstudien var tre fjärdedelar gifta eller sam-
manboende, vilket visar att ej gifta/sammanboende invandrade kvinnor of-
tare än gifta eller sammanboende hjälper någon med behov av särskild om-
sorg. Här framgår vidare att det är dubbelt så vanligt bland invandrarna att 
ha låga inkomster. (Bland de invandrade kvinnorna är det hela 46 procent som 
har en inkomst under 150 000 kronor/år.) Invandrade hjälpgivare bor oftare 
än svenska i hyresrätt. (Även här är kvinnorna i majoritet.)  

Tabell 4: Andel ( %) som ej är gifta/sammanboende, har en inkomst som understiger 
150 000/år samt bor i hyresrätt. BAS: Svenskar och invandrare i Stockholms län som 
hjälper någon med särskilda omsorgsbehov i och/eller utanför samma hushåll. 

 Svenskar 
N=230 

Invandrare 
N=60 

Signifikansnivå 
# 

Ej 
gift/sammanboende 

25 40 * 

Låg inkomst 22 41 * 
Hyresrätt 25 50 * 

#  Skillnader mellan svenskar och invandrare har testats med chi-2-test: *= p < 0.05 

                                                      
153  Speciella bearbetningar av data från befolkningsstudien om informella hjälpinsatser i 

Stockholms län visar att medelåldern för samtliga svenskar och invandrare i Stockholms 
län är aningen lägre, 47 respektive 49 år.  

154  Speciella bearbetningar av data från befolkningsstudien om informella hjälpinsatser i 
Stockholms län visar 35% av samtliga svenskar och 37% av samtliga invandrare i 
Stockholms län har någon form av högskoleutbildning. 

155  Det är vanligare bland invandrade manliga hjälpgivare att vara pensionerade än bland de 
kvinnliga. Skillnaden är statistiskt signifikant (p<0.05, chi-2-test). Motsvarande könsrelate-
rade skillnad finns inte bland svenskarna. 
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Vilka hjälper man och hur många? 
När man jämför svenska och invandrade hjälpgivare till särskilt omsorgs-
behövande i Stockholms län visar det sig att det är vanligare bland svenskar 
att hjälpa någon man är släkt med: 79 procent av svenskarna mot endast 55 
procent av invandrarna hjälper släktingar. Det är vanligare bland svenska än 
invandrade hjälpgivare till omsorgsbehövande att hjälpa en mor (tabell 5). 
Däremot är det vanligare bland de invandrade hjälpgivarna än bland de 
svenska att hjälpa en make/maka eller sambo. Det är betydligt vanligare 
bland invandrarna att ha den huvudsakliga hjälpmottagaren utanför den 
egna släkten, bland grannar och vänner.156  

Tabell 5 visar de tre vanligaste hjälpmottagarna. För övrigt visar resulta-
ten många olika hjälpmottagarkonstellationer, dock ej lika vanligt förekom-
mande. Man hjälper till exempel fäder, syskon, far- och morföräldrar, svär-
föräldrar och så vidare. 

Tabell 5. Andel ( %) som hjälper mor, make/maka/sambo respektive vänner/grannar. 
BAS: Svenskar och invandrare i Stockholms län som hjälper någon med särskilda om-
sorgsbehov i och/eller utanför samma hushåll. 

Vem hjälper man?  Svenskar N=230 Invandrare N=60 

Mor 27 18 
Make/maka/sambo 11 18 
Vänner/grannar 10 28 
 
En möjlig förklaring till detta, möjligen förvånande, resultat kan vara att de 
svenska hjälpgivarna oftare har sina äldre släktingar i närheten än vad in-
vandrarna har. 

Det finns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan svenska och in-
vandrade hjälpgivare till särskilt omsorgsbehövande när det gäller hur många 
de hjälper, men det finns en tendens att något fler bland invandrarna (63 %) 
än svenskarna (53 %) hjälper mer än en person. Notabelt är att det är så 
många, över hälften av alla som hjälper någon med särskilda omsorgsbehov, 
faktiskt hjälper mer än en person.  

Hur hjälper man? 
Vilka konkreta insatser gör svenskar och invandrare som hjälper någon som, 
enligt deras egen bedömning, behöver särskilda omsorger? I det följande 

                                                      
156  Resultaten visar signifikanta skillnader mellan svenska och invandrade hjälpgivare till sär-

skilt omsorgsbehövande när det gäller vem man hjälper. Skillnader mellan svenska och in-
vandrade hjälpgivare när det gäller relationen till hjälpmottagaren har testats med chi-2-
test: p < 0.01.  
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redovisas svaren när det gäller fem av de olika insatser som angavs som 
svarsalternativ i befolkningsstudien om informella hjälpinsatser i Stockholms 
län, och som vanligen är aktuella när det finns ett behov av särskilt omsorg. 
Det är delvis fråga om insatser som ibland kallas för ”osynliga” och är ty-
piska kvinnosysslor: samvaro, passning/tillsyn, personlig omvårdnad, hus-
hållsarbete och administration.157  

Samvaro respektive passning/tillsyn är, till att börja med, tydliga exempel 
på sådana insatser som kan förbli osynliga i studier om informell omsorg 
såvida inte de efterfrågas explicit. Samvaro är en vanlig insats som ges av två 
tredjedelar av både de svenska och invandrade hjälpgivarna till särskilt om-
sorgsbehövande i Stockholms län. För såväl svenska som invandrade hjälp-
givare gäller att något fler kvinnor uppger samvaro som insats. En liknande 
bild framträder för passning/tillsyn: drygt hälften av hjälpgivarna totalt gör 
detta, kvinnorna något oftare än männen oavsett bakgrund. 

När det handlar om hjälp med administrativa uppgifter, personlig om-
vårdnad och hushållsarbete framträder vissa olikheter. Hjälp med administra-
tion, till att börja med, ges något oftare av invandrade hjälpgivare till särskilt 
omsorgsbehövande (43 % av invandrarna jämfört med 34 % av svenskarna 
hjälper med administration).158 Denna typ av hjälp ges ofta till människor 
som av olika skäl inte kan kommunicera (skriftligen och/eller muntligen) med 
institutioner eller myndigheter av olika slag. Konkret kan det handla om att 
fylla i blanketter och ansökningshandlingar, men också att bevaka intressen 
gentemot myndigheter (till exempel offentlig äldreomsorg och övrig social-
tjänst, migrationsverket, polisen och försäkringskassan) samt olika (privat) 
ekonomiska aktörer – som banker och affärsidkare. Skillnaden mellan 
svenskar och invandrare här kan troligen, till en del, tillskrivas de äldre invand-
rarnas bristande kunskaper i svenska. En närmare granskning visar på skill-
nader mellan män och kvinnor. Bland svenskarna hjälper män och kvinnor i 
ungefär lika stor utsträckning med denna typ av insats, men bland invandrarna 
finns en könsrelaterad skillnad. Invandrade kvinnor hjälper i högre utsträck-
ning än männen med administrativa sysslor (51 % av de invandrade kvinnorna 
mot 30 % av männen).  

Personlig omvårdnad är den enda efterfrågade insatsen som handlar om 
kroppsnära hjälpande. En fjärdedel av de svenska hjälpgivarna till särskilt 
omsorgsbehövande och en tredjedel av de invandrade hjälper genom att ge 
personlig omvårdnad, alltså något vanligare bland invandrarna.159 Här finns 
ett tydligt könsrelaterat mönster. Kvinnliga hjälpgivare överlag ger mer av 
personlig omvårdnad än manliga. Allra vanligast är denna typ av hjälp bland 

                                                      
157  De övriga svarsalternativen var transporter, trädgårdsskötsel och reparationer i hemmet samt annat.  
158  Skillnaden är ej statistiskt signifikant. 
159  Skillnaden är ej statistiskt signifikant. 
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de invandrade kvinnorna.160 Den totalt sett relativt sett låga andelen hjälpgi-
vare som säger sig ge personlig omvårdnad är möjligen förvånande eftersom 
den grupp som granskas består av personer som enligt egen utsaga hjälper 
någon med behov av särskild omsorg. Flera andra studier har visat att det är 
vanligare att kvinnor ger personlig omvårdnad (se kapitel 2). Det är möjligen 
förvånande att så många som en fjärdedel av de invandrade, hjälpgivande 
männen hjälper med personlig omvårdnad. 

Hushållsarbete är en vanlig insats: detta gör 58 procent av de svenska 
hjälpgivarna till särskilt omsorgsbehövande och 68 procent av de invand-
rade.161 Kvinnorna förefaller göra lika mycket eller litet hushållsarbete, oav-
sett bakgrund. De svenska männen utför minst hjälp i denna form – ändå är 
det hälften av dem som hjälper med hushållsarbete. De invandrade männens 
är de vanligaste givarna av denna typ av hjälp, både i jämförelse med kvinnor 
generellt och med svenska män.162 Även detta resultat kan te sig oväntat. 

Hur mycket hjälper man? 
Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan svenskar och invandra-
re när det gäller hur mycket tid som går åt till att hjälpa någon med särskilda 
omsorgsbehov. När manliga och kvinnliga hjälpgivare jämförs visar det sig 
dock att de invandrade kvinnornas 48 hjälptimmar i månaden, följda av 
svenskornas 40, utgör tydliga kontraster till männens 28 (oavsett bakgrund). 

Att både svenska och invandrade hjälpgivare till särskilt omsorgsbehö-
vande lägger ner relativt mycket tid på att hjälpa åskådliggörs när förhållan-
dena jämförs med siffrorna som utmärker de mer generella hjälpgivarprofi-
ler som redovisades i kapitel 2, där de engagerade medborgarna i genomsnitt 
hjälper 13 timmar i månaden, omsorgsgivarna 24 och anhörigvårdarna 93 timmar 
(ur Jeppsson Grassman 2001a). Antal hjälptimmar har ofta en stor betydelse 
för hjälpgivarnas livsvillkor och upplevelse av sin situation.  

Upplevelser av att ge hjälp 
Upplevelserna av hjälpgivandet följer samma övergripande mönster oavsett 
bakgrund: merparten av de svenska och invandrade hjälpgivarna till särskilt 
omsorgsbehövande, omkring 90 procent oavsett bakgrund, upplever positiva 
känslor i form av glädje och stimulans som en följd av den hjälp de ger någon i 

                                                      
160  17 % av svenska manliga och 31 % av svenska kvinnliga hjälpgivare till särskilt omsorgs-

behövande hjälper med omvårdnad. 26 % av invandrade manliga och 38 % av invandrade 
kvinnliga hjälpgivare till särskilt omsorgsbehövande hjälper med omvårdnad.  

161  Skillnaden är ej statistiskt signifikant. 
162  51 % av svenska manliga och 63 % av svenska kvinnliga hjälpgivare till särskilt omsorgs-

behövande hjälper med hushållsarbete. 78 % av invandrade män och 62 % av invandrade 
kvinnor i samma urval hjälper med hushållsarbete. 
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behov av särskilda omsorger.163 Betydligt färre upplever bundenhet: omkring 
30 procent av alla svenska och invandrade hjälpgivare till omsorgsbehövande 
rapporterade bundenhet. Man kan förvåna sig över att det trots allt är så få 
som upplever bundenhet. Det är ju fråga om personer som hjälper särskilt 
omsorgsbehövande, bland vilka känslan av bundenhet kan förväntas vara 
förhållandevis vanlig.164  

Ungefär en tredjedel av såväl svenskarna som invandrarna vilka hjälper 
särskilt omsorgsbehövande känner oro och/eller stress som en följd av rollen 
som hjälpgivare: invandrarna något oftare.165 Här antyds ett könsrelaterat 
mönster (ej statistiskt signifikant), där kvinnor något oftare rapporterar oro 
och stress än männen inom respektive grupp. De könsrelaterade skillna-
derna förefaller att vara något större bland svenskarna. 

En fråga om negativ ekonomisk påverkan avsåg att fånga in exempelvis 
situationer där hjälpgivaren har minskat sin ordinarie arbetstid för att kunna 
finnas till hands för den omsorgsbehövande, eller där hjälpgivaren tar emot 
ekonomisk ersättning för sina insatser och avstår från annan, mer lönsam, 
syssla. Det är förhållandevis få som rapporterar att de har påverkats negativt 
ekonomiskt: 14 procent av de svenska hjälpgivarna till särskilt omsorgsbehö-
vande och 18 procent av de invandrade.166 (Bland invandrade hjälpgivare är 
könsskillnaden påtaglig: Det är dubbelt så vanligt bland de invandrade kvin-
norna att uppge negativ ekonomisk påverkan som det är bland de invand-
rade männen.) 

De invandrade hjälpgivarna till särskilt omsorgsbehövande tycks sam-
manfattningsvis reagera i något högre grad, eller starkare, än de svenska. 
Detta gäller såväl positivt som negativt. Fler av invandrarna uppger att de 
känner glädje och stimulans av att ge hjälp. Men de uppger också något of-
tare att de är påverkade negativt ekonomiskt, känner av bundenhet, oro och 
stress. Möjligen vittnar dessa resultat om en något mer utsatt, och därmed 
mer på gott och ont påverkbar, situation för de invandrade anhöriga. 

                                                      
163  Speciella bearbetningar av data från befolkningsstudien om informella hjälpinsatser i 

Stockholms län visar att lika stor andel, 90 %, av samtliga hjälpgivare i Stockholms län 
uppger att de känner glädje och stimulans.  

164  Som en jämförelse kan nämnas att en stor majoritet (mellan 60 och 70 %) av anställda 
anhörigvårdare (som alltså hjälper någon med behov av särskilt omsorg) på olika frågor 
ger svar som tyder på att de är bundna eller upplever bundenhet (Mossberg Sand 2000 
s.210). Av samtliga hjälpgivare i Stockholms län är det avsevärt färre som rapporterar en 
känsla av bundenhet: 18 %.  

165  Gruppen här rapporterar mer oro och stress än hjälpgivarna i Stockholms län i allmän-
het: 18 % av de senare rapporterar upplevelser av oro och stress.  

166  Speciella bearbetningar av data från befolkningsstudien om informella hjälpinsatser i 
Stockholms län visar att blott 10 % av hjälpgivarna i Stockholms län totalt erfar negativ 
ekonomisk påverkan.  
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Självskattad hälsa 
Ytterligare en indikator på hur hjälpgivarna upplever sin situation är hur de 
själva skattar sin hälsa. En viktig bakgrund till jämförelsen i det följande är 
uppgiften om upplevelser av den egna hälsan skiljer sig åt mellan svenskar 
och invandrare i länet, totalt sett. I tabell 6 redovisas hur stor andel av samt-
liga svenskar och invandrare som ej redovisat gott hälsotillstånd, det vill säga 
svarat att deras hälsa är varken bra eller dålig, dålig respektive mycket dålig. 
Resultaten visar att det är dubbelt så vanligt att invandrare uppger att de ej 
har god hälsa som vad svenskar uppger. 

Tabell 6. Andel (%) som uppger ej gott hälsotillstånd bland svenskar och invandrare. 
(Det var möjligt att ange flera svarsalternativ.) BAS: Samtliga svenskar och invandrare i 
befolkningsstudien om informella hjälpinsatser bland befolkningen i Stockholms län.  

Hälsa Svenskar  
N= 1201 

Invandrare 
N=203 

Signifikansnivå 
# 

Ej gott hälsotillstånd 11  22 *** 
Någon form av besvär 45 56 ** 
Överansträngning 17 29 *** 
Sömnsvårigheter 20 25  

# Skillnader mellan svenskar och invandrare har testats med chi-2-test: **= p < 0.01, ***= 
p < 0.001 

Nästa tabell (7) visar att de allra flesta hjälpgivarna till särskilt omsorgsbehö-
vande i Stockholms län bedömer sitt hälsotillstånd som gott, men också att 
det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna. Det är vanligare 
bland svenska än bland invandrade hjälpgivare till särskilt omsorgsbehövan-
de att uppe sig vara helt besvärsfria.167  

                                                      
167  60 % av de svenska, manliga hjälpgivarna till särskilt omsorgsbehövande och 41 % av de 

svenska kvinnliga uppger ”inga besvär”. 30 % av de invandrade manliga hjälpgivarna till 
särskilt omsorgsbehövande och 37 % av de invandrade kvinnliga uppger ”inga besvär”.  
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Tabell 7. Andel ( %) som uppger ej gott hälsotillstånd, någon form av besvär, överan-
strängning respektive sömnsvårigheter. (Det var möjligt att ange flera svarsalternativ.) 
BAS: Svenskar och invandrare i Stockholms län som hjälper någon med särskilda om-
sorgsbehov i och/eller utanför samma hushåll.  

Hälsa Svenskar 
N=230 

Invandrare 
N=60 

Signifikansnivå 
# 

Ej gott hälsotillstånd 14 25 ** 
Någon form av besvär 51 65 * 
Överansträngning 22 35 * 
Sömnsvårigheter 19 37 ** 

# Skillnader mellan svenskar och invandrare har testats med chi-2-test: *= p < 0.05,  
**= p < 0.01 

Tabellen (7) visar att det är vanligare bland invandrade än svenska hjälp-
givare att uppge sitt hälsotillstånd som ej gott, att ha någon form av besvär, att 
lida av överansträngning168 eller att ha sömnsvårigheter.169 Här skall man dock 
komma ihåg att skillnaderna mellan invandrare och svenskar bland hjälpgivare 
till särskilt omsorgsbehövande inte är unika. Likartade skillnader framträder 
generellt mellan svenskar och invandrare (se tabell 6). Undantaget är sömn-
svårigheter, där skillnaden mellan grupperna inte är statistiskt signifikant. 

Andra indikatorer på hälsa visar inga statistiskt signifikanta skillnader 
mellan grupperna. Rastlöshet är relativt vanligt överlag: 27 procent av de 
svenskar och 30 procent av de invandrare som hjälper särskilt omsorgsbehö-
vande lider av rastlöshet. I likhet med sömnbesvär finns här en könsskillnad 
som skiljer sig mellan grupperna: knappt var tredje svensk kvinna i urvalet 
lider av rastlöshet, jämfört med var femte svensk man. Knappt var fjärde in-
vandrad kvinnlig hjälpgivare och 39 procent av de invandrade manliga 
rapporterar upplevelser av rastlöshet. 

Nästan en fjärdedel av alla hjälpgivare till omsorgsbehövande lider av ned-
stämdhet. Det könsrelaterade mönstret dominerar här helt och är likadant 
grupperna emellan: nedstämdhet är ovanligt bland män medan ungefär en 
tredjedel av alla kvinnor redovisar sådana känslor.  

                                                      
168  Det är vanligare bland kvinnorna än bland männen att lida av överansträngning, och 

detta mönster är tydligast bland svenskar. Det är allra vanligast bland invandrade kvinnor 
(38 %) att lida av överansträngning. (Ej i tabellen). 

169  Det är dubbelt så vanligt bland svenska kvinnor som bland svenska män att lida av sömn-
svårigheter, men tvärtom något vanligare bland invandrade män än bland invandrade 
kvinnor. Jämför man män och kvinnor inbördes, är det fyra gånger så vanligt bland 
invandrade män som bland svenska att sova dåligt. Kvinnornas sömnbesvärsmönster är 
mer likartat oavsett bakgrund, men även här finns en viss skillnad till invandrarnas nack-
del. (Ej i tabellen). 
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Det är inte vanligt att man rapporterar depression, som får ses som en 
stark indikator på psykisk ohälsa.170 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att merparten av hjälpgivarna 
rapporterar en god eller mycket god självskattad hälsa – samtidigt som hälf-
ten av svenskarna och 65 procent av invandrarna samtidigt uppger olika psy-
kiska symptom. Studier har visat att självskattad hälsa kan ses som ett glo-
balt mått på individens hälsosituation inte enbart utifrån ett fysiskt utan även 
mentalt och socialt perspektiv (Undén & Elofsson 1998). Ett flertal studier 
har också visat att självskattad hälsa bättre än medicinska diagnoser förut-
säger framtida sjuklighet och dödlighet (a.a.). En tänkbar delförklaring kan 
vara att de svenska och invandrade omsorgsgivarna anser att vissa besvär 
hör till livets villkor och därför inte reagerar nämnvärt över dem. Vi känner 
inte bakgrunden till en sådan eventuell inställning: kommer den av de 
möjligheter till jämförelser som erfarenheten av att hjälpa omsorgsbehö-
vande ger (den man hjälper har det uppenbart sämre än man själv)? Eller 
kan den förklaras av annat, till exempel hjälpgivarnas egen ålder? De flesta 
befinner sig mitt i livet, en period när hälsan kan börja svikta men ålderdo-
men ännu ter sig avlägsen. Skillnaderna i psykisk hälsa mellan svenska och 
invandrade hjälpgivare är ofta markanta. De invandrade manliga hjälpgivarna 
till särskilt omsorgsbehövande tycks vara de som är mest utsatta för psykiska 
besvär, och de svenska männen de minst utsatta. 

Den könsrelaterade fördelningen av psykiska besvär (ej i tabellen) är 
motsatt mellan grupperna när det gäller sömnsvårigheter, rastlöshet och de-
pression där svenska kvinnor och invandrade män är de med mest besvär. 
Endast när det gäller överansträngning och nedstämdhet var de könsrelate-
rade mönstren likadana grupperna emellan: det är i första hand kvinnliga 
hjälpgivare som anger dessa besvär. 

Stöd 
Stöd kan ges i olika former och är därmed ett mycket vitt begrepp som 
måste preciseras efter sammanhang. Ur hjälpgivarnas perspektiv kan det vara 
stödjande att ingå i en krets av flera hjälpgivare: andra anhöriga eller perso-
nal inom äldreomsorgen. Merparten, omkring 80 procent, av svenska och 
invandrade hjälpgivare till omsorgsbehövande i Stockholms län uppger att 
den som de hjälper också får hjälp av andra släktingar.  

Svenska och invandrade hjälpgivare har däremot inte samma erfarenheter 
av att den som de hjälper också får hjälp från kommunen. Av svenskarna är 
det 23 procent och av invandrarna endast 7 procent som uppger att den 
huvudsakliga hjälpmottagaren också får kommunal hjälp.171  

                                                      
170  Det är 10 % av de invandrade och 7 % av de svenska hjälpgivarna till särskilt om-

sorgsbehövande som uppger att de lider av depression.  
171  Skillnaden är statistiskt signifikant (p<0.001, chi-2-test).  
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Att de som hjälper omsorgsbehövande kan behöva stöd mer direkt för 
sin egen del har uppmärksammats allt mer på senare år, inte minst genom 
det nationella projektet ”Anhörig 300” (se kapitel 2). Med ”offentligt stöd” 
avses i det följande i huvudsak sådana stödinsatser riktade till anhöriga som 
ges från kommuner och landsting. Det kan till exempel vara stöd genom an-
höriggrupp, avlastning, utbildning eller ekonomisk ersättning (tabell 8).172 
Det är ovanligt både bland svenska och invandrade hjälpgivare att ha erfaren-
het av olika offentliga stödformer riktade till anhöriga: 75 procent av sven-
skarna och hela 85 procent av invandrarna här uppger ”inget stöd”. Siffrorna i 
tabell 8 är genomgående låga och visar inga statistiskt signifikanta skillnader:  

Tabell 8. Andel ( %) som anger att de fått stöd genom anhöriggrupp, avlastning, ut-
bildning respektive ekonomisk ersättning. (Det var möjligt att ange flera svarsalternativ.) 
BAS: Svenskar och invandrare i Stockholms län som hjälper någon med särskilda om-
sorgsbehov i och/eller utanför samma hushåll.  

Stöd Svenskar N=230 Invandrare N=60 

Stöd genom anhöriggrupp 7 2 
Avlastning  9 5 
Utbildning 1 3 
Ekonomisk ersättning 5 5 

 
Stöd genom anhöriggrupp och avlastning tycks vara något mindre ovanligt 
bland svenskar. Ekonomisk ersättning är lika ovanligt, oavsett bakgrund. 
Bland de svenska hjälpgivarna som fått hjälp av anhöriggrupp var samtliga 
kvinnor, medan det bland invandrarna endast var män som fått sådant stöd.  

Tidigare studier bekräftar att offentligt stöd till informella omsorgsgivare 
inte når sina målgrupper i särskilt hög utsträckning, delvis på grund av in-
formationsbrister (Jegermalm 2003). Endast något mer än var tionde av de 
svenska och invandrade hjälpgivarna till särskilt omsorgsbehövande hade 
nåtts av sådan information. Skillnaden mellan grupperna var liten, men de 
invandrade männen hade påfallande sällan nåtts av sådan information. Kvin-
norna tycks, totalt sett, något oftare ta emot information om olika stödfor-
mer. Det är också vanligare att de är mottagare av stöd i sig (ej i tabellen). 

De vanligaste stödgivarna till dem som hjälper särskilt omsorgsbehö-
vande finns inom den närmaste kretsen, bland familj, vänner och grannar, 
81 procent av svenskarna rapporterar sådant stöd och 71 procent av invand-
rarna. Skillnaden är inte statistiskt signifikant, men tyder ändock på att det 

                                                      
172  Av tabell 8 framgår inte vem som är arrangör av anhöriggrupp. Sådan gruppverksamhet 

kan anordnas av kommunen eller i föreningslivet (patient- och anhörigföreningar 
arrangerar anhöriggrupper). Det var mycket ovanligt bland de svenska och invandrade 
hjälpgivarna att ha kontakt med anhörigförening. (Ej i tabellen). 
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kan vara något vanligare bland svenskar som hjälper särskilt omsorgsbehö-
vande att få stöd av sina närmaste. Könsskillnaderna går i motsatt riktning i 
de båda grupperna: Bland de svenska hjälpgivarna är det något vanligare att 
kvinnorna får stöd från familj, vänner och grannar än att männen får det. 
Skillnaderna är dock mycket små. Bland de invandrade hjälpgivarna är män-
nen vanligare som mottagare av sådant stöd (80 % av de invandrade män-
nen och 66 % av de invandrade kvinnorna uppger att de får stöd från familj, 
vänner och grannar). En del av skillnaden mellan svenskar och invandrare 
som mottagare av sådant stöd kan rimligen vara att invandrarna oftare delar 
hushåll med hjälpmottagaren (se tabell 3). Deras insatser är kanske inte lika 
synliga för omgivningen. 

En annan form av stöd kan vara tillgång till en nära vän. På frågan om de 
har en vän som de kan tala med om allt svarade de allra flesta ”ja” (87 % av 
svenskarna och 78 % av invandrarna). Skillnaderna mellan svenskar och in-
vandrare är alltså små, men till invandrarnas nackdel. Det könsrelaterade 
mönstret är likadant bland svenskar och invandrare: kvinnorna har något 
oftare en nära vän än männen.  

Värderingar: Vem skall göra mer? 
”Barn har skyldighet att ta hand om sina föräldrar när de blir gamla.” Svars-
personerna i befolkningsstudien om informella hjälpinsatser i Stockholms 
län fick alla ta ställning till detta enkla påstående. Det finns en viss tendens 
till skillnad i svaren mellan svenska och invandrade hjälpgivare till särskilt 
omsorgsbehövande, där 64 procent av de svenska och 73 procent av de in-
vandrade hjälpgivarna instämmer i påståendet. Skillnaden är dock inte statis-
tiskt signifikant.  

Ett annat och mer allmänt formulerat påstående som de medverkande i 
befolkningsstudien fick ta ställning till löd:  

I framtiden kommer det att bli fler äldre i Sverige med behov av om-
sorg. Vem bör, enligt din åsikt, i första hand göra mer för att täcka 
detta ökade behov?  

Fördelningen av svar mellan svenskar och invandrare som hjälper omsorgs-
behövande ger (till skillnad från vid föregående fråga om barns skyldigheter) 
tydliga skillnader mellan grupperna (tabell 9). Delvis kan detta troligen för-
klaras med frågans opersonliga formulering. Tabell 9 visar att det är nära 
dubbelt så vanligt bland svenska hjälpgivare till omsorgsbehövande som 
bland invandrade att anse att det är kommuner och landsting som skall öka sina 
åtaganden när behoven av omsorg ökar i samhället. Bland svenskarna som 
hjälper särskilt omsorgsbehövande är det en klart mindre andel som anser 
att det är familjen som skall göra mer för sina gamla när behovet av omsorg i 
samhället ökar. Bland invandrarna i samma urval står hälften för denna åsikt. 
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Tabell 9: Vem bör i första hand täcka det ökade behovet av omsorg? BAS: Svenskar och 
invandrare i Stockholms län som hjälper någon med särskilda omsorgsbehov i och/eller 
utanför samma hushåll.# 

Värderingar Svenskar 
N=230 

Invandrare 
N=60 

Signifikansnivå 
# 

”Kommun och landsting skall 
göra mer” 

78 42 *** 

”Familjerna skall göra mer” 15 50 *** 

# Skillnader mellan svenskar och invandrare har testats med chi-2-test: ***= p < 0.001 

Det är vanligare bland kvinnorna i respektive grupp att anse att kommuner 
och landsting skall göra mer, och något vanligare bland män i respektive 
grupp att anse att det är familjen som bör göra mer (ej i tabellen). 

Som en jämförelse kan här nämnas att majoriteten av invånarna i 
Stockholms län, 68 procent, anser att det i första hand är kommun och landsting 
som skall ansvara för det ökade behovet av äldreomsorg i samhället (Jeppsson 
Grassman 2001). Dahlberg (2002 s.263-265) redogör för resultaten av olika 
studier om den svenska befolkningens önskemål när det gäller vem som 
skall ge omsorg om behov uppstår. Frågan är alltså något annorlunda, men i 
viss mån relevant som grund för jämförelser. En studie visar till exempel att 
75 procent av svenskarna i allmänhet anser att den offentliga sektorn är 
mest lämpad att sköta äldreomsorgen, 5 procent anser att familjen eller andra 
anhöriga är mest lämpade, 10 procent anser att privata företag är mest läm-
pade och 10 procent anser att ”annan”, t.ex. frivilligorganisationer, är det 
bästa (Svallfors 1996 i Dahlberg, a.a.). Studien ifråga visar inga väsentliga 
skillnader i uppfattning mellan äldre och yngre. 

Sammanfattning och kommentarer 
Kapitlet visar varierande bilder av informell hjälpgivning till omsorgsbehö-
vande bland svenskar och invandrare. Män och kvinnor beskriver något 
olika erfarenheter. 

Varierande bilder 
För det första är negativa aspekter som bundenhet, negativ ekonomisk 
påverkan och ensamhet i hjälparrollen (som ofta är resultat när anhörigroller 
visavi omsorgsbehövande studeras) inte särskilt framträdande hos hjälp-
givare till omsorgsbehövande i Stockholms län. Det är mycket vanligt att den 
man hjälper också tar emot hjälp av andra, och att familjer och vänner ger 
hjälpgivaren sitt stöd. Några resultat överraskar möjligen, till exempel att det 
är så vanligt att hjälpa fler än en person men också att invandrarna hjälper 
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ickesläktingar i så hög utsträckning. En möjlig förklaring till det sistnämnda 
är att det är vanligare bland svenskar än bland invandrare att alls ha släktingar 
inom ett geografiskt avstånd som möjliggör kontakt. 

Svenskar och invandrare 
För det andra kan man konstatera att olika föreställningar om stora skillna-
der när det gäller informell hjälpgivning bland invandrare och svenskar inte 
har odelat stöd i resultaten här. Visserligen är det vanligare bland invandrare 
än bland svenskar att alls hjälpa personer med behov av särskild omsorg, 
men omsorgsgivare har mycket gemensamt oberoende av om de är födda i 
Sverige av svenskfödda föräldrar eller om de är födda utomlands av föräld-
rar födda utomlands.  

Vissa skillnader i mönster antyds dock mellan grupperna, om än endast 
undantagsvis statistiskt signifikanta. De invandrade hjälpgivarna har något 
sämre resurser och reagerar något kraftigare (positivt och negativt). Invand-
rade hjälpgivare spenderar vidare något fler timmar i veckan med att hjälpa, 
och bor något oftare tillsammans med den de hjälper. De har, slutligen, 
mindre stöd i sin hjälpgivarroll genom ett stödjande socialt nätverk och den 
som de hjälper får mer sällan hjälp från offentliga vårdgivare. En tolkning är 
att kombinationen av olika migrationsrelaterade erfarenheter och en hjälp-
givarroll gör dem något mer utsatta och därmed skapar grogrund för 
aningen starkare reaktioner. Likheterna grupperna emellan ger däremot inte 
fog för en tolkning att invandrade hjälpgivare skulle ta sitt ansvar på större 
allvar än svenskar i liknande situation.  

På ett område är emellertid skillnaderna mellan svenska och invandrade 
hjälpgivare till särskilt omsorgsbehövande i Stockholms län tydliga. Det 
gäller uppfattningen om vem som bör göra mer när behovet av omsorg ökar 
i samhället. De uttalade idealen är sålunda olika. Det är ett rimligt antagande 
att idealen påverkar hjälpgivarnas reaktioner och upplevelser av sin situation 
– detta kan vara en del i förklaringen till skillnaderna (om än små) i upple-
velser mellan grupperna.  

Manliga och kvinnliga hjälpgivare 
För det tredje förändras delvis resultaten av jämförelserna mellan svenskar 
och invandrare när manliga och kvinnliga hjälpgivares situation beaktas var 
för sig, även om de statistiskt signifikanta skillnaderna även i dessa fall är få. 
Här måste vi dock observera att speciellt invandrargrupperna, efter uppdel-
ning mellan män och kvinnor, blir små vilket leder till en låg statistisk styrka.  

På vissa områden är de könsrelaterade mönstren likartade bland svenskar 
och invandrare. Ibland ter sig dessa skillnader starkare inom endera av de två 
grupperna. På andra områden verkar det som om könsrelaterade skillnader 
enbart gäller för den ena av grupperna, och på åter andra är de könsrelate-
rade skillnaderna omvända när grupperna jämförs med varandra. Ibland 
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tycks alltså migrationsrelaterade erfarenheter av störst betydelse, ibland 
könstillhörighet. Ibland samspelar variablerna och förstärker varandra, 
ibland tycks de ta ut varandra. Att ha en erfarenhet av egen invandring tycks 
till exempel något öka tendensen att hjälpa omsorgsbehövande såväl bland 
kvinnor som bland män, men mest för kvinnor. 

Ett annat exempel på hur komplexiteten i resultaten ökar när kvinnor 
och män skiljs ut gäller bilderna av innehållet i den hjälp som svenskarna och 
invandrarna ger. Dessa delvis bekräftar och delvis bryter av mot vanliga 
föreställningar om könsrelaterade skillnader. Övervikten av kvinnliga givare 
av personliga omsorger är till exempel ett resultat som känns igen från såväl 
svenska som internationella studier av informella hjälpinsatser, särskilt där 
inte endast hjälpgivare som själva är äldre studeras.173 Att de invandrade 
männen tycks ge mest insatser i form av hushållsarbete, och de invandrade 
kvinnorna mest i form av administration utmanar däremot förväntningar 
om en mer traditionell rollfördelning i familjer med invandrarbakgrund. Vad 
ligger bakom dessa mönster? Flera tolkningar är möjliga. Administration, till 
att börja med, kräver kunskaper i svenska (vilket också är förutsättningen 
för delaktighet i samhällslivet i en vidare mening). Är invandrade kvinnor 
bättre på svenska än invandrade män? Det vet vi inte, men det var bland de 
invandrade kvinnliga hjälpgivarna som högre utbildning var allra vanligast 
(detta kan men måste inte vara en indikation på integration i det svenska 
samhället). Hushållsarbete, i sin tur, kräver kanske framför allt tillgång till tid 
– det kan ofta inte skjutas upp till en senare tidpunkt. Har invandrade män 
mer tid till förfogande än kvinnorna? Ja, kanske, om den som de hjälper bor 
i ett annat hushåll. Männen är något oftare pensionerade, men är också of-
tare gifta eller sammanboende och har rimligen någon som de delar de nöd-
vändiga sysslorna i det egna hushållet med.  

Kön, invandrarskap – eller vad? 
Män och kvinnor som hjälper omsorgsbehövande tycks vidare delvis reagera 
psykiskt olika på sin livssituation. Reaktionens art och grad kan påverkas av 
både omständigheter här och nu, och av olikartade förutsättningar och er-
farenheter sedan tidigare. Vilka reaktioner beror på migrationsrelaterade er-
farenheter, som till exempel kraven på integration i arbetslivet? Vilka beror 
på olika förväntningar och krav som har att göra med gamla och nya köns-
roller? Inte bara invandrare utan också svenskar lever i en tid och på en plats 
där könsrollsmönstren genomgår omvandlingar. Svenska kvinnors roller i 
arbetslivet kan utmana traditionella könsrollsmönster (som präglat även 
svenska kvinnors liv). Invandrade mäns roller i arbetslivet är annorlunda 

                                                      
173  I den hjälpgivarprofil som benämns anhörigvårdare, där de som gör de tyngsta insatserna 

för omsorgsbehövande i Stockholms län återfinns, är könsfördelningen jämn (Jeppsson 
Grassman 2001a). 
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jämfört med före migrationen, men också jämfört med de svenska männens. 
Kanske upplever invandrade kvinnor mindre ofta, initialt, samma krav som 
de invandrade männen gör när det gäller att etablera sig på arbetsmarknaden 
eller göra karriär – åtminstone inte från den egna gruppen eller familjen. Det 
skulle kunna förklara varför de invandrade manliga hjälpgivarna rapporterar 
mer psykiska symtom än kvinnorna i gruppen. 

Vanligt förekommande bilder av en ofta ansträngande situation för anhö-
riga som hjälper närstående med behov av särskilda omsorger bekräftas i 
detta kapitel. Det gör också bilderna av anhöriga som, samtidigt, upplever 
hjälpgivandet positivt. De allra flesta, oavsett bakgrund, hjälper någon som 
inte har kontakt med offentlig äldreomsorg och de har inte stöd från det of-
fentliga för egen del. Däremot är det vanligt, allra vanligast bland svenskar, 
att få stöd och hjälp av andra i den närmaste kretsen. Föreställningar om 
stora skillnader mellan svenskar och invandrare när det gäller informell hjälp 
till omsorgsbehövande kompliceras här. Det är vanligare bland invandrare 
att hjälpa omsorgsbehövande. De olikheter i förutsättningar och upplevelser 
bland dem som faktiskt hjälper omsorgsbehövande och som framkommer 
här är dock ofta små, och sällan statistiskt signifikanta.  

Resultaten här väcker frågan om vad det är som utmärker situationen för 
dessa hjälpgivare. Är det kön, invandrarskap – eller någonting helt annat? 
Inom vissa områden tycks det vara kön som är utslagsgivande för vilken bild 
som tonar fram, medan det inom andra förefaller vara olika aspekter av in-
vandrarskap som slår igenom och påverkar den. Att invandrade anhöriga 
tycks reagera något starkare på sin situation kan till exempel antas höra sam-
man med deras mer utsatta belägenhet när det gäller socialt stöd – något 
som direkt kan höra samman med olika migrationsrelaterade erfarenheter. I 
vissa fall anas vidare omvända könsmönster bland invandrarna, det vill säga 
fördelningen av uppgifter är den motsatta jämfört med den traditionella och 
förväntade (till exempel när det gäller hushållsarbete och administration). 
Könsrelaterade skillnader bland invandrarna antyder att migrationsrelaterade 
erfarenheter kan beröra män och kvinnor olika.174 Bland invandrade hjälp-
givare är det vanligare att kvinnorna uppger negativ ekonomisk påverkan. 
Bland svenskarna är det tvärtom männen som oftare rapporterar negativ 
ekonomisk påverkan. Detta väcker frågan om det kan vara migrationsrelate-
rade erfarenheter (osagt vilka) som påverkar invandrarkvinnornas ekono-
miskt mer utsatta position. Deltidsarbete är vanligast bland kvinnor, och det 
är mest ovanligt bland invandrade kvinnor att vara gift eller sammanboende. 

                                                      
174  En annan fråga, som inte fördjupas här, gäller betydelsen av klasstillhörighet. De mått 

som i befolkningsstudien står till förfogande för en klassanalys (dels inkomster, dels 
huruvida man anser sig höra till kollektivet ”arbetare”) är, om än handfasta, relativt trub-
biga. Också känslan av klasstillhörighet är en viktig aspekt, mer sammansatt och svår att 
fånga in genom att den baseras på tillgång till andra resurser än ekonomiska (som till 
exempel sociala arenor av olika slag eller erfarenheter av delaktighet och autonomi). 
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Dessa förhållanden kan vara en del av förklaringen till att de invandrade 
kvinnorna oftare uppger negativ ekonomisk påverkan. 

Även frågan om hur det kommer sig att skillnaderna mellan svenska och 
invandrade hjälpgivare till omsorgsbehövande generellt är så små kan disku-
teras. Det kan vara så att det bland dem som av språkskäl inte kunde med-
verka i befolkningsstudien är vanligare att man ger hjälp. 
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KAPITEL 6 

HJÄLPMÖNSTER – 
EN ANALYSMODELL VÄXER FRAM 

Detta kapitel består av två delar. I den första presenteras intervjustudiens 
resultat mer övergripande. Syftet med detta är att ge en bakgrund till redo-
görelsen för hur materialet har kategoriserats i olika hjälpmönster.175 Kapit-
lets andra del utgörs av en beskrivning av denna hjälpmönsterindelning, vil-
ken ger ett konkret instrument för analys och förståelse av de intervjuade 
anhörigas olika erfarenheter och förhållningssätt.  

Gemensamma och specifika resultat av intervjustudien 
Intervjustudiens anhöriga utgjorde en på många sätt heterogen samling. De 
hade invandrat till Sverige från olika länder och av olika skäl. Vissa hade an-
länt direkt från sina ursprungsländer, andras migrationshistoria var mer 
komplicerad. Utbildningsbakgrunderna varierade, liksom bostadsförhållan-
den, ekonomiska omständigheter, positioner på arbetsmarknaden (nu och 
innan utvandringen). De delade självfallet också erfarenheter av olika slag. 

I det följande presenteras gemensamma och specifika resultat av intervju-
studien. Det handlar, kortfattat, om olika migrationserfarenheter bland de 
äldre, om de äldres hjälpbehov och de anhörigas insatser, om utmärkande 
erfarenheter och värderingar av hjälparrollen samt om förhållandena till 
offentlig äldreomsorg.  

Varierande migrationserfarenheter 
Familjernas erfarenheter av en migration var varierande, liksom i förekom-
mande fall utformningen av olika flyktingrelaterade migrationskedjor. Samt-
liga äldre kom till Sverige under 1990-talet, med spridning över decenniet. Så 
gott som alla ansökte om uppehållstillstånd i Sverige för att kunna återföre-
nas med tidigare invandrade anhöriga. De hade anlänt efter eller före den nu 
hjälpgivande anhöriga, några kom samtidigt. Flera hade levt i exil på andra 
platser, kortare eller längre tid. Oavsett vilken grund för uppehållstillstånd i 
                                                      
175  I de tre kapitlen som följer på detta, 7-9, belyses hjälpmönstren på nära håll och individu-

ella bilder fördjupas. 
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Sverige som studiens äldre hade så refererade de allra flesta anhöriga till de-
ras (liksom sin egen) utvandring i termer av flykt.176 Mer preciserade frågor 
om varför de äldre hade migrerat, eller varför de kommit just till Sverige, gav 
komplexa svar. Sammanfattningsvis angavs då två huvudsakliga skäl till de 
äldres invandring till Sverige: dels behov av skydd, dels behov av vård och 
omsorger av anhöriga som redan befann sig här. Härigenom förefaller en 
modell av migrationsrörelser som sätts igång av två parallella krafter: en som 
tvingar bort och en som attraherar (”push and pull”-modellen) att, åtminstone 
delvis, bekräftas.177 En sådan modell riskerar dock att skymma sikten för andra 
och mer sammansatta iakttagelser av de intervjuade anhörigas migrationser-
farenheter. De allra flesta har familjemedlemmar som väntar på att få komma 
till Sverige. Det är vanligt med släktingar i förskingringen, eller diasporan, 
med vilka man har kontinuerliga kontakter. Telefonsamtal, videoinspelningar 
av viktiga familjehändelser, resor och besök håller relationerna med hem-
landet och människor därifrån levande, och gör den nuvarande situationen 
mindre absolut. Flera planerar återvandring- eller att flytta vidare till ett tredje 
land. Vissa har familjemedlemmar som gjort verklighet av sådana planer.  

Benämningarna familjeanknytningsinvandring eller anhöriginvandring 
må antyda en form av förutsedd och planerad kedjemigration. Men förutse-
ende och planering tycks inte ha varit några givna bakgrundsaspekter när det 
gäller anhöriginvandringen i de flyktingrelaterade fall som har studerats här. 
Alla anhöriga hade ansökt om uppehållstillstånd i Sverige för sina äldre i mer 
eller mindre akuta situationer, av stundens behov i kombination med brist 
på alternativa sätt att lösa dem. Invandringsland för de yngre anhörigas del 
                                                      
176  Några av intervjupersonernas berättelser utmanar möjligen en idealbild, eller en 

schablonbild, av flyktingskap. I ett fall var det familjens rikedom i hemlandet som gjorde 
att den trakasserades och tvingades fly. Ordet flykting må signalera en utsatthet i samtliga 
led. Begreppet ”ekonomisk flykting” klingar dock hårt i det vardagliga svenska språkbru-
ket – är en ekonomisk flykting verkligen en ”riktig” flykting? I realiteten kan det vara 
svårt att skilja dessa två begrepp åt, liksom den bakgrund de antyder. Ekonomisk nöd 
kan vara av sådan svårighetsgrad att själva livet hotas, eller att människor tvingas välja ut-
vägar som trasar sönder möjligheterna till ett värdigt liv – eller ett lagligt. Vem är då en 
”riktig” flykting? Definitioner används olika i olika sammanhang, och detta spörsmål har 
varit föremål för mer eller mindre infekterade diskussioner i svensk offentlig debatt. Poli-
tikers, myndigheters, akademikers, mediers och lekmäns definitioner sammanfaller inte 
alltid. En tolkning, som kritiserats hårt, gavs av Migrationsverket på dess webbsida i augusti 
2002. Under ”frågor och svar om asylsökande och flyktingar” uppgavs att ”en flykting är 
en utlänning som fått uppehållstillstånd därför att han sökt och fått skydd i Sverige”. En-
ligt denna tolkning skulle flykting alltså vara den som beviljats uppehållstillstånd på denna 
grund enligt verkets bedömning. Andra aktörer har med emfas hävdat en extensiv definition 
av begreppet, nämligen kort och gott att den är flykting som tvingats fly (Jönsson 1995). I 
Migrationsverkets ”faktablad om asylregler i Sverige” (juni 2002) uttryckte man sig också 
annorlunda än på webben: ”Flyktingar är personer som har skäl att vara rädda för förföljelse 
och inte vill återvända till sitt hemland på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till viss 
samhällsgrupp, religiösa eller politiska uppfattning.”  

177  Se t.ex Eurostat 2000.  
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sades vara ett resultat av många olika faktorer – ibland rena slumpen. (I ett 
fall valde familjen Sverige efter överväganden om äldrevårdens kvaliteter i 
olika länder.) De äldres hjälpbehov hade vuxit fram successivt, utom i ett par 
fall där den äldres invandring till Sverige direkt föranleddes av bristen på 
hjälp i hemlandet. Inte i något fall hade de äldre så att säga hämtats hit av 
anhöriga för att ta del av den offentliga äldrevården, utan familjerna hade i 
förekommande fall kopplat in äldreomsorgen först efter att ha försökt klara 
av situationen själva. De anhörigas roller som hjälpgivare växte fram med 
gradvis accelererande obeveklighet. Även nu, med betydande ansvar för de 
äldre närstående och hjälpbehövande, var framtiden ett område som många 
intervjupersoner tycktes undvika att reflektera över. En vanlig kommentar 
var att man inte ville tänka på att de gamla skulle bli sämre än nu, man pra-
tade ogärna om sådana tråkiga och hypotetiska framtidsutsikter. Som svar på 
frågan om hur de i framtiden tänkte möta de gamlas eventuella ökade vård-
behov uttryckte flera anhöriga en förtröstan: ”Med Guds hjälp ska vi klara 
det!” Hjälpåtagandet kan alltså både initieras utan större förberedelse och 
växa fram utan närmare framtidsplanering. Ett successivt ökat vårdansvar 
hos anhöriga till äldre beskrivs även i studier om familjer i Sverige i allmän-
het (kapitel 2). Huruvida en sådan process särskilt ofta är fallet i fråga om 
flyktingrelaterad invandring är en öppen fråga. 

De äldres hjälpbehov och de anhörigas insatser 
Intervjustudien visar relationer präglade av ett (ur kortsiktigt perspektiv) en-
sidigt hjälpgivande där anhöriga i en yngre generation gör stora insatser för 
ofta skröpliga äldre. Flera äldre är i fysiskt mycket dålig kondition, och här 
finns rullstolsburna och döva. Då ett kriterium för att få medverka i studien 
var att hjälpmottagaren inte skulle anses klara sig på egen hand är de äldres 
ofta relativt stora hjälpbehov föga förvånande. Här finns emellertid också 
några äldre vilkas hjälpbehov mest kommer av svårigheter att ta sig fram på 
ett främmande språk i ett nytt land, och där deras höga ålder (vid sidan av 
språket) framhålls som det främsta skälet till att de behöver hjälp och om-
sorger från sina anhöriga.  

Bland intervjupersonerna finns vidare anhöriga som med bestämdhet häv-
dar att den gamla ifråga inte på något sätt är sjuk eller handikappad trots att 
de bedömt sig passa som intervjupersoner och, kanske mer uppseendeväck-
ande, trots berättelser som talar för stora hjälpbehov. Här finns även anhö-
riga som bedömer sina äldre närstående som fullständigt hjälplösa trots att det 
enda hindret som beskrivs är, som i nyss nämnda exempel, språksvårigheter.  

Det var vanligt bland intervjustudiens anhöriga att ge tillsyn och kontakt 
samt att finnas till hands personligen eller per telefon under dygnets alla tim-
mar. Av de 15 intervjuade anhöriga är det 8 som delar hushåll med den eller 
de äldre som de hjälper (bilaga 3). Rollen som tolk eller språkrör är i samt-
liga fall omfattande, och beskrivs som betydelsefull för de äldre (oavsett den 
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långtgående rättigheten att få tolk vid besök hos kommunal förvaltning och 
landsting). De anhöriga har hand om kontakter med vårdgivare och myndig-
heter, och sköter all privat administration. De ser till att de äldre kommer ut 
genom att följa med på promenader och ledsaga vid besök hos andra 
familjemedlemmar och vänner, till vårdgivare och myndigheter samt till före-
ningar och församlingar. Alla utom en anhörig hjälper med hushållsarbete 
(laga mat, diska, städa, tvätta och stryka kläder, bädda o.s.v.). Anhöriga kvin-
nor och män beskriver i viss mån olika roller. Både män och kvinnor gör 
praktiska insatser (inklusive bilskjutsning, kontakter med myndigheter, tolk-
ning vid läkarbesök och hushållsarbete). Kvinnorna ger dessutom kroppslig 
omvårdnad (till exempel sårskötsel, duschhjälp, påklädning, matning och 
hjälp vid toalettbesök) – en könsfördelning av omsorgsinsatser som följer 
samma mönster som tidigare studier visat (se kapitel 2). 

Att de äldre inte kan kommunicera med den svensktalande omgivningen 
bidrar i hög grad till deras beroende av sina anhöriga – liksom det bidrar till 
att de anhörigas roller kommit att förändras här jämfört med tidigare. Rol-
lerna som tolkar eller förmedlare av kontakter och information är centrala, 
och den bundenhet som är förknippad med anhörigskapen i flera fall har 
ibland mindre att göra med faktiska hjälpbehov än med att de äldre inte för-
står eller talar svenska. Att vara invandrare, äldre och i någon mening bero-
ende av sina anhöriga måste således inte vara liktydigt med att vara omsorgs-
behövande. Intervjupersonernas syn på de äldres behov och egna förmåga 
går härmed inte alltid att enkelt förstå mot bakgrund av de senares hälsotill-
stånd. Att få mycket hjälp från sina anhöriga kan i själva verket betraktas 
som äldre människors privilegium. För anhöriga som anser det vara otänk-
bart att låta någon utomstående ta hand om de äldre ter sig tanken på att be-
hovspröva sådan hjälp absurd. Att de anhörigas bedömning av de äldres 
hjälpbehov kunde vara annorlunda än den kommunala biståndsbedömarens 
orsakade ibland konflikter.  

För de flesta intervjupersoner med sådan erfarenhet tycks det vidare inte 
vara relevant att skilja mellan äldreomsorgen och den vård (akut) som ges av 
landstinget, vid sjukhusen. ”Vård och omsorg” är ett, ur de flestas perspek-
tiv, oavsett huvudmannaskap. Bristande samverkan mellan olika instanser 
kan drabba hårt oavsett förklaringen. 

Relationer och roller förändras 
Intervjustudiens äldre, liksom deras anhöriga, har genomlevt genomgri-
pande förändringar på kort tid i samband med migrationen. Denna del av 
familjernas bakgrund har självfallet betydelse för både de äldres hjälpbehov 
och anhörigrelationerna mer övergripande. 

I några fall finns vid den hjälpbehövande äldres sida en relativt frisk 
make eller maka som, enligt intervjupersonerna, under andra förhållanden 
skulle ha kunnat göra betydligt mer för sin allt skröpligare livskamrat. Nu 
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när den friska äldre på grund av språksvårigheter inte längre kan kommuni-
cera med omgivningen utanför familj och vänner, blir han eller hon också 
beroende av yngre anhöriga och beskrivs ofta (men inte alltid) av dessa som 
allt mer passiv. De yngre anhöriga som intervjuats här har också de fått nya 
roller: tolkens och vårdarens.  

De anhörigas värderingar av sina egna insatser varierar: någon som gör 
stora insatser uppfattar inte detta som särskilt problematiskt, någon annan 
upplever en liknande anhörigroll som mycket betungande. Här finns också 
anhöriga för vilka anhörigrelationen är helt central, men vilkas hjälpinsatser 
är förhållandevis små. Starka vittnesmål om egna fysiska och psykiska besvär 
åtföljdes ofta av uttalanden som: ”Om mamma är nöjd så är jag nöjd.” 

Relationen mellan äldre och deras yngre anhöriga tycks ofta artikuleras 
och förstärkas i de förras krav på sina vuxna barn. Intervjupersonerna säger 
sig göra allt som står i deras makt för att tillmötesgå önskemål – eller före-
komma dem. Man talar om sin kärlek till de äldre, och om glädjen i att 
kunna hjälpa dem så som man själv blivit hjälpt tidigare i livet. Kulturella 
omsorgstraditioner åberopas. I flera fall beskrivs dock också konflikter, sär-
skilt mellan äldre hjälpbehövande kvinnor och unga, kvinnliga anhöriga. 
Dessa konflikter uppstår ofta när de gamla vidhåller sina roller som 
husmödrar i storfamilj. Mat står i centrum. Det är viktigt för de äldre kvin-
norna att kunna bjuda på goda och vällagade rätter, men de förmår inte längre 
skaffa hem eller tillaga råvarorna. Istället förväntas de unga kvinnliga an-
höriga göra detta – liksom de förväntas äta den mat som de själva nyss lagat 
enligt den gamlas önskemål och instruktioner. I och med detta har något 
som tidigare varit till både glädje och praktisk nytta för yngre, kvinnliga an-
höriga med egna små barn (måltider bjudna av äldre närstående) för vissa av 
dem blivit en börda. Konflikter kring andra hushållssysslor förekommer 
också, och intervjuerna avslöjar anhörigas våndor över hårda ord och över 
att orättvist ha snäst och gjort den äldre ledsen.  

Överhuvudtaget är det vanligt med beskrivningar av ganska drastiska 
rollförändringar, ofta på grund av att de äldre blivit mer eller mindre hjälp-
lösa (särskilt som en följd av att inte behärska majoritetens språk) men också 
när, i förekommande fall, betalningen till anhöriga påverkar relationerna. 
Konflikterna kring mat och hushållssysslor tycks, i likhet med de förändrade 
rollerna, spegla motsättningar eller krockar mellan ideal och nya förhållanden.  

En begreppslig indelning av parterna i ”anhörig” respektive ”omsorgsbe-
hövande” (eller till och med ”äldre”) riskerar att skymma sikten för relatio-
ner som i verkligheten ger åtskilliga uttryck för ömsesidighet eller reciproci-
tet. Sådant omtalas i olika ordalag i samtliga intervjuer. Även när relationer-
na numera är starkt präglade av nästintill ensidig hjälpgivning betraktas de i 
ljuset av andra förhållanden, under tidigare perioder av de berörda parternas 
liv. En viktig iakttagelse är de glädjefyllda anhörigskap, med eller utan stora 
hjälpinsatser, som omvittnas av flera. Dessa resultat antyder långt ifrån 
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okomplicerade samband mellan till exempel upplevelser av ansvarstyngd och 
bundenhet. Några intervjupersoner berättar om sina omsorger om de äldre 
som vore de olika sätt att vårda minnena av hemlandet – och kanske vårdar 
och underhåller de därmed också relationen till detsamma. De äldres behov 
av hjälp och familjernas sätt att tillgodose dessa bidrar till att gamla föräld-
rar, vuxna barn och barnbarn håller ihop. 

Traditionella omsorgsideal, förändrade förhållanden 
Det är vanligt att intervjustudiens anhöriga uttalar ett ideal att själva ta hand 
om sina gamla, liksom att de motiverar sina stora insatser med en strävan att 
efterleva samma ideal. Flera av dem uppfattar inte alls offentlig äldreomsorg 
som något alternativ. Om de själva skall ersättas i rollen som hjälpgivare (vil-
ket vissa skulle önska) så skall antingen någon annan anhörig ta över eller så 
vill man kunna betala ”någon ung flicka” med samma språk eller bakgrund 
för att hjälpa. En uppfattning om inte bara språkligt utan också kulturellt 
särskilda behov hos de gamla artikuleras av de flesta intervjuade anhöriga.  

Bundenhet och ensamt hjälpansvar 
De anhörigas upplevelser av hjälpgivandet präglas både av hur många de 
hjälper, och huruvida de ingår i en stor krets eller om de är ensamma om 
ansvar och hjälpande. Det är flera som vittnar om bundenhet, framför allt 
knutet till ensamburet ansvar. För att ge en bild av bundenhetens uttryck 
bland intervjustudiens anhöriga skall nämnas att hälften av dem helt saknar 
möjliga ersättare som hjälpgivare. En fjärdedel beskrev hur andra familje-
medlemmar besöker eller har fortlöpande kontakt med de äldre utan att 
själva agera eller avlösa intervjupersonen annat än i undantagsfall och på di-
rekt förfrågan. En fjärdedel beskriver hela nätverk av anhöriga som hjälps åt 
vid behov. Att en person tar det största ansvaret och gör mest utgör ett väl-
känt mönster (Horowitz 1985 m.fl.). Beroende bland annat på hur familjer-
nas sociala nätverk ser ut får offentliga äldreomsorgsinsatser olika konse-
kvenser för de anhöriga. Ensamma anhöriga är, på många sätt, utsatta anhö-
riga. De anhöriga som hjälper med ekonomisk ersättning från kommunen 
eller stadsdelen har en situation som är svår på många sätt, inte minst med 
starka inslag av bundenhet, trots deras samtidiga omvittnade glädje över 
möjligheten att själva få hjälpa sina gamla. 

De anhöriga kunde vara ensamma som hjälpgivare även om många 
familjemedlemmar finns i Sverige. Sådana ensamma hjälparroller kan tolkas 
på olika sätt. De förefaller å ena sidan dysfunktionella, om man utgår ifrån 
de traditionella bilder och reciproka ideal som många anhöriga från olika 
länder refererade till. Å andra sidan ter de sig både funktionella och rimliga, 
då de underlättar för övriga familjemedlemmars strävan efter att inträda i ar-
betsmarknadens monetära ekonomi. Dessa har själva inte möjlighet att leva 
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som traditionen eller idealen påbjuder.178 Detta utesluter inte delade me-
ningar eller konflikter om samma beslut. (Alla intervjuade anhöriga utom en 
har själva invandrat, och alla utom en av de invandrade anhöriga anlände som 
flyktingar eller som anhöriginvandrare i en flyktingrelaterad kedjemigration).  

Utan fördjupningar skall här nämnas att flera anhöriga upplever konkur-
rerande krav och förväntningar också från andra närstående, vilket bidrar till 
upplevelserna av bundenhet. Flera är småbarnsföräldrar, andra är föräldrar 
till och bor tillsammans med skolbarn, tonåringar eller unga vuxna. 

Kontakter med offentlig äldreomsorg – olika erfarenheter 
De allra flesta anhöriga i intervjustudien har någon gång haft kontakt med 
offentlig äldreomsorg, men mötena har inte alltid lett till vidare samröre. Re-
sultaten visar ett lågnyttjande av offentlig äldreomsorg, i de fall sådan beviljats. De 
äldre som bor i servicehus får till exempel, enligt de anhöriga, minimalt med 
hjälp från personalen där. Anhöriga gör det allra mesta. Intervjustudien rym-
mer två fall av betald anhörigomsorg i servicehus, där ordinarie äldreom-
sorgspersonal finns tillstädes. Andra äldre håller beviljad hemtjänst vilande, 
och under tiden hjälper anhöriga.  

Det finns också de som har ansökt om hjälp för att sedan ha tackat nej 
när insatser erbjudits. Förklaringen till detta är sammansatt. Det kunde handla 
om såväl tillkortakommanden från äldreomsorgens sida som andra omstän-
digheter. En viktig anledning är att erbjudanden inte uppfattas som anpassade 
efter de äldres behov (främst i form av hjälp på det egna språket). Ibland har 
kommunikationen mellan olika instanser (inom socialtjänst och sjukvård) 
fallerat. Vissa anhöriga har till exempel fått uppfattningen att deras äldre när-
stående inte har rätt till offentlig äldreomsorg så länge de själva läser svenska 
och får kompletterande socialbidrag från socialtjänsten. Några har givit upp 
ansträngningar att söka hjälp för de äldre när händelseförlopp dragit ut på 
tiden – som när läkarintyg eller remisser har kommit på villovägar. Några få 
anhöriga, alla till äldre utan offentlig äldreomsorg, uppfattar att de själva eller 
de äldre bemöts sämre inom vård och omsorg än vad svenskar gör.179  

Det finns en liten grupp anhöriga i intervjustudien som i princip är nöjda 
med bemötandet från enskilda tjänstemän och utförande personal, eller som 
uttrycker sig mycket nyanserat. Dessa anhörigas äldre närstående hade alla 
vid intervjutillfället någon insats från offentlig äldreomsorg. Det är svårt att 
säga vad som ligger bakom denna mer positiva inställning, men rimligen 
                                                      
178  Enligt Goldscheider 1995 är i regel beslutet om vem i en familj eller släkt som efter en 

migration blir primär hjälpgivare till familjens äldre, liksom hur denna person utses, ett 
resultat av familjekollektiva beslut och inte individuella. Samma sak gäller beslutet om 
vem i en familj som skall utvandra först.  

179  Bland de anhöriga som inte haft kontakt med offentlig äldreomsorg återfinns de minst 
positiva, anhöriga som uttalar sig om känslomässigt avtrubbade svenskar, och en 
omänsklig äldreomsorg utanför familjen. 
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spelar såväl erfarenheter som förväntningar och valmöjligheter in.180 En 
tolkning är att man har accepterat fortsatt hjälp för att de, efter en prövotid, 
funnit den vara av rimligt god kvalitet. En annan tolkning, inte nödvändigt-
vis motsatt, är att dessa anhöriga inte upplever sig ha några alternativ till att 
ta emot äldreomsorgens hjälp och därför så att säga väljer att koncentrera sig 
på de goda erfarenheterna och underbetona de mindre positiva. Det senare 
tolkningsalternativet får visst stöd av det faktum att anhöriga i denna kategori 
saknar praktiskt stödjande sociala nätverk: de är alla ensamma i hjälparrollen. 

Tre hjälpmönster 
Hur skulle materialet från intervjustudien analyseras vidare? Den initiala 
indelningen i med respektive utan offentlig äldreomsorg tedde sig alltför grov, 
givet resultaten i form av till exempel anhöriga som avsagt sig beviljade in-
satser, eller anhöriga med betalt för att själva hjälpa. Jag började med att 
söka efter och artikulera förhållanden och erfarenheter som intervjuperso-
nerna hade gemensamt, men också sådana där olikheter kom i dagern. 
Denna ansats till kategorisering var det första steget mot en fördjupad ana-
lys. Olika kategoriseringsgrunder, delvis influerade av perspektiv och frågeom-
råden som är vanliga inom omsorgsforskning och invandrarforskning, pröva-
des.181 Denna prövning tog lång tid i anspråk, och fördjupade mina inblickar 
i materialet utan att till en början lösa frågan om en indelning av detsamma 
som blottlade en annan och kanske mer komplex logik än utgångspunktens. 

Så småningom framträdde ur materialet några aspekter som bidrog till att 
leda analysen vidare, som till exempel att de anhörigas konkreta förhåll-
ningssätt visavi sina äldre närstående med upplevda hjälpbehov påverkas av 
eventuell kunskap om offentlig äldreomsorg och att anhöriga med betalning 
för att själva hjälpa beskriver en annan situation och andra erfarenheter än 
de vars äldre har reguljär äldreomsorg (som hemtjänst) – trots att de äldre i 
bägge fallen har biståndsbedömts och beviljats hjälp inom den offentliga 
äldreomsorgens ramar.  

Det stod klart att de anhörigas olika hjälparroller, liksom deras erfarenhe-
ter av och förhållanden till offentlig äldreomsorg, till stor del hör samman 
med huruvida de är ensamma om att hjälpa den eller de gamla, liksom med 

                                                      
180 Flera av dessa anhöriga har själva arbetat inom äldreomsorgen, inte bara som anhöriganställda. 

De anser att äldreomsorgens personal sällan hinner ge behövlig omsorg trots att de vill. 
181 Exempel på sådana var om de anhöriga bor tillsammans med de äldre eller inte, om de 

upplever (olika slag av) bundenhet eller inte, om erfarenheter och upplevelser skiljer sig åt 
mellan kvinnor och män eller efter hur lång tid de (eller de äldre) har levt i Sverige efter 
migrationen, skillnader i språkkunskaper, olika aspekter av socioekonomisk integration 
(gällande arbete, bostad, inkomster, eventuellt försörjningsbidrag), hur de anhöriga värde-
rar olika aspekter och så vidare.  
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vem eller vilka de i förekommande fall delar ansvaret. Tre olika hjälpmönster 
framträder:  

Hjälpmönster 1 kännetecknas av hjälpgivande från enbart anhöriga (utan 
ekonomisk ersättning och utan insatser från personal i offentlig äldreom-
sorg). Hjälpmönster 2 består av enbart hjälp från anhöriga med någon form 
av ekonomisk ersättning för att hjälpa. Hjälpmönster 3 kännetecknas av att 
den äldre får hjälp från både anhöriga och personal inom äldreomsorgen.  

Hjälpmönsterindelningen är ett konkret resultat av databearbetningen 
(baserad på faktiska skillnader och likheter i intervjumaterialet), och visade 
sig ge ett robust men också analytiskt verktyg i arbetet med att söka efter 
och blottlägga mycket centrala aspekter för de intervjuade anhöriga.182 Samt-
liga intervjuer finner sin plats under hjälpmönsterrastret. Likaså gör hjälp-
mönsterindelningen tydlig de anhörigas bilder av omgivningen, såväl av in-
stitutioner inom vård och omsorg som av svenskar vilka de iakttog eller in-
teragerade med. För de anhörigas del är det av stor betydelse vilket hjälp-
mönster de ingår i. Hjälpmönsterindelningen åskådliggör inte bara olika gra-
der av anhörigas (och äldres) kontakter med offentlig äldreomsorg. Den an-
tyder också att de anhöriga – som alla tillhör en yngre generation än de som 
de hjälper – befinner sig i olika faser av en integrationsprocess efter en 
migration. Hjälpmönsterindelningen visar vidare olika, betydelsefulla aspek-
ter av de anhörigas livssituation som till exempel upplevelser av och kon-
kreta uttryck för bundenhet liksom känslor av glädje och tillfredsställelse – 
inte nödvändigtvis motsatta eller ensidigt förekommande. 

Antalet hjälpmottagare som berörs av hjälpmönstren ifråga skiljer sig be-
tydligt åt. Mer än dubbelt så många av de äldre som intervjupersonerna gör 
insatser för får hjälp av endast anhöriga (utan ekonomisk ersättning) jämfört 
med hur många som får hjälp av anhöriga med betalning respektive av an-
höriga och personal. De som hjälper utan inblandning av offentlig äldreom-
sorg hjälper alltså fler. Vidare finns inom varje hjälpmönster anhöriga som 
bor tillsammans med den som de hjälper: Fem anhöriga i hjälpmönster 1, tre 
i hjälpmönster 2 (alla med betalning genom hemvårdsbidrag) och en i hjälp-
mönster 3 delar hushåll med hjälpmottagaren. Bland de anhöriga med betalt 
för att hjälpa en äldre närstående finns några som hjälper ytterligare en om-
sorgsbehövande äldre person vars hjälpbehov aldrig har prövats av bistånds-
bedömare. Individuella anhöriga kan sålunda vara involverade i flera hjälp-
mönster, så denna indelning överskrider det individuella perspektivet. 

                                                      
182  Hur de äldre upplever eller på andra sätt berörs av olika hjälpmönster tas här inte upp till 

närmare betraktelse. Det ligger utanför avhandlingens anspråk och skulle kräva andra un-
derlag, fr.a. intervjuer med de äldre själva. Hur upplever de t.ex. situationen när den som 
de är (mer eller mindre) beroende av också hjälper andra?  
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Hjälpmönster 1: Anhöriga hjälper på egen hand 
Det är sammanlagt 12 (av de 21) äldre som får hjälp av anhöriga enbart, 
utan någon inblandning av offentlig äldreomsorg.  

• 3 anhöriga hjälper vardera 1 äldre närstående utan inblandning av 
offentlig äldreomsorg: Malika med svägerska från Aghanistan, Prem 
med mor från Thailand och Anders med svärfar från Ryssland. Dessa 
tre anhöriga bor alla tillsammans med hjälpmottagarna.  

• 3 anhöriga hjälper regelbundet 2 äldre personer, utan inblandning av 
offentlig äldreomsorg: Nadia med mor och far från Iran, Rashid med 
morbror och moster från Somalia samt Iraz med mor och far från 
irakiska Kurdistan. En av dem, Rashid, bor tillsammans med de två 
gamla. 

• 3 anhöriga hjälper regelbundet 2 äldre av vilka den ena har någon insats 
från äldreomsorgen men inte den andra: Yavuz med mor och far från 
iranska Kurdistan, Karim med mor och far från Iran samt Maria med 
make och mor från Libanon. (Yavuz och Maria har ekonomisk ersätt-
ning för att hjälpa sina respektive mödrar. De hjälper också sin far 
respektive make, utan motsvarande ersättning. Karims far, men inte 
hans mor, har hemtjänst och bägge bor i servicehus).  

Bilden av hjälpmönster 1 kompliceras ytterligare av att tre av de äldre (Prems 
och Karims mödrar samt Anders svärfar) har beviljats bistånd från den 
offentliga äldreomsorgen i form av hemtjänst och plats i särskilt äldreboende, 
insatser som antingen har avbrutits eller inte tagits i anspråk. Två av de äldre 
i hjälpmönster 1 bor i äldreboende, utan att ha kontakt med personalen där.  

Hjälpmönster 2: Anhöriga med ekonomisk ersättning 
hjälper 
Det är sammanlagt 6 (av de 21) äldre som får hjälp av en anhörig med betal-
ning för att hjälpa. Tre av de anhöriga med betalning bor tillsammans med 
hjälpmottagaren. 

• 3 anhöriga tar emot betalning i form av hemvårdsbidrag: Maria med 
mor från Libanon (se hjälpmönster 1), Fadwa med mormor från Irak 
och Anna med mormor från Ryssland. Dessa tre anhöriga bor alla till-
sammans med hjälpmottagaren. 

• 1 anhörig har betalt som anhörigvårdare: Rada med far från Bosnien.  

• 2 anhöriga är anställda som personliga assistenter: Novin med mor från 
irakiska Kurdistan och Yavuz med mor från irakiska Kurdistan (se hjälp-
mönster 1). 
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Biståndsbedömningen av Marias mor ledde till att hon beviljades plats i sär-
skilt boende, en plats som inte har tagits i anspråk. Fadwas mormor och 
Yavuz mor bor i servicehus för äldre, men får all hjälp av de anhöriga ifråga. 
Annas mormor har ett beslut om hemtjänst vilande medan Anna är för-
äldraledig i det gemensamma hemmet.  

Hjälpmönster 3: Anhöriga och äldreomsorgens personal 
hjälper 
Det är 3 (av de 21) äldre i intervjustudien som får hjälp av anhöriga och 
personal inom offentlig äldreomsorg. En anhörig i hjälpmönster 3 bor med 
hjälpmottagaren: 

• Karim (se hjälpmönster 1) hjälper regelbundet sin far från Iran. Fadern 
bor med sin hustru i en hyreslägenhet och har daglig hjälp från 
hemtjänsten. 

• Irina bor tillsammans med sin mor från Ryssland. Modern har daglig 
hjälp och tillsyn från hemtjänsten när Irina är på arbetet. 

• Laila hjälper sin mor från Irak. Modern bor i servicehus där personalen 
ger städhjälp en gång i veckan.  

Irinas mor vistas då och då under korta perioder i ett servicehus för äldre, 
när dottern är bortrest. Laila och hennes syskon besöker och hjälper modern 
varje dag, bland annat genom att hjälpa henne att duscha, laga hennes mat, 
tvätta hennes kläder och städa utöver hemtjänstens städning en gång i veckan. 

Hjälpmönster – särskilda överväganden 
Placeringen i hjälpmönstren övervägdes särskilt när det gällde tre anhöriga: 
Anders, Fadwa och Yavuz. Det handlar om anhöriga vars äldre hjälpmottagare 
på ett mer eller mindre indirekt sätt är föremål för en offentlig insats. Insat-
sen ifråga bedömdes dock inte beröra de anhörigas hjälpåtagande nämnvärt: 

Anders (hjälpmönster 1) svärfar har kommunal ledsagare. Detta är en of-
fentlig insats, men en som inte direkt berör den gamles omfattande hjälp-
behov. Fadwas (hjälpmönster 2) mormor bor i servicehus – också det en in-
sats av offentlig äldreomsorg. Då Fadwa ger all praktisk hjälp har hon, som 
mottagare av mormoderns hemvårdsbidrag, hänförts till hjälpmönster 2. 
Yavuz (hjälpmönster 2) hjälper bland andra även sin far som bor tillsam-
mans med Yavuzs mor i servicehus. Fadern har inga hjälpinsatser genom 
äldreomsorgen och har, enligt sonen, inte biståndsbedömts. Avsaknaden av 
kontakt med äldreomsorgen för faderns räkning, trots att denne bor i 
servicehus, gör att Yavuz inte räknats till de anhöriga i hjälpmönster 3.  
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KAPITEL 7 

ANHÖRIGA HJÄLPER 
PÅ EGEN HAND 

Det här kapitlet handlar om anhörigas belägenhet och erfarenheter när de 
hjälper en eller flera äldre, invandrade närstående utan inblandning av 
offentlig äldreomsorg. De äldres hjälpbehov är, som väntat med tanke på ur-
valet till studien, relativt stora. (De beskrivs mer detaljerat i det följande). 
Hur kommer det sig att de anhöriga hjälper på detta sätt? Vad betyder hjälp-
givningen för de anhöriga? Hur påverkas deras liv och möjligheter av hjälpen 
som de ger? Hur ser de på framtiden; vilka behov förutspår de och hur tänker 
de tillgodose dem? Dessa frågeställningar följs upp i kapitlet, som inleds med 
en presentation av olika konstellationer av hjälpgivare i detta hjälparmönster 
och avslutas med en sammanfattande tolkning av dessa anhörigas belägenhet.  

En komplex bild 
Bilden av hjälpmönster 1 är möjligen den mest mångfasetterade av de tre 
som beskrivs och analyseras i avhandlingen. Hjälp och tillsyn ges dagligen av 
anhöriga i samtliga fall. Kontakterna med äldreomsorgen har initierats och 
skötts av de intervjuade anhöriga (inte av andra anhöriga eller av de äldre 
själva). Ytterligare ett mönster är att omsorgerna om de äldre primärt ges, 
eller av intervjupersonerna planeras att i framtiden ges av kvinnor i den när-
maste kretsen. Men också männen gör betydande insatser för de gamla ge-
nom att planera, följa med, tolka, ge tillsyn och utgöra socialt stöd. Här 
finns vidare både de som aldrig varit i kontakt med äldreomsorgen och de 
som har haft sådan kontakt men av olika skäl valt bort erbjuden hjälp. Här 
förekommer flera exempel på anhöriga som hjälper fler än en äldre. Då vissa 
anhöriga hjälper äldre i olika hjälpmönster illustrerar avsnittet, slutligen, att 
hjälpmönsterindelningen inte fångar in enskilda anhörigas situation. 

Hjälp till en äldre 
Tre av intervjustudiens anhöriga hjälper vardera en äldre närstående med 
betydande hälsoproblem och stora hjälpbehov, och utan inblandning av 
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offentlig äldreomsorg.183 De bor alla tillsammans med hjälpmottagarna, men 
deras livssituationer är sinsemellan mycket olika. Malika har varit en kort tid 
i Sverige. Hon har socialbidrag i likhet med de andra i den stora familjen här. 
Man har få kontakter med det svenska samhället annat än dess myndigheter 
– kontakter som tycks vidmakthålla ett socialt avstånd mellan ”vi och dem”. 
Prem, däremot, har varit i Sverige i många år. Han har ett litet socialt nät-
verk med få släktingar, är ekonomiskt väletablerad och har ett aktivt och 
relativt förtroendefullt förhållande till socialtjänsten för moderns räkning. 
Anders, slutligen, bor tillsammans med hustru och svärfar. Den gamle har 
en kommunal ledsagare 15 timmar i månaden. Han hade tidigare daglig hjälp 
från hemtjänsten, men eftersom det inte fanns personal som kunde tala 
samma språk avböjde man fortsatt hjälp. Anders är dagtid ensam om att 
hjälpa, och på kvällar och helger delar han och hustrun på ansvaret (hustrun 
arbetar utanför hemmet). Anders och hans fru är ensamma som hjälpgivare. 

Hjälp till två äldre  
Tre anhöriga hjälper vardera två äldre personer regelbundet utan inbland-
ning av offentlig äldreomsorg.184 Iraz bor tillsammans med de två gamla. 
Rashid och Nadia bor mycket nära hjälpmottagarna. De två sistnämnda in-
går i stora och stödjande sociala nätverk, med många släktingar och vänner. 
Bägge beskriver glädjefyllda och socialt ömsesidiga anhörigroller, bägge är 
aktiva i det lokala föreningslivet. De är däremot varandras motsatser vad 
gäller kunskap om och förhållande till svenska myndigheter: äldreomsorgen 
allra helst.185 Situationen för Iraz är tvärtom präglad av faktisk och upplevd 
bundenhet.186 Denna kvinna har varit kort tid i Sverige, hennes sociala nät-
verk är litet och sargat av den flyktingmigration hon är en del av. Hon vet 
inte mycket om svenska, offentliga institutioner – i synnerhet inte äldreom-
sorgen, om vilken hennes uppfattning delvis är direkt felaktig.  

                                                      
183  Malika med svägerska från Afghanistan, Prem med mor från Thailand och Anders med 

svärfar från Ryssland. 
184  Nadia med mor och far från Iran, Rashid med moster och morbror från Somalia och Iraz 

med mor och far från irakiska Kurdistan. 
185  Nadia, som varit och arbetat i Sverige i åtskilliga år, känner väl till vilken hjälp som finns 

att få, och har gjort vad som kan kallas ett informerat bortval av erbjuden hjälp för sina 
föräldrar. Rashid, som läser svenska på Komvux med studiebidrag och kompletterande 
socialbidrag, känner inte många svenskar. Han vet ingenting om äldreomsorgen, och det 
har aldrig varit aktuellt för honom att söka sådan information. 

186  De två äldre som Iraz hjälper har, i jämförelse med Rashids och Nadias äldre närstående, 
allvarliga fysiska och psykiska hälsoproblem och stora hjälpbehov. Iraz läser svenska för 
invandrare. Hon och de övriga i familjen lever av socialbidrag.  
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Hjälp till en äldre vid sidan om 
Tre av de anhöriga i hjälpmönster 1 gör regelbundet insatser för två äldre av 
vilka den ena har hjälp från äldreomsorgen men inte den andra.187 Yavuz 
och Maria, till att börja med, har olika former av betalning för sina insatser 
för en äldre som delar hushåll med ytterligare en äldre hjälpbehövande.188 
Den senare har inte biståndsbedömts. Yavuz och Maria anser bägge att den 
andre gamle i hjälpmottagarens hushåll har negligerats av socialtjänstens olika 
instanser. Intervjuerna andas misstankar om att äldreomsorgen medvetet 
styrt bort förfrågningar om hjälp till denne andre äldre.189 Karims far, slut-
ligen, får hjälp av hemtjänsten medan modern (efter Karims anvisning) ännu 
inte tagit erbjudande om samma insats i anspråk. I likhet med Nadia ovan är 
det för denne anhöriges del fråga om ett informerat bortval av erbjuden 
hjälp. Karim förmedlar i intervjun en förtröstan inför den framtida om-
sorgen om sin mor. Karim, som sedan många år har ett välbetalt arbete, vet 
att hemtjänsten finns till hands den dag det är oundvikligt.190  

Familjens ideala roll och en kritisk 
blick på offentlig äldreomsorg 

Hur kommer det sig att de anhöriga hjälper utan inblandning av offentlig 
äldreomsorg? En vanlig uppfattning bland anhöriga i hjälpmönster 1 var att 
äldre, i kraft av sin höga ålder, har en moralisk rätt att tas om hand av sina 
anhöriga. Man beskriver äldres givna roll i hemlandets storfamiljhushåll som 
passiv. De anhöriga förklarar vidare sina egna (ofta omfattande) hjälpinsatser 
med de äldres behov av tolkhjälp och den egna viljan att efterleva traditions-
förankrade ideal. Samtliga hänvisar i generella ordalag till kulturen i hemlandet 
och strävan efter att bevara den: ”Hos oss tar vi hand om våra gamla” – det 
                                                      
187  Yavuz med mor och far från irakiska Kurdistan, Maria med mor och make från Libanon 

och Karim med mor och far från Iran. 
188  Yavuz och Maria har kompletterande socialbidrag för sin försörjning: inkomsten för den 

hjälp som de ger räcker inte att leva av.  
189  Maria plågas av sin övertygelse att socialtjänsten inte tror på hennes vittnesmål om ma-

kens hjälpbehov. Yavuzs tolkning är att äldreomsorgen kallt räknar med hans insatser – 
men också att biståndsbedömaren tvärt emot Yavuzs egen uppfattning anser att den 
gamle mannen visst kan klara sig själv, om han bara vill. 

190  Situationen för Yavuz, Karim och Maria beskrivs inte mer ingående i detta kapitel, utan 
ägnas mer utrymme i kapitlen 8 och 9. Intervjuerna gav inte mycket detaljerad informa-
tion om hjälpen till den äldre i en position vid sidan av någon med offentlig äldreomsorg, 
delvis på grund av att jag först under pågående intervju fick klart för mig att ytterligare 
en person var beroende av intervjupersonens insatser. Samtliga tre enrollerades till stu-
dien genom personal inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen kände till att det fanns ytterli-
gare en person i den primära hjälpmottagarens hushåll, men intervjupersonernas dubbla 
hjälparroll framgick inte klart i intervjuernas förberedelsefaser. 



Anhöriga hjälper på egen hand 

 118

är ett vanligt uttalande bland de anhöriga i hjälpmönster 1. Nadia, till exempel, 
förskräcks över den distans som hon finner mellan generationerna i Sverige:  

Vi bryr oss mycket om dom gamla. Vi tycker de är en del av våra liv. 
Fast det gör inte svenskar. Dom tycker kanske att när barnen är 
vuxna ska länken mellan föräldrar och barn avbrytas, eller mellan 
gamla och unga. Men det ska den inte, tycker jag! Vi kan vara tillsam-
mans oavsett ålder, vi kan tänka likadana tankar.  

De kulturellt formulerade idealen är inte alltid så absoluta som de initialt kan 
verka. Trots att de anhöriga i hjälpmönster 1 framhåller det självklara i att ta 
hand om familjens äldre efterlyses samtidigt äldreomsorg på det egna språ-
ket. Också Nadia som citerades ovan kan tänka sig att låta föräldrarna bo i 
särskilt boende för äldre – men bara om deras hälsotillstånd skulle göra det 
helt nödvändigt. De flesta anhöriga i hjälpmönster 1 utgår, i likhet med 
Nadia, från en uppfattning att svenska äldre själva helst vill bo med och tas 
om hand av sina anhöriga. De tolkar fenomenet att inte bo med och ta hand 
om sina äldre som uttryck för brister i omtanken om dem. Flera dryftar 
uppfattningen att det är svårt att förstå hur svenskar, som så generöst tar 
emot och hjälper människor på flykt från andra delar av världen, på samma 
gång kan lämna bort sina egna gamla i främmande människors vård. Få av 
de anhöriga i hjälpmönster 1 har andra än formella kontakter med svenskar. 
Det som de uppfattar som svenskars generellt bristande omtanke om sina 
gamla tycks också färga av sig på deras ofta negativa uppfattning om den 
svenska äldreomsorgen – även när egna erfarenheter av densamma saknas. 
(Kommentarerna om sjukvården var, däremot, överlag mer positiva.)  

Erfarenheterna av offentlig äldreomsorg bland de anhöriga i hjälpmöns-
ter 1 är små. Flera har aldrig vänt sig dit (inte ens när de rekommenderats att 
göra så av sjukvårdspersonal som mött familjerna). De som har sådana erfa-
renheter upplever äldreomsorgen långt ifrån så flexibel, tillgänglig och 
respektfullt utformad som den idealt skall vara.191 Åter en annan tolkning är 
att de äldre som berörs av hjälpmönster 1 inte har tillgång till den offentliga 
äldreomsorgen eftersom familjerna inte anses förtjänta av sådana insatser. 
Socialtjänsten, i de fall där socialbidrag utgår till de hjälpgivande anhöriga, 
har inte informerat om äldreomsorgen för sina klienter.  

                                                      
191  I en studie av situationen för enskilda äldre som tidigare fått hjälp från kommunens hem-

tjänst men inte längre får sådan analyserades bland annat olika utträdesorsaker (Social-
styrelsen 1997). En femtedel av dem som avsagt sig hjälpen kritiserade kvaliteten i hem-
tjänstens insatser, och omnämnde i huvudsak brister i serviceinställning och, som här, flexi-
bilitet. (Uppgifter om eventuell invandrarbakgrund bland de äldre i nämnda studie saknas).  
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Traditionella omsorgsideal – två exempel 
Malika (en kvinna med svägerska från Afghanistan) och Prem (en man med 
mor från Thailand) lever mycket olikartade liv. Det svenska storsamhället 
kändes långt borta i intervjun med Malika, och hennes kunskaper om 
offentlig äldreomsorg var obefintliga192:  

Malika: ”Vi afghaner är inte som ni!” 

Malikas familj har kommit till Sverige i omgångar, i en flyktingrelaterad kedjemi-
gration som ännu pågår. Nu bor hon med maken, fyra barn (mellan tio och tjugo 
år gamla) och sin gamla svägerska i en hyreslägenhet om 3 rum och kök. Den 
gamla ansökte om uppehållstillstånd för att tas om hand av släktingarna här. 
Malika gläds åt att familjen äntligen är tillsammans: 

Vi hade från början tänkt att hon skulle vara här med oss. Hon var 
ensam där och vi ville att hon skulle komma hit så att vi kunde vara 
lugna för henne och ta hand om henne på ett bra sätt! Vi tänkte att 
allt kommer att ordna sig när hon är här. Med Guds hjälp. Hon kan 
vara hemma hos oss, vi ska laga mat åt henne, vi ska servera henne 
maten, tvätta hennes kläder, stryka kläderna, fylla badkaret till henne. 
Alltihopa ligger på mig, men jag är stark! Livet har blivit mycket 
bättre sen hon kom! Förut så oroade vi oss så förskräckligt mycket 
för henne. Tänk om hon skulle dö, om hon skulle bli sjuk, vem skulle 
ta henne till sjukhus? Nu mår vi mycket bättre, vi oroar oss inte, vi 
ser henne hela tiden, morgon och kväll. 

Den gamla har en inflammation i magsäcken och är beroende av ständig medici-
nering och särskild mathållning för att hålla sjukdomen i schack. Hon är rörelse-
hindrad, kan sitta uppe korta stunder men behöver hjälp med att klä på sig och 
duscha. Med ledsagare och en rollator kan hon gå korta promenader i grannska-
pet. Det är alltid någon i familjen, ofta hennes bror eller en brorsson, som följer 
med på de mångtaliga läkarbesöken eller till socialtjänsten. Kvinnan talar ingen 
svenska och behöver alltid tolkhjälp vid dessa tillfällen. Vanliga dagar i hennes liv 
är ganska likartade: 

Hon vaknar och läser sina böner, sedan dricker hon te och läser ko-
ranen. Efter det blir det lite tråkigt för henne, och då ber hon mig: 
”Sätt på en videokassett så jag kan titta medan du lagar mat.” Hon 
tittar och lyssnar på afghanska sångare och sångerskor, eller också 
filmer från bröllop eller förlovningsfester. I Afghanistan är det inte 
som här att man är fyra personer när man växlar ringar, utan där 
kommer två, tre hundra personer, både släktingar och vänner. Och 
när hon ser det där på teven blir hon glad! 

 

                                                      
192  Citaten i fallbeskrivningen av Malika är hämtade ur tolkat material. 
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Malika uppfattar inte sin svägerska som sjuk, trots att hon behöver hjälp med det 
mesta:  

Det är inte så att hon är sjuk, så att jag behöver hjälpa henne på det 
sättet, tack och lov så är hon frisk. Hon behöver ju mat, jag lagar mat 
till henne, hon behöver prata, så vi pratar. Annars blir det tråkigt för 
henne. Hon klarar inte av att hjälpa till med något. Hon kan inte laga 
mat, hon kan inte sätta på spisen. Hon når inte till diskbänken därför 
att hon är så krokig. Hon kan stiga upp själv, hon är bra så. Men om 
hon är förkyld, hon är ofta förkyld, då hjälper jag henne att stiga 
upp. Hon ligger ner och jag drar upp henne och tar henne till bad-
rummet och tvättar hennes ansikte och händer.  

Malika nämner tre saker som på olika sätt har stor betydelse för hennes hjälpar-
roll. Den första rör relationen mellan den gamla och Malikas make och deras 
gemensamma historia. Svägerskan tog hand om sin betydligt yngre lillebror sedan 
deras mor avlidit, och hon kom aldrig att gifta sig. Den andra har att göra med 
ett kulturellt färgat förhållningssätt gentemot äldre familjemedlemmar. Den tredje 
handlar om livet som socialbidragstagare och därmed förbundna plikter. Malika 
pratar länge och livfullt och skrattar högt medan hon talar: 

Vi afghaner är inte som ni! När vi har en gammal släkting som är 
svag hemma, så hjälper alla till! Min svenskalärare berättade att hon 
bråkar hela dagen med sin dotter, och jag sa att det är en dålig kultur ni 
har, vi har det inte alls så, om vi säjer nånting så svarar inte våra döttrar 
tillbaka! Så länge min mamma levde så gjorde jag allt för henne. Jag 
lämnade min man och gick hem dit för att hjälpa till. Alla vi afghaner, 
vare sig det är vår svärmor, vår mamma, vår pappa, vår farfar, mor-
far, oavsett vem det är, så länge de är i livet så tar vi hand om dom! 

Finns det någonting som Malika gör för sin svägerska här i Sverige som hon inte 
skulle ha gjort om de varit kvar i hemlandet?  

Nej, vi försöker istället att införa våra seder här! Vi vill inte att någon 
ska skicka bort sin gamla mamma eller pappa, utan alla skulle göra 
som vi! Det är en önskan vi har.  

De bekymmer som är förbundna med Malikas hjälparroll kommer av kraven för 
ekonomiskt bistånd. Dels måste hon infinna sig personligen vid socialkontoret 
varje månad och ansöka om socialbidrag, dels måste hon följa undervisningen i 
svenska för invandrare. När Malika är hemifrån lämnas svägerskan ensam. Oron 
gnager Malika vid dessa tillfällen. Alla hemmaplikter måste sedan göras, likafullt. 
Malika har ingen till sin hjälp, så som var fallet i hemlandets storfamilj: 

Det är svårare här för att halva dan så går man i skolan och när jag 
sedan går hem så har jag hela hushållsarbetet kvar! Det är också så 
att om det inte finns nån hemma när jag går hemifrån, då tänker jag: 
tänk om hon behöver gå på toaletten, tänk om hon ramlar och slår 
sig! Hon blir yr i huvudet, hon är psykiskt försvagad också. Jag är så 
orolig för henne när jag inte är hemma! Jag måste skynda mig hem. 
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Svägerskan behöver mycket vila och störs av ljuden av den trångbodda familjen. 
Familjens socialsekreterare har givit klartecken: om familjen ordnar en bostad 
kan man söka bidrag till hyran. Malika utbrister spontant:  

Nu har vi inte plats, vi är åtta personer i en trerummare. Jag skulle 
önska att hon fick en egen bostad och att hon hade gott om pengar så 
hon kunde ha någon som skötte om henne! Någon daritalande flicka. 

Hur kommer då framtiden att gestalta sig? Familjen planerar att låta den gamla 
flytta till en lägenhet i närheten tillsammans med en av Malikas döttrar. När 
flickan har studerat klart och står i begrepp att gifta sig antas en yngre syster, 
ännu ogift, ta över rollen som hjälpgivare 

Jag tänker inte så jättelångt framåt, men om jag tänker bara lite fram-
över så skulle jag vilja att hon bor tillsammans med min äldsta dotter. 
Men jag skulle fortfarande ta hand om henne. När min dotter gick ut 
så skulle jag gå dit, och efter skolan skulle jag gå till henne, och sen 
skulle min dotter komma hem. Min dotter tycker likadant. Och, tack 
och lov, när min äldsta dotter har gift sig så finns det en annan dot-
ter, och när hon har gift sig så finns det ytterligare en! Vi löser det! 

Nästa exempel visar en hjälpgivande anhörig som har bott länge i Sverige, är 
ekonomiskt förankrad här och väl insatt i hur äldreomsorgen fungerar. 
Prem, liksom Malika ovan, har få sociala kontakter utanför familjen och 
arbetet. Han upplever betydande bundenhet på grund av ensamt ansvar för 
sin gamla mor kombinerat med rollen som ensamförälder. Prem framhåller 
de kulturella skillnaderna mellan thailändare och svenskar. Han beskriver på 
flera sätt en position mitt emellan modernt svenskt och traditionellt 
thailändskt. Prem uttrycker en stor ambivalens inför framtidens omsorg om 
den gamla, och temat social isolering återkommer ofta i intervjun. En viktig 
orsak till hans vilja att behålla sin mor hemma är önskan att skydda henne 
för sådan social isolering. 

Prem: ”Hur gör svenskarna?” 

Prem bor tillsammans med sin mor, och deltid med yngsta dottern, i en bostads-
rättslägenhet i centrala Stockholm. Det var inte självklart att modern skulle flytta 
till Sverige, och konflikter mellan Prem och hans dåvarande hustru kring om-
sorgen om den gamla orsakade skilsmässa en kort tid efter att hon anlänt.  

Jag visste att det skulle bli svårt för mig när hon kom. Men jag var 
min mammas enda barn. Och det fanns ingen annan, jag måste hela 
tiden ta det ansvaret, fast jag befann mig här. Ändå var det svårt att 
bestämma att hon skulle flytta hit. Hon är ju så gammal, och vi var 
oroliga att hon skulle bli isolerad.  

Prems mor lider av svår psoriasis som kräver täta behandlingar. Hon har dess-
utom hjärtproblem som kräver kontinuerlig medicinering, och bensår som inte 
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läker. För ett år sedan drabbades hon av stroke. Direkt efteråt kunde hon varken 
duscha, tvätta håret eller klä på sig själv, och under en kort tid kom vårdbiträden 
från hemtjänsten hem för att hjälpa med sådant: ”Min mor ville inte att jag skulle 
göra det, för att jag är man!” Nu har hon blivit bättre och kan gå korta promena-
der på egen hand, alltid med rollator. Varje dag kokar hon riset till den lilla fa-
miljens kvällsmat. Modern talar ingen svenska alls. Prem förmedlar kontakter 
mellan henne och sjukvårdspersonal av olika slag, liksom med socialtjänsten. 
Minst en gång i veckan görs besök på någon vårdinrättning. Prem är alltid med 
vid dessa besök, som ofta bokas in med kort varsel – till exempel efter att en re-
miss skrivits från vårdcentralen. Hans intryck av såväl äldreomsorgen som sjuk-
vården i Sverige är gott: ”Dom är snälla!” En anledning till att han ändå hittills 
har valt bort fortsatt hemtjänst är att sådan hjälp kräver mycket administration från 
hans sida. Han bokar tider och ser till att vara hemma när vårdbiträdena kommer: 

Det var svårt med språket, det begränsade kontakten. Om jag inte är 
hemma kan dom inte förstå varandra. Då kunde dom bara titta till 
och se att inga olyckor skett, annars sitta tysta och titta. Men det var 
bättre och säkrare ändå!  

Moderns färdtjänst har sällan använts. Färdtjänstresor måste förbeställas en 
vecka i förväg, men kallelserna till läkarbesök görs i regel med kortare varsel än så:  

Så jag måste lämna jobbet för att ta min mamma till sjukhuset. Jag 
styr visserligen själv min arbetstid, så det är möjligt, men det är inte 
bra! Jag måste alltid jobba igen det jag missar, senare på kvällen. 

Prem vill gärna gifta om sig i framtiden. Då skulle, säger han, modern kunna bo 
kvar hemma och hans egen bundenhet skulle minska avsevärt. Det finns dock 
hinder: 

Det är svårt att hitta en fru i Sverige, så jag måste åka till Thailand. 
Men om jag åker till Thailand, vem ska ta hand om min mor och 
mitt barn under tiden? Det är mycket svårt för mig!  

Prems arbete är stimulerande men krävande, och livet som både egenföretagare 
med arbetsgivaransvar och ensamstående anhörig samt förälder skapar bunden-
het och sårbarhet för förändringar. Prem försöker att ligga steget före genom att 
på olika sätt planera för alternativa lösningar om sådana skulle behövas. Han 
håller många dörrar öppna: 

För ett år sedan ringde jag en vårdbedömare i kommunen, som kom 
på hembesök. Jag sade till henne att min största oro är att jag inte 
kan åka ifrån jobbet så ofta, och vad gör jag när jag behöver resa 
bort? Då sa dom att jag kunde ansöka om en plats i ett servicehus 
för min mamma. Jag gjorde det, och förra månaden fick vi en lägen-
het där. Jag var jättetveksam först, om jag skulle acceptera den eller 
inte. Om min mor flyttade så skulle jag springa dit varje dag, många 
gånger. Men om vi inte tar den, senare om min mor blir ännu sämre, 
hur ska jag göra då? Så jag tog lägenheten, men bara för att veta hur 
jag ska kunna göra i nästa steg, om hon blir ännu sämre. För när jag 
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frågade vad som händer om jag tackar nej, svarade dom att vi vet 
inte när nästa erbjudande kommer. Det är många som står i kö och 
vill bo där. Lägenheten står fortfarande tom. 

Prem accepterade servicehuserbjudandet, då han inte vågade tacka nej av rädsla 
för framtida behov. Han tänker företa en kortare resa till Thailand under de tre 
månader som modern beviljats socialbidrag till hyran för att pröva att bo lägen-
heten. På resan tänker han ta kontakter som kan leda till ett nytt giftermål. Hur 
det blir i framtiden är ännu förborgat. Kanske låter Prem modern flytta in i ser-
vicehuset successivt. 

Det är jättesvårt. Jag vet inte. Om jag till exempel ska på resa, så blir 
det problem, så i så fall ska hon bo i servicehuset. Jag pratade med 
biträdena där, dom vet hur dom ska ta hand om gamla folk. Även 
om dom inte pratar samma språk, så är det bättre om hon är där än 
hemma ensam. Men om hon fortfarande kan klara sig är det bättre 
om hon bor hemma, det är bekvämare för mig, för även om hon 
bodde där måste jag tolka och koordinera en massa saker!  

Prems rådvillhet förstärks av hans egen relativa sociala isolering i Sverige. Trots 
att han har levt länge här och både studerat och arbetat tillsammans med 
svenskar, har han mycket litet kontakt med sina nya landsmän: 

Jag känner inte många svenskar, och förstår verkligen inte den 
svenska kulturen. Generellt sett är mitt intryck av svenskar att de är 
mycket trevliga. Men när det kommer till familjelivet här, jag vet inte 
hur det fungerar. Min förra fru är väldigt svensk nu, och stolt över 
att leva som en svensk. Hon brukade säga att jag är en god son, men 
en dålig make. Hon klagade över att jag alltid sett min mor som 
viktigare än hon. Hon sa att jag måste välja: ”Ska du ha en mor, ska 
du inte ha en fru. Ska du ha en fru, ska du inte ha en mor”. Jag und-
rar hur svenskar egentligen skulle tänka?  

Prem vet inte heller hur hans landsmän i samma situation gör: ”Jag känner inte så 
många särskilt nära.” På frågan om vilket folk han tillhör svarar Prem direkt och 
med eftertryck: ”Jag är svensk medborgare!” Samtidigt anser han att skilsmässan 
mellan honom och hustrun berodde på att hon influerats av den svenska livs-
stilen. Prem befinner sig vid ett vägskäl där två olika framtidscenarier hägrar: 
fortsatt hjälp till modern inom familjen eller en gradvis övergång till offentlig 
äldreomsorg. Eftersom det inte finns äldreboenden med thaitalande personal att 
tillgå föredrar Prem att behålla sin mor hemma, men han ser detta som en möj-
lighet endast om han gifter om sig. Han beskriver ett moment 22: för att hitta en 
ny fru som kan ta hand om modern måste han åka till Thailand, men för att 
kunna åka till Thailand måste han ha någon som kan ta hand henne under tiden. 
Någon annan hjälpform än servicehus har inte diskuterats. 

 
Vid första anblicken ter sig Malika och Prem mycket olika varandra. Hon 
lever i storfamilj, han är socialt ensam. Hon talar ingen svenska, han fly-
tande. Hon är ekonomiskt beroende av samhället, han har ett litet företag 
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som bär sig mer än väl. Hon tvingas, i egenskap av socialbidragstagare, följa 
socialtjänstens välmenande men för henne hindrande rutiner. Han har tagit 
reda på och kan förhålla sig till de alternativ som står till buds när det gäller 
offentlig äldreomsorg. Det finns dock en grundläggande likhet mellan de 
två, en likhet som återfinns hos alla anhöriga i hjälpmönster 1: värderingen 
att hjälp till äldre i huvudsak och i första hand bör ges inom familjen. 
Hänvisningar till kultur och tradition var vanliga både när de anhöriga 
förklarade egna förhållningssätt och när de diskuterade skillnader mellan den 
egna gruppen och svenskar. Samtliga erfar konflikter mellan dessa ideal och 
de levnadssätt som är möjliga. Faktiska omständigheter, olika för olika anhö-
riga, tvingar till kompromisser och acceptans av inte ideala lösningar. Också 
för Malika och Prem står olika alternativ till buds. Malika har sin familj, och 
ett märkbart socialt avstånd till sina nya landsmän som möjligen förstärker 
hennes uppfattningar och förhållningssätt. Malika är fast övertygad om att 
vad hon kallar det afghanska sättet att ta hand om de gamla är det ideala. 
Prem har sin ställning som egenföretagare och sitt ekonomiska oberoende – 
och sitt begränsade sociala liv. Han vet mer om – det offentliga – svenska 
samhället, och har fått erfara att ekonomisk integration och nya 
familjeförhållanden har ett pris. Prem måste ge visst avkall på de traditio-
nella omsorgsidealen: han ser mer krasst på möjligheterna att leva ihop med 
och ta hand om sin mor, och han har delvis tagit intryck av den svenska 
äldreomsorgsmodellen. Han skulle troligen acceptera en plats i äldreboende 
för sin mor – i alla fall om där fanns thaitalande personal och äldre. Också 
Malikas traditionella omsorgsideal har utmanats (i och med kraven kring 
socialbidraget), men ingenting tycks ha rubbat dem i grunden även om hon 
skulle kunna acceptera privat anordnad hjälp inom strikta ramar.  

Svaret på frågan om hur det kommer sig att de anhöriga hjälper utan in-
blandning av offentlig äldreomsorg är, som framgått, mångbottnad. Det be-
rör såväl omständigheter relaterade till familjerna själva (den gamlas tillstånd, 
viljan och möjligheterna hos anhöriga att själva hjälpa de gamla) som till 
äldreomsorgen som sådan (obefintlig tillgång till hjälp på andra språk än 
svenska men också bristfällig information till berörda och negativa erfaren-
heter). Det handlar ibland om ren okunskap, när de anhöriga inte vet vilken 
hjälp som finns att få eller under vilka premisser. Ett par anhöriga i hjälp-
mönster 1 trodde sig ha begränsad rätt både att efterfråga hjälp från äldre-
omsorgen och att öppet uttrycka sina åsikter i egenskap av socialbidragstagare. 
Detta väcker frågor, inte bara om kommunikationen mellan socialtjänsten 
och socialbidragstagare utan också mellan företrädare för socialtjänstens 
olika ansvarsområden. Vi vet inte om dessa äldre, trots de anhörigas ibland 
uppenbart omfattande hjälp till dem, skulle ha beviljats offentlig äldreom-
sorg om de hade ansökt om sådan. Vi vet inte heller om erbjudanden om 
insatser verkligen skulle lätta på ansvarsbördan för de anhöriga – eller om de 
skulle acceptera sådana erbjudanden.  
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De anhöriga själva ger olika förklaringar till sina långtgående hjälparrol-
ler, sällan entydiga. I samtliga fall handlar dessa förklaringar, övergripande, om 
förväntade eller upplevda brister hos den offentliga äldreomsorgen. I några 
fall är det också fråga om positiva val. Alltid formuleras motiven i termer av 
kulturbundna omsorgstraditioner – enbart eller delvis och med olika emfas. 
Detta hindrar inte att vissa anhöriga samtidigt uttrycker önskemål om offent-
lig äldreomsorg på den gamlas eget språk. Ytterligare en aspekt kan spela in, 
även om det är svårt att avgöra vad som är orsak och verkan: de anhöriga i 
hjälpmönster 1 hade synnerligen litet kontakt med svenskar utanför sam-
hälleliga institutioner (som socialtjänst, sjukvård och migrationsmyndigheter). 

Ur de anhörigas perspektiv: 
tillfredsställande eller svår situation 

Vad betyder hjälpgivningen för de anhöriga som hjälper sina äldre helt på 
egen hand? Hur påverkas deras liv och möjligheter av hjälpen som de ger? 
De anhöriga här vittnade om olika erfarenheter, som grovt kan indelas efter 
huruvida de upplevde sin situation som tillfredsställande eller inte:  

En tillfredsställande situation för hjälpgivande anhöriga 
• Familjen anser sig inte behöva offentlig äldreomsorg, men känner 

mycket väl till vad som finns. De anhöriga har ett rikt socialt nätverk, de 
lever integrerat i det svenska samhället med arbete och goda kunskaper i 
svenska språket och mångtaliga sociala kontakter utanför den egna kret-
sen. Familjemedlemmarna bor nära varandra (Nadia). 

• Familjen anser sig inte behöva offentlig äldreomsorg utan väljer lös-
ningar som är intimt förknippade med ett högt hållet, traditionellt 
levnadssätt. Man känner inte till vad den offentliga äldreomsorgen 
erbjuder och tar inte heller reda på det. Hjälpgivare och hjälpmottagare 
bor tillsammans. De anhöriga har ett rikt socialt nätverk. Det finns ett 
socialt avstånd mellan familjen och det svenska samhället, manifesterat i 
bristande kunskaper i svenska språket, avsaknad av kontakter med 
svenskar och en svag eller obefintlig förankring på arbetsmarknaden. 
Avståndet upplevs i huvudsak som positivt. Man är dock beroende av 
socialbidrag, vilket reducerar upplevelsen av autonomi (Malika, Rashid). 

En svår situation för hjälpgivande anhöriga 
• De anhörigas insatser är fysiskt och psykiskt krävande och tar mycket 

tid. Anhöriga vittnar om faktisk och upplevd bundenhet. Det stödjande 
sociala nätverket kring de anhöriga är litet, sargat och/eller sårbart, och 
de har fåtaliga eller inga sociala kontakter utanför den allra närmaste 
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kretsen. Familjerna slits av konflikter. Kunskapen om den offentliga 
äldreomsorgen är liten, obefintlig eller felaktig. Eventuella erfarenheter 
av äldreomsorg har avskräckt vidare kontakt. De anhöriga skulle helst se 
att hjälpen kunde ges av fler i den närmaste kretsen, alternativt av någon 
yngre kvinna med samma språk. De anhöriga saknar ekonomiska medel 
för privata lösningar, lever helt eller delvis av socialbidrag och upplever 
ett underläge gentemot myndigheterna delvis på grund av egna bristande 
kunskaper i svenska (Iraz, Maria, Yavuz). 

• Det stödjande sociala nätverket kring hjälpgivande anhöriga är litet, sar-
gat och/eller sårbart samt slits av konflikter. Anhöriga vittnar om 
bundenhet. De sociala kontakterna utanför den närmaste kretsen är få. 
Anhöriga har möjlighet att förhandla om lösningar med den offentliga 
äldreomsorgen, som dock har visat brister – främst som en följd av att 
personalen inte talar samma språk som de äldre (Prem, Karim, Anders). 

En tillfredsställande situation – sammanhållning och 
valmöjligheter 
Tre anhöriga (Malika, Rashid och Nadia) ger märkbart glädjefyllda beskriv-
ningar av hur de upplever sina respektive roller som hjälpgivare. Alla tre in-
går i stora och stödjande sociala nätverk. De är i övrigt sinsemellan mycket 
olika, till exempel avseende egen vistelsetid i Sverige, resurser av olika slag 
samt hjälpmottagarnas belägenhet. Malika, som presenterades inledningsvis i 
kapitlet, upplevde verkligen bundenhet i sin tillvaro. Den berodde ur hennes 
synvinkel inte på den gamlas (betydande) hjälpbehov eller de egna plikterna i 
hemmet utan på utifrån kommande krav som inkräktade på hennes liv och 
anhörigroll. Berättelsen präglades dels av glädjen över att nu få vara tillsam-
mans, dels av strävan efter att leva traditionsenligt: ”Vi försöker bevara vår 
kultur så mycket vi kan!” Traditionerna beskrevs som verkliga skyddsnät vid 
sociala påfrestningar. Också Rashid i följande exempel berättar om en 
hjälparroll som mest ter sig ljus. Hans morbror och moster kom från 
Somalia till Sverige därför att de som ensamma gamla i hemlandet varken 
hade skydd eller försörjning, inte av hälsoskäl primärt. 

Rashid: ”Deras son vill inte släppa dem till hemtjänst!” 

Rashids morbror och moster har dagbidrag under den tid deras ansökan om per-
manent uppehållstillstånd i Sverige behandlas. Bägge är rörliga och behöver inte 
så mycket omvårdnad annat än vid tillfälliga (om än återkommande) sjukdoms-
perioder. Den gamla kvinnans dåliga tänder gör att hon bara kan äta flytande 
kost. Utan permanent uppehållstillstånd ges ingen annan tandvård än den mest 
akuta. Morbrodern är läs- och skrivkunnig, men varken han eller hustrun förstår 
eller talar andra språk än somaliska utan behöver hjälp med tolkning vid kontak-
ter med myndigheterna. Rashids hustru hjälper med att ringa telefonsamtal hem-
ifrån, hon städar, tvättar deras kläder och lagar deras mat; specialkost för mostern. 
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De gamla behöver också hjälp med skjuts och ledsagning när de skall ta sig nå-
gonstans. Ingen av dem deltar i hushållsarbetet utan anses ha nått en ålder när 
sådant inte kan förväntas. Deras närvaro beskrivs på det stora hela som en upp-
skattad tillgång: 

Eftersom vi har bott i Sverige så länge så behöver vi bli påminda om 
vårt land. De senaste åren har det hänt så mycket, konflikter och 
krig, som han berättar om. När det gäller det moraliska blev det 
bättre för oss när dom flyttade hit, eftersom dom berättar för oss 
om gamla tider och om folket i vårt land. (…) Morbror hjälper oss 
genom att berätta! Det känns bra när vi får hjälp att komma ihåg vår 
barndom. Barnen lyssnar. 

Rashid och hustrun turas om att vara hemma för att hålla de gamla sällskap: han 
går i skolan på förmiddagarna och hon på eftermiddagarna. Den svenska äldre-
omsorgen, säger Rashid, berör inte hans familj. Av sjukvården har de små, men 
goda, erfarenheter:  

Sjukvården här är bra! Dom sköter en. Morbror brukar säga att han 
går till sjukhuset som en svensk! Bemötandet är mycket bra. Han har 
sämre erfarenheter från andra länder!  

Trots detta har moster och morbror svårt att finna sig tillrätta i Sverige. De skall 
bo kvar hos Rashid tills deras egen son har gift sig och de kan flytta till honom:  

Dom var tvungna att komma hit, men dom tycker att det är svårt att 
vara här. Dom längtar tillbaka hem. Dom kan inte gå ut om det är 
halt, dom har aldrig sett snö förut och det är jobbigt för dom att gå. 
Det är helt annorlunda att vara gammal här mot hemma, mycket svå-
rare eftersom man inte bor tillsammans. Om det inte hade varit krig 
så hade vi inte lämnat Somalia! Då skulle vi ha bott många fler tillsam-
mans, och då hade dom inte behövt samma hjälp som nu. Men det går 
inte att leva i storfamilj här eftersom det inte finns så stora lägenheter. 
När min kusin gifter sig kan de inte bo med oss, alla får inte plats.  

Det gamla paret har ett stort umgänge i Sverige, med både släktingar och bekanta 
som de har telefonkontakt med och regelbundet träffar:  

Gamla människor som kommer till Sverige behöver ringa, prata, um-
gås. Dom behöver vara med sina familjer, annars får dom tråkigt! 

Har Rashids liv förändrats sedan de gamla flyttade in?  

Inte mycket, men lite mera ansvar, jag kan inte vara ute så länge ef-
tersom dom behöver mig för att prata. Innan brukade jag arbeta i en 
förening, med möten på helgerna. Nu är jag hemma mer, för jag vill 
vara med dom hellre än någon annanstans. Jag och min kusin brukar 
turas om, han kommer efter jobbet och sitter med dom hela kvällen. 
Vi är glada över att dom vill vara med oss! Jag behöver vara med 
folk. (…) Det är inte svårt att leva med dem! Dom är inte nya för 
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oss, vi har känt dem länge och det känns riktigt att hjälpa dom. Och 
min fru är en social person! Hon tycker att det är tråkigt att vara en-
sam hemma. Våra barn kan växa upp ensamma, utan stor familj. 
Men vi som har vuxit upp i stora familjer kan inte vara ensamma så! 
Vi är inte vana vid det. 

På sikt vill alla i familjen flytta tillbaka till Somalia. Skulle de gamla behöva mer 
hjälp innan dessa framtidsplaner har realiserats räknar deras son med att få an-
ställning i hemmet för att sköta sina föräldrar där: 

Han vill inte släppa dem till hemtjänst. Han vill vara med dom!  

Rashid sätter ett likhetstecken mellan att bo ensam och att vara ensam, och hans 
syn på det svenska samhället präglas av vad han på avstånd iakttagit av svenska 
familjers sätt att leva och ta hand om sina gamla. Han anser att ensamhet är 
grunden till många sociala problem i Sverige, och mycket skulle bli bättre bara 
det fanns fler stora lägenheter här att leva storfamiljeliv i:  

Jag vet inte så mycket om hur svenskar gör, men jag kan se att dom 
inte lever tillsammans, vuxna barn och deras familjer. Dom flyttar 
från föräldrarna till en egen lägenhet, kanske besöker dom på helgerna 
eller på julen. Det finns nog några som bor tillsammans, men jag har 
inte sett det! Jag tror att svenskar är mycket ensamma. Jag såg på teve 
att fler och fler bor ensamma, och att det byggs fler små lägenheter. 
Det skulle vara bättre för dom att vara med andra, att prata med andra 
människor! Det är bättre än att titta på teve eller spela data. Männi-
skor har ett värde som inte går att jämföra med någonting annat! 

Rashid och hustrun, liksom de två gamla, lever socialt rika liv och delar idea-
let om storfamiljen. Relationerna beskrivs som ömsesidiga: de unga tar hand 
om de gamla, och de gamlas berättelser stärker banden till hemlandet. Deras 
närvaro motverkar en social isolering. Också uppfattningen om att gamla 
människor inte kan, eller bör, medverka i hushållsarbetet har betydelse för 
hur familjens liv tillsammans utformats. Det faktum att de bägge äldre är vid 
relativt god hälsa har också betydelse för den ljusa bilden.  

Varken Malika, Rashid eller Nadia i nästa exempel artikulerar några som 
helst förväntningar på den offentliga äldreomsorgen.  

Nadia:”Vi tycker att de gamla är en del av våra liv. Fast det gör inte svenskar.” 

Nadia bor med make och barn i en hyreslägenhet på tre rum och kök i en av 
Stockholms grannkommuner. Hennes krets här är stor. Alla familjemedlemmar 
ingår i en flyktingrelaterad kedjemigration. Familjen har funnit sig väl till rätta i 
Sverige. Alla, utom de gamla, talar svenska. Intervjun med Nadia ger ett intryck 
av ett familjeklimat präglat av värme och ömsesidigt stöd, även om Nadia ibland 
har känt besvikelse över att hennes bröder inte varit lika engagerade i föräldrar-
nas situation som hon och systrarna. De gör dagliga besök hos de gamla, som på 
så vis får kontinuerlig tillsyn. Distriktssköterskan gör också regelbundna hembesök 
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för att ta blodprover och mäta blodtryck. Vårdcentralens personal har erbjudit 
familjen att koppla in hemtjänsten, men det har de vuxna barnen avböjt. Nadias 
far behöver daglig medicinering på bestämda tider efter en hjärtoperation. Var-
ken han eller hustrun klarar att sköta medicineringen enligt schema, så döttrarna 
turas om att se till detta. Behandlingen ger upphov till täta urinträngningar, och 
mannen kan endast sova korta stunder i taget. Han är mycket trött, av sjuk-
domen i sig och av dess behandling, och av sömnbrist. Dålig blodcirkulation ger 
honom svåra smärtor i benen, och periodvis kan han inte gå utan stöd. Fadern 
har både en rollator och en rullstol, men använder dem ogärna. Han har beviljats 
färdtjänst, men har hittills aldrig använt sig av den eftersom barnen skjutsar honom 
vid behov. Innan de gamla kom till Sverige för att stanna var barnens oro stor:  

Vi grät ofta, mina systrar och jag! Nu är jag jättelättad över att dom 
är här! Det är jättemycket bättre nu tycker jag, både för deras och för 
min skull. Dom är så snälla och det är så roligt att ha dom här!  

Nadia är glad över att man inte måste dela bostad här utan ändå kan träffas dag-
ligen. Relationen mellan Nadia och hennes mor och far beskrivs som ömsesidig, 
ibland genom direkt utbyte av hjälp som när Nadia och modern gör varandras 
hushållsarbete. Modern är frisk och aktiv, lagar mat, tvättar och passar barnbarn. 
Nadia ger de gamla deras mediciner, städar hos dem varje vecka och följer med 
till myndigheter och vårdgivare för att tolka.  

Trots delad glädje över att vara tillsammans har de gamla inte riktigt kommit 
till ro i Sverige, allra minst fadern: 

Min pappa är så ensam här. Mamma, hon anpassar sig jättebra, hon 
har många kompisar och klarar sig bra, det är inget problem. Men 
pappa längtar… Det är svårt här för honom!  

Nadia hyllar den iranska seden att ta hand om de gamla inom familjen, samtidigt 
som hon understryker att både svensk och iransk kultur har goda och dåliga in-
slag. Hon har till exempel tagit intryck av den svenska uppfattningen att barn har 
rättigheter, samtidigt som hon föredrar iransk uppfostran eftersom den ingjuter 
respekt hos barnen för de gamla. Hon tycker att den svenska sjukvården är be-
tydligt bättre och mer rättvist åtkomlig här i Sverige, och litar fullständigt på att 
äldreomsorgen skulle hjälpa de gamla med praktiska ting om så behövdes: tillsyn, 
städning, medicinering och så vidare. Själv vill hon dock inte låta föräldrarna 
flytta till ett äldreboende:  

Fast jag tycker inte det är fel att göra det. Dom som bor där är jätte-
sjuka. Om dom behöver vård så att man inte kan klara dem i hem-
met, är det bättre att man låter dem flytta dit. Jag har aldrig tänkt på 
hur vi skulle göra om mina föräldrar blev så dåliga… Jag vet inte, det 
är jättesvårt… det är klart, man kan inte vårda dom som är jätte-
sjuka! Det är bättre för dom där, menar jag. Dom får tillräcklig vård. 
Men kanske man kan hälsa på dom lite oftare. Men dom har sina 
regler. Man kan inte bo med dom där!  
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Invandringen till Sverige har delvis orsakat goda förändringar i sättet att leva, an-
ser Nadia:  

Det kunde vara alldeles för mycket förut! När man är sjuk och så, i 
Iran, folk kommer och går bara, dom hälsar på hela tiden! Det kan 
vara störande! Vi tänkte inte att det var fel då, fast det var jättejob-
bigt! Även om man var sjuk och ville vila och vara ifred, så måste 
man samtidigt göra allt för gästerna som var hemma. Det slipper 
man här! Folk vet, dom förstår att här i Sverige ska vi inte störa så 
mycket. Dom kommer och hälsar på en timme nån gång, och går 
igen. Det är samma människor, fast… man ändrar sig!  

Om familjen hade bott kvar i Iran skulle de gamla ha varit mer självständiga, 
men samtidigt mer involverade i sina barns liv. Här umgås man något 
mindre ofta än man gjorde i hemlandet, men barnen måste hjälpa de gamla i 
kontakterna med det svenska: framför allt i mötena med sjukvården. Nadia 
berättar att det finns en lokal iransk förening där de bor, men hon ser ingen 
anledning att engagera sig i den: ”Min kulturella identitet behöver ingen 
ytterligare förstärkning.” 

Nadias bortval av äldreomsorg för de gamla är på många sätt ett positivt 
sådant: familjen vill helst själv se till dem, och man har möjligheter att an-
passa livet efter detta önskemål genom att bo nära varandra. Syskonen är 
många och har resurser: goda kunskaper i svenska, hem där föräldrarna kan 
stanna några dagar, bilar som gör det möjligt att skjutsa dem till olika platser. 
Ingen av de två äldre har stora hjälpbehov. Nadia, tillsammans med Karim i 
samma hjälpmönster, avviker från de övriga här genom sin uttalat nyanse-
rade hållning. Hon artikulerar både för- och nackdelar med olika livsstilar: 
Priset för ett starkt socialt nätverk i hemlandet var att aldrig få vara ifred, 
och det svenska systemet med äldreomsorg lämnar gamla människor över-
givna. I Sverige har Nadia lärt sig att respektera barn som egna individer, 
men hemlandets starka familjesammanhållning vill hon absolut värna. Nadia 
förmedlar, liksom Rashid och Malika, en tydlig och stark känsla av stolthet 
över att finnas till hands för sina äldre närstående. 

En svår situation – stora hjälpinsatser och sargade nätverk 
Det är sex anhöriga i hjälpmönster 1 som vittnar om en svår situation, med 
betydande faktisk och upplevd bundenhet: Iraz, Maria, Karim, Yavuz, Prem 
och Anders. Dessa är varandra olika genom att de har varit olika länge i 
Sverige och lever under olika socioekonomiska betingelser. De skiljer sig 
från de tre anhöriga som beskriver en tillfredsställande situation genom att 
vara ensamma i rollen som hjälpande (inklusive vårdadministrerande och 
tolkande) anhörig och genom att de saknar avlastning från andra familje-
medlemmar. De har kontinuerlig och tät kontakt med de gamla, ger tillsyn 
och finns till hands dygnet runt. Fyra av dem hjälper två äldre. Det finns en 
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skillnad mellan kvinnorna och männen här: kvinnorna ger stora mängder 
personlig omvårdnad. I det följande beskrivs situationen för Iraz med mor 
och far från irakiska Kurdistan, och efter henne presenteras Anders med svär-
far från Ryssland. Iraz och Anders lever under mycket olikartade förhållanden, 
men delar erfarenheter av betydande svårigheter i samband med en hjälparroll. 

Iraz: ”Jag respekterar och tar hand om mina föräldrar tills jag dör, inte tills jag blir 
arton” 

Delar av Irazs familj flydde hemlandet i mitten av 1990-talet. Flera medlemmar 
är kvar i Kurdistan och håller sig gömda för myndigheterna i avvaktan på att av-
slagsbeslut om uppehållstillstånd i Sverige överklagas. Iraz bor med man och en 
liten son i en hyreslägenhet på två rum och kök. Makarna studerar vid komvux, 
delvis med studiemedel och delvis med socialbidrag. Båda har universitetsexa-
mina från hemlandet. Målet för studierna är att återuppta tidigare yrken, och de 
har gjort stora framsteg i svenska språket under kort tid i Sverige. I porten intill 
bor Irazs mor och far, också de i en tvårummare. Iraz och maken ser till dem 
varje dag, morgon och kväll. De handlar, hjälper med duschning, tvätt och städ-
ning. Iraz lagar mat hemma, och bär sedan över det som föräldrarna behöver. 
Hon arrangerar de mångtaliga kontakterna med socialtjänst, sjukvård och migra-
tionsverk, och hon tolkar. Irazs far lider av högt blodtryck och en plågsam hud-
sjukdom. Han är nästan blind och nästan helt döv. Den som vill tala med honom 
måste skrika rakt in i hans öra. Detta är ett handikapp för hela familjen eftersom 
det försvårar för dem att vistas i offentliga miljöer och bland okända människor. 
Irazs mor har en kronisk magsjukdom och svår ledvärk, något som Iraz tillskri-
ver den ovissa framtiden och all oro över situationen för de familjemedlemmar 
som finns kvar i hemlandet. Före flykten som splittrade familjen levde man 
många under samma tak. De gamla, redan då med vacklande hälsa, fick hjälp av 
barn, svärsöner och svärdöttrar: 

När vi var i Irak bodde vi alla tillsammans i en stor villa: jag och min 
man, mina föräldrar, alla syskonen. Det är en stor förändring mot 
nu, särskilt för mamma och pappa. I Irak kunde dom prata, och det 
fanns många som kunde hjälpa dem! Dom är gamla! Min mamma la-
gade inte mat när vi var i Irak. Aldrig! Hon städade inte, gjorde ing-
enting! Det var vi som gjorde det. Men nu… Det är jättesvårt för dom! 

Irazs mor är dämpad och kraftlös och lider av den sociala isoleringen i Sverige. 
Svärsonen berättar: 

Så många gånger när jag gått till min svärmor för att hjälpa med nån-
ting, hon bara gråter och gråter och gråter. På nätterna drömmer 
hon om sina barn, att de ska komma hit. 

Den gamlas ständiga oro för barnen som ännu är på flykt närs av en dödsdom 
över en av sönerna. Skulle myndigheterna finna sonen verkställs domen. Hoppet 
om att familjen skall kunna återförenas i Sverige håller dess medlemmar uppe. 
Den gamla, med vid intervjun, säger plötsligt något som dottern översätter: 
”Bara mina barn kommer hit så blir jag lycklig! Då försvinner alla problem!” 
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Iraz och maken disponerar sin tid ganska fritt, men det är svårt att få den att 
räcka till. På grund av makens hälsotillstånd är det Iraz som gör det mesta prak-
tiska arbetet. Hon känner sig sliten mellan moderskap, studier och omsorgerna 
om föräldrarna. Alltid blir någon eller något lidande: 

Det är svårt för mig, jag går dit varje dag på morgonen och kvällen. 
Men jag har en son, och jag behöver ta hand om honom också. Barn 
behöver mycket tid. Och ibland har jag prov, skolan och läxor tar tid. 
Och när jag tänker på mamma och pappa så blir jag ledsen för dom, 
och så kan jag inte göra nånting.  

Tillvaron är hårt beskuren. ”Vi planerar varje dag noggrant. Om något händer ra-
seras allt!” Att planera på längre sikt känns däremot omöjligt: 

Vi är så trötta så vi kan inte tänka! Upp på morgonen, till dagis, till 
mamma och pappa, skolan och läxor hela dagen, till föräldrarna igen 
och hämta på dagis… hem, vår son vill så och så och så och så... jag 
har inte förmågan! När jag blir trött gör mina ben så ont. Om jag 
står en minut till kollapsar jag! 

Familjen har inget umgänge utanför familjen, och deltar inte i något föreningsliv. 
Det är svårt att lära känna nya människor, därtill är vardagen alltför fylld av plikter: 

Vi känner inga andra kurder, vi vet inte var dom finns. Vi har ingen 
tid att göra extrasaker – tiden går så snabbt, jag blir så trött. Vi har 
förresten inte tid att tänka på sånt! 

 ”Vi lider alla av hemlängtan!” svarar Irazs man på frågan om sitt eget hälsotill-
stånd. Både han och hustrun har sökt läkarvård för olika kroppsliga besvär utan 
att ha blivit hjälpta och utan att känna att deras besvär tagits på allvar. De berät-
tar om symtom som inte har kunnat botas och värk som har avfärdats med lug-
nande tabletter. Familjen bär på en känsla av att de som invandrare är sämre 
sedda än svenskar:  

Ibland känner man sig inte välkommen i rummet hos läkaren. Dom 
vill säga till en: hej då! Inte alla läkare, men det finns rasism. Om 
mamma har tolk med sig som kan översätta riktigt, när tolken berät-
tar för henne allt som sägs så märker hon att läkaren skiljer mellan 
henne och svenskar. Och min man har träffat så många läkare, och 
dom gjorde ingenting på två år, bara skrev ut lugnande. Han säger: 
”Om jag vore svensk kanske dom skulle göra mer!” Dom bara säger: 
”Nej! Du har inget fel”. Men han sover inte på nätterna, benen dom-
nar. Kanske kan vi inte förklara allting, och de förstår inte därför? 
Svenskarna vet allting här, de vet hur de ska göra, vad de ska säga. 
Men vi, vi bara sitter och väntar! 

Tilltron till den svenska sjukvårdens kvalitet är låg:  

Mamma vill inte gå tillbaka till tandläkaren. Hon hade inte ont i tän-
derna innan hon kom till Sverige, men nu efter behandlingen har 
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hon fått ont. Hon tror inte på tandläkaren här i Sverige, så hon gick 
inte dit igen fast hon hade en tid till. Och jag, jag visste inte vad 
huvudvärk är innan jag kom hit, men nu har jag alltid huvudvärk! Vi 
tror nästan inte alls på läkare i Sverige. Vi får medicin och tabletter, 
men det hjälper inte. Läkarna här har inte så stor erfarenhet av sjuk-
domar. Men i vårt land blir många sjuka eftersom situationen där 
inte är bra. Och det finns ingen medicin och inga maskiner som här. 
Så därför får läkarna mycket erfarenhet. Men läkare i Sverige, när 
dom skriver ut en tablett så öppnar dom först en bok och tittar vad 
som finns! Men våra läkare, dom tittar inte, dom vet. Och det blir 
rätt ändå! Dom är jätteduktiga! Jag tror att om vi åkte tillbaka till 
Irak, då skulle vi bli friska.  

Iraz oroar sig mycket för framtiden och bär på obesvarade frågor som ständigt 
mal: Vem skall hjälpa de gamla när hon och hennes man slutar studera och bör-
jar arbeta? Hur blir det när de gamla blir sämre? familjen har en fragmentarisk 
uppfattning om vad hemtjänst är, och lever i föreställningen om att de gamla inte 
har rätt till någon hjälp så länge de själva har socialbidrag. Vid ett tillfälle berät-
tade Iraz för sin socialsekreterare om de gamlas behov av hjälp och om sin 
trängda situation: 

Dom svarade att ”du kan hjälpa dom fortfarande. Du bor nära dom, 
du är granne, du kan hjälpa dom”.  

Orden strömmar fram:  

Jag vet inte om det finns en lag som säger att någon ska hjälpa 
gamla. Jag vet inte om det finns människor som jobbar speciellt med 
äldre människor… och hjälper dem? Vi vet inte hur man kan göra! 
Och även om det finns, båda förstår inte svenska. Och vi har inte 
pengar till det. Vi har socialbidrag, så vi har inte rätt att säga vad som 
helst eller göra vad vi vill. Om man inte har någon inkomst i Sverige, 
har man ingen rätt. Man ska vara tyst. Indirekt säger dom att vi har 
ingen rätt att säga vad vi behöver, för vi har ingen inkomst. Men om 
vi får jobb, då ska vi ha en större bostad och då kan vi prata och säga 
vad vi vill! Vi vet inte hur det skall bli i framtiden. Gud hjälper oss. 
Jag hoppas att mina syskon ska komma, så att vi kan fördela ansva-
ret! Ibland tänker min mamma att om dom inte kommer, och om vi 
får jobb i någon annan stad, vad ska det bli av dom? Hon sitter och 
gråter. I första hand tänker jag på mina syskon, men i andra hand, 
om det fanns en flicka som kunde kurdiska vore det jättebra! Som 
kunde hjälpa mina föräldrar, och prata med dem. Språket är så vik-
tigt för människor! Om tio år från idag är dom jättegamla och då blir 
det jättesvårt. Vi vet inte hur det skall bli! Kanske kan vi inte hjälpa 
dom då. Det blir svårt för oss, och nån måste hjälpa oss! 

Om bara syskonen beviljades uppehållstillstånd i Sverige kunde de alla hjälpas åt. 
Maken instämmer livligt när Iraz framhåller stora skillnader mellan dem själva 
och svenskar när det gäller mentalitet och familjeliv: 
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När vi älskar någon, en man, en kvinna... är vi inte som svenskar. 
När jag tänker på min mamma, mina systrar, mina bröder, jag mår 
dåligt av hur de har det. Deras problem är mina problem. När dom 
är sjuka eller inte har det bra blir också jag ledsen! Jag tror det är 
annorlunda för svenskar. Kärleken och omsorgen och den starka 
relationen mellan föräldrar och barn är inte samma som i vårt land. 
Jag respekterar och tar hand om mina föräldrar tills jag dör, inte tills 
jag fyller arton! Vi kan inte lämna våra gamla, vi kan inte vara långt 
ifrån dem. Föräldrarna kan inte vara ifrån sina barn heller. Vi är vana 
vid att bo i storfamilj, men jag tror det finns speciella hem för gamla 
här. Vi kan inte acceptera det, det vore en stor skam för oss att göra 
så! Det beror på tradition, det här. När en man blir pensionerad i 
Irak får han ingen pension. Barnen måste ta hand om föräldrarna, 
det är deras skyldighet. Här är det inte så! Här är folk vana vid att få 
pengar från samhället.  

Irazs familj är relativt nyanländ. Situationen ter sig krisartad. Oron för andra 
familjemedlemmar, ännu på flykt, står i centrum. Familjemedlemmarnas in-
vandring till Sverige ger inte någon bild av en traditionell kedjemigration 
trots att man har anlänt vid olika tillfällen: de som kom först hann inte eta-
blera sig innan efterföljarna anlände. Kanske förklarar detta delvis det stora 
avstånd mellan Irazs familj och omgivningen som intervjun vittnade om: 
både visavi svenskar och andra som invandrat hit. Man har få kontakter med 
svenskar, och hyser negativt stereotypa uppfattningar om hur svenskar är. 
Dessa uppfattningar är i hög grad grundade i intryck av hur gamla tas om 
hand i Sverige, där själva förekomsten av en offentlig äldreomsorg tolkas 
som ett tecken på svenskars generella oförmåga till kärleksfulla och om-
händertagande relationer mellan generationerna. Också familjens tillit till 
sjukvården är låg, färgad av både upplevelser av att ha blivit sämre bemött 
på grund av viss främlingsfientlighet och av att inte ha blivit hjälpta. Famil-
jen vårdar minnet av det gamla livets fördelar: ”Om vi åkte tillbaka till Irak 
skulle alla bli friska och glada!” De ger intryck av att vara mycket samman-
svetsade, och lever i övrigt socialt isolerat – trots studier, barn på dagis och 
kontakter med socialbyrå och sjukvård. En känsla av rättslöshet följer på det 
ekonomiska beroendet av socialtjänsten. Irazs och makens vardag är full-
tecknad: hjälpa de gamla, klara studierna, ta hand om barnet, hålla egna sjuk-
domar och besvär i schack. Deras ansträngningar är inriktade på att klara 
dagen som är, i en känsla av hopplöshet inför möjligheterna att förändra nå-
got inför morgondagen men med kraft av ett visst trots. Deras kunskaper 
om äldreomsorgens faktiska funktion och service är små och felaktiga, och 
de är mycket bekymrade inför framtiden. Att låta någon utomstående hjälpa 
de gamla vore ”en skam”, men hur skall de annars klara upp situationen om 
inte övriga familjemedlemmar beviljas uppehållstillstånd? 

Svenskfödde Anders i det sista exemplet på anhöriga i en svår situation 
är ålderspensionär, tillbaka i Sverige efter många år utomlands.  
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Anders: ”Det tyngsta är att ständigt ha nåt som måste utföras, och det får bara 
inte bli fel” 

Anders svärfar levde länge ensam som änkling, med en allt mer sviktande hälsa. 
Situationen blev ohållbar: 

Jag var och hälsade på när jag upptäckte att han var i betydligt sämre 
skick än vad jag hade förväntat mig. Han kunde i princip inte göra 
nånting själv längre. Så när jag kom hem igen så sa jag till min hustru 
att det här är nånting vi måste åtgärda. Antingen ska han in på hem 
eller också ska han hit. Då blev det att vi beslutade att han skulle till 
oss. Det var väl också det naturliga för där är det ju lite annorlunda 
mot här, man sätter ju gärna inte äldre på hem där... Så vi flyttade till 
ett hus där vi skulle kunna bo allihop. För att ha honom separat nån-
stans, till och med i Sverige, skulle inte vara bra. Det är så mycket sa-
ker som han inte klarar av. Vi ansåg att vi var tvungna att sätta ho-
nom i en sits där vi kunde övervaka allting.  

Den gamle ansökte om uppehållstillstånd i Sverige för att komma närmare sin 
dotter och svärson här och bor nu hemma hos dem i en villa strax utanför 
Stockholm. Här finns mycket utrymme, och mannen disponerar en egen del av 
huset. Han talar ytterst litet svenska men flera andra språk förutom ryska och 
hebreiska. Mannen har en mindre pension, och försörjs i övrigt av dottern och 
svärsonen.  

Anders svärfar har svåra hjärtproblem, är rullstolsburen och hörselskadad se-
dan flera år. Han behöver mycket hjälp i vardagen. Anders, själv ålderspensionär, 
är den som hjälper allra mest. Tidigare var det han som skötte städningen 
hemma, men efter att själv ha varit sjuk en längre tid har orken sinat och familjen 
har ordnat städhjälp privat. Insatserna för svärfar består i att hålla sällskap, till-
reda och servera mat, ledsaga i olika sammanhang samt att sköta olika myndig-
hetskontakter; tidigare med Invandrarverket och nu med äldreomsorgen och 
sjukvården. Anders fru håller sin far sällskap när hon har möjlighet, och hon är 
den som hjälper med duschning och kroppslig omvårdnad. I början av sin vis-
telse här umgicks den gamle en hel del med andra äldre, som han lärde känna ge-
nom sin judiska församling. Numera, sedan hälsan blivit allt sämre, stannar han 
mest hemma. Han ser mycket på kabel-tv, läser tidskrifter och böcker.  

När svärfar nyss anlänt kontaktade Anders kommunens äldreomsorg. För-
väntningarna om hjälp kom på skam:  

Jag hade väl i min naivitet inbillat mej att hemtjänsten skulle fungera 
på ett helt annat sätt än vad den gjorde. Men när jag till exempel frå-
gade om det fanns någon som kunde det eller det språket, han talar 
flera språk hjälpligt. Nja, då fick jag till svar att det fanns ingen i det 
distriktet! Då blir man ju lite fundersam. Antingen så flyttar man 
över någon till distriktet eller också så skaffar man en tolk, tycker jag. 
Men det var inte aktuellt.  
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Nu ansökte Anders om något ekonomiskt bidrag för sina insatser:  

Och sen var jag ju dum nog att fråga om man kunde få lite bidrag 
för att man skötte honom, då när vi ville ha honom hemma. ”Njaa, 
bor man i en sån där villa då ska man nog inte ha det” blev svaret. Vi 
överklagade, men du vet det går ju via tanterna på kommunen som 
ska uttala sig också. Och det är ju ett rent löjligt system, för vilken 
hemtjänstledare skulle skriva att ”ja vi har fel, dom ska naturligtvis 
ha hjälp!” Man gjorde över huvudtaget ingenting. Bor man som vi 
gör och är två som är friska så… behöver man inga bidrag.  

Överklagan av beslutet gav ingen ändring, och hanteringen av ärendet underblåste 
Anders misstro mot den offentliga äldreomsorgen. I hans ögon gjordes ingen 
objektiv prövning av förhållandena. Istället var det åsikterna hos beslutsfattarna 
som avgjorde: de provocerades av familjens goda ekonomiska omständigheter. 

Tidigare fick den gamle regelbundna vän- eller ledsagarbesök genom sin för-
samling. Dessa fungerade både som socialt stöd för honom själv och som avlös-
ning för Anders och hustrun. När ledsagaren slutade sitt uppdrag informerade 
församlingen om möjligheten att söka samma service från kommunen. Den 
gamle beviljades kommunal ledsagare femton timmar i månaden. Besöken, med 
promenader i grannskapet, betyder mycket för den gamle som är mentalt alert 
och delar många intressen med sin ledsagare.  

Svärfar vågar inte vara ensam hemma nattetid, så när Anders och hustrun 
skall vara borta över natten ser de till att någon, mot ersättning, sover över. Det 
är dock inte alltid detta går att ordna, och paret saknar möjligheten att fara på 
kortare resor. Anders och hustruns liv har påverkats i hög grad sedan den gamle 
flyttade hem till dem, framför allt genom den bundenhet som medföljt:  

Vi ångrar inte att vi tog hit min svärfar! Ändå så vill jag påstå att livet 
har ändrats radikalt. Vårt tidigare liv, med att flexibelt och impulsivt 
kunna göra vad vi ville, det har helt försvunnit. Vi kan över huvudta-
get inte göra någonting oplanerat. Det tyngsta är att man inte har nå-
gon avlösning. Det finns över huvudtaget ingen avlösning! Kanske 
myndigheterna säger att jamen så här har ju alla det! Men jag tycker 
inte att det är nån ursäkt att alla har det lika jävligt! Om man åtmin-
stone två dar i veckan kunde känna sig helt fri. Och göra nånting an-
nat. Och att man dessutom en, kanske två gånger om året kunde få 
fjorton dagar i lugn och ro, tillsammans med hustrun så att vi inte 
behövde alternera, utan kunde känna oss säkra på att han är ompyss-
lad och att det inte kommer en massa olika personer om varandra.  

Ansvaret för den gamles väl känns visserligen naturligt, men samtidigt allt tyngre 
för Anders som själv har drabbats av sjukdom det senaste året: 

Jag har väl inte gjort mer än vad jag kanske borde göra, jag finns ju 
tillgänglig och jag tar ju hand då om alla besvärliga kontakter med 
olika myndigheter och sånt där. ”Det är många som ringer nu” och 
det där tjafset, det tar en timma i stort sett varje dag, att reda ut alla 
olika saker! Allting från uppehållstillstånd till vad som ska ske sen, 
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och så vidare. Det är väldigt tidsödande att alla har för lite personal 
på servicesidan. Det tar tid, och det är besvärligt, och ibland är dom 
stressade och... man får ibland lite konstiga svar, tycker jag! Men, det 
går. Det tyngsta är att man ständigt har nånting som måste utföras, 
och det får bara inte bli fel. När han är sjuk så ska man gå till den lä-
karen, och så ska man gå dit, och så får man inte glömma det, och så 
vidare. När man kommit upp i min ålder ligger minnet på skrivbor-
det, så då är det svårt! 

Anders med familj är ovanliga i intervjustudien. Hjälpgivaren är svenskfödd 
och själv ålderspensionerad. Familjen har ekonomiska möjligheter för att (i 
viss utsträckning) kunna tillgodose behov utanför det allmänna. Hjälpen som 
faktiskt ges av det offentliga, ledsagarservice, är av karaktären socialt stöd.  

Anders hyser en stark misstro mot det offentliga, och anser att ett stort 
mått av godtycke styr äldreomsorgens beslut. Familjens behov och hem-
tjänstens utbud och administrativa realiteter har krockat, och motsatta per-
spektiv blottlagts. Anders förväntade sig en prövning av den gamles hjälpbe-
hov, och en bedömning av omfattningen av de anhörigas insatser. I själva 
verket styrdes beslutet om avslag på ansökan om ekonomisk ersättning av 
att sådant aldrig beviljas till ålderspensionärer, eftersom det är tänkt att er-
sätta bortfall av inkomst på grund av den omsorg som ges. Anders önskade 
dock i första hand ersättning för extrautgifter, inte för minskade inkomster. 
Ett beviljat bidrag skulle också kännas som en uppskattning. Anders är väl 
medveten om att någon annan skulle behöva hjälpa den gamle om inte han 
fanns till hands.  

Anders och hustruns livsföring har i hög grad förändrats mot en ökad 
bundenhet av att leva med den gamle mannen och bära det huvudsakliga an-
svaret för honom, och man har inte samma långa framtidsperspektiv som de 
övriga i studien: egna ålderskrämpor är en realitet. Anders är den intervju-
person som har bäst materiella resurser men också den med minst positiva 
förväntningar. Hans goda ekonomiska resurser kommer inte i en framtid att 
ge honom mer tid till sådant som han hindras ifrån nu. Det är han smärt-
samt medveten om. Anders hade stora förväntningar på den offentliga äldre-
omsorgen och dess anpassning efter individuella förhållanden – särskilt möj-
ligheten att ge hjälp på den gamles eget språk. Han är arg och besviken av 
att det inte fungerar som han trodde. Exemplet väcker bland annat frågor 
om hur familjens förväntningar har uppstått och om hur flexibel hem-
tjänsten faktiskt – oavsett övergripande målformuleringar – i praktiken 
skulle kunna vara. Fallbeskrivningen visar, slutligen, hur bedrägligt enkel be-
nämningen anhöriga till äldre invandrare är. Sådana anhöriga kan både ha 
levat länge i Sverige och vara födda här, och tillhöra majoritetsbefolkningen.  
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Fortsatt hjälp från anhöriga 
Hur ser de anhöriga i hjälpmönster 1 på framtiden? Vilka behov förutspår 
de och hur tänker de lösa dem? Det var mycket ovanligt bland dessa anhö-
riga att se framåt genom att försöka förutse en situation med ökande hjälp-
behov. ”Det ska gå, med Guds hjälp”, eller ”Jag vill inte tänka på det!” I den 
mån de nu planerade framåt var det fortsatt hjälp från dem själva och/eller 
andra anhöriga som hägrade. Framför allt var det kvinnliga familjemedlem-
mar som förväntades hjälpa de äldre i framtiden.193 I två fall sågs framtida 
giftermål borga för fortsatt hjälp inom familjen. Några anhöriga i hjälp-
mönster 1 efterlyste bostäder som är bättre anpassade efter storfamiljeliv, 
och i tänkta framtidscenarier fanns också anhöriganställningar med i bilden. 

De anhöriga i hjälpmönster 1 som hade störst kännedom om offentlig 
äldreomsorg var de som (med undantag för svenskfödde Anders) hade 
minst uttalat negativ uppfattning om densamma. Såväl Nadia, Karim och 
Prem var förvissade om att deras äldre skulle få praktisk hjälp från äldreom-
sorgen om de så behövde. Alla fyra framhöll dock att de gamlas sociala och 
känslomässiga behov inte kan tillgodoses av personal. Deras egen betydelse 
för de gamlas väl och ve kommer inte att minska om den offentliga äldre-
omsorgen kopplas in, men förändras. 

Anhöriga i hjälpmönster 1 – en sammanfattning 
I början av kapitlet nämndes att familjerna i hjälpmönster 1 bildar en 
heterogen samling, och en kort sammanfattning av innehållet i kapitlet är på 
sin plats. Art och mängd av dessa anhörigas konkreta insatser varierar, lik-
som de äldres (av de anhöriga) uppfattade hjälpbehov och de anhörigas grad 
av socioekonomisk integration.194 De representerar dock alla ett distanserat 
förhållande till offentlig äldreomsorg. I vissa fall kännetecknas detta förhål-
lande av ett lågnyttjande till följd av huvudsakligen men inte uteslutande 
positiva bortval – antingen av sökt och beviljad eller av erbjuden hjälp. I 
andra fall känner de anhöriga inte alls till äldreomsorgen. Här finns tre an-
höriga av det senare slaget. Dessa tre är sinsemellan mycket olika. En gör 
stora insatser för en mycket omsorgsbehövande – inom ramen för en stor 
familj där denna ordning betraktas som given, och där enda reella svårighe-
ten som beskrivs består i de krav som ställs på den anhöriga att följa svensk-
undervisningen för invandrare (annars beviljas inte socialbidrag). Den andra 
beskriver en lyckosam situation, utan behov av fler hjälpgivare. Den tredje 
                                                      
193  Malika, Malikas döttrar, Prems tillkommande, Nadia med systrar, Rashids kusinhustru, 

Iraz med syskon, Karims syster utomlands.  
194  Här avses med socioekonomisk integration sådant socialt och ekonomiskt inlemmande i 

det svenska samhällslivet som kännetecknas av självständighet – man är inte beroende av 
ekonomiskt bistånd utan står ekonomiskt fri i förhållande till socialtjänst/äldreomsorg. 
(Även en person med socialbidrag kan vara integrerad – inte minst i systemet för ekono-
miskt bistånd med allt vad det innebär). 
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anhöriga, slutligen, dignar under en tung ansvarsbörda, och tror sig inte ha 
rätt till någon hjälp. (Därmed inte sagt huruvida hon skulle acceptera till 
exempel hemtjänst, om sådan erbjöds.)  

Samtliga anhöriga i hjälpmönster 1 finns till hands dygnet runt – inte 
längre bort än någon minut. Konsekvenserna av den höga graden av tillgäng-
lighet varierar beroende på olika faktorer. Samtliga uttrycker sin lättnad över 
att ha de äldre här, och glädje över att få vara tillsammans efter tidigare ofri-
villiga separationer. Det förekommer viss ömsesidig hjälp mellan dem och de 
äldre. I vissa fall är bundenhetens uttryck mycket starka. Känslan av bunden-
het i dessa fall kan relateras till en relativ ensamhet i vårdarrollen, det vill säga 
avsaknad av stödjande socialt nätverk. I några fall orsakar de anhörigas ansvar 
för och hjälp till sina äldre närstående konflikter och splittring i familjerna. 

Gemensamt för intervjupersonerna i hjälpmönster 1 är också att de alla, 
med varierande emfas, beskriver uppfattade familjerelaterade tillkortakom-
manden bland svenskfödda i termer av kultur: från kraftfulla uttalanden till 
mer försiktiga konstateranden att en sådan utvecklig är oundviklig i det mo-
derna samhället. Med kulturalisering avses tendensen att förstå och förklara, 
ofta andras, sociala problem i termer av kultur. Sådan kulturalisering kan före-
komma oavsett bakgrund och perspektiv: det framgår av intervjuerna med 
anhöriga i hjälpmönster 1. 

Fallbeskrivningarna i kapitlet illustrerar betydelsen av stora och väl fun-
gerade sociala nätverk för den som vill bibehålla högt hållna traditioner av 
omsorg inom familjen – något som framhålls som ett ideal av samtliga. Här 
förhåller sig de anhöriga på olika sätt, och exemplen antyder att olikheter i 
förhållningssätt och upplevelser påverkas av de anhörigas egna resurser och 
eller brist på sådana. Tanken att de egna barnen i framtiden skall ta vid som 
hjälpgivare dryftas av anhöriga med få beröringspunkter utanför den egna 
gruppen, och utan lönearbete. Uppfattningarna om vilket sätt att ta hand 
om familjens gamla som är det ideala uttalades med stark övertygelse.195 
Med inlemmande i det nya samhället (och de valmöjligheter detta kan föra 
med sig) tycks följa en allt mer nyanserad eller rentav luttrad syn på traditio-
ner i ursprungslandet – liksom på det svenska.196 Uppfattningen om vård 
och omsorg som en familjeuppgift primärt är dock inte absolut ens bland de 

                                                      
195  Det är självfallet inte säkert att alla från samma land delar samma ideal även om det delas 

av många. I realiteten finns det dessutom ofta en diskrepans mellan ideal och verklighet, 
till exempel beroende på skillnader i sådana resurser som möjliggör ett idealt leverne 
(Hylland Eriksen 1998). Några intervjupersoner framhöll till exempel storfamiljen som 
det eftersträvansvärda, med separata rum för olika makar med barn under samma tak. 
Naturligtvis lever inte ”alla” i Afghanistan eller Turkiet i hus tillräckligt stora för att rym-
ma flera familjer i egna rum försedda med olika bekvämligheter – även om detta ideal de-
las av det stora flertalet. Idealisering av hemlandet kan spegla avståndet till det. 

196  Sociala avstånd kan uppfattas som absoluta (digitala) eller, oftare, som relativa eller grad-
visa (analogiska). (Hylland Eriksen 1998 s.87).  
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mest traditionsivrande anhöriga. ”Någon flicka” som talar samma språk 
skulle i framtiden kanske kunna ta över hjälparrollen (eller en del av den). 

Slutligen belyser kapitlet hur den hjälp som de berörda anhöriga ger 
inverkar på deras egna möjligheter att etablera sig efter en migration. 

Traditionsväktare i praktiken 
En migration medför alltid förändringar. Såväl yngre som äldre berörs, lik-
som olika anhörigroller. En tolkning är att de anhöriga i hjälpmönster 1, 
tillhörande en yngre generation än hjälpmottagarna, söker skona sina äldre 
närstående från omvälvningar genom att upprätta och vårda ett avstånd till 
det nya – konkret genom att själva ge all hjälp som behövs och, i förekom-
mande fall, medla mellan de gamla och myndigheter eller vårdgivare. Denna 
nya anhörigroll, tillkommen efter migrationen, är det konkreta uttrycket för 
uppfattningen att de gamlas känsla av trygghet uppnås genom försäkringar 
om kulturell förankring, som i sin tur kräver ett visst avstånd till det nya. De 
anhöriga i hjälpmönster 1 axlar ansvaret för att så skall ske.  

En strävan med olika förutsättningar och resultat 
Inte bara de gamla utan också de anhöriga själva har invandrat till Sverige, 
och berörs av en process av inlemmande eller integration. De har olika vis-
telsetid i Sverige och olika reella möjligheter till handlingsalternativ, och be-
finner sig själva i olika faser av distans eller närhet till det nya. Här framgår 
klart att det inte är givet att anhöriga till äldre invandrare delar det officiella 
integrationsidealet – eller uppfattningen om hur det skall uppnås. Processen 
av anpassning till nya förhållanden tycks, av de anhöriga här, kunna mötas/ 
hanteras med motstånd eller aktiv medverkan – eller bådadera samtidigt. 
Olika rationaliteter kan styra processen när det gäller de anhöriga själva å 
den ena sidan, och när det gäller familjens äldre å den andra. Det som gör 
det möjligt för anhöriga att eftersträva socioekonomisk integration och del-
aktighet i samhällslivet för egen del men motsatsen för de gamla, är att ingå i 
stora och välfungerande sociala nätverk. Dessa anhöriga kan välja andra för-
hållningssätt och konkreta lösningar än sådana som speglar integrationspoli-
tikens målsättningar. Om valmöjligheter tvärtom saknas, kan de unga anhö-
rigas egen integration försvåras av anhörigrollen här. I hjälpmönster 1 finns 
anhöriga för vilka priset för integration framstår som alltför högt, eller de 
förutsedda fördelarna för små.  

Det är alltså inte säkert att hjälpgivande anhöriga själva uppfattar det som 
ett problem att inte befinna sig i en enligt svenska, officiella mått ideal eller 
önskvärd integrationsprocess. Malika till exempel, själv i femtioårsåldern, 
skulle allra helst slippa läsa svenska och i stället i lugn och ro ta hand om 
hemmet och där vårda sin äldre svägerska. Hur skulle i så fall hennes valmöj-
ligheter påverkas – ur olika tidsperspektiv och ur olika värderingsperspektiv? 
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Så länge hon inte behärskar svenska är arbetsmarknaden stängd för henne 
(något som hon nu inte beklagar). Det är svårt att säga om just Malikas val-
möjligheter/resurser skulle ökas av att hon lärde sig svenska. Möjligen är ar-
betsmarknaden svåråtkomlig för henne i vilket fall som helst. Hon har ingen 
yrkeserfarenhet och ingen utbildning med från hemlandet, och har alltid haft 
sin gärning i hemmet med skötsel av hushåll och vård av barn. Dock är det 
ovisst om socialtjänsten på längre sikt låter sig nöja med detta, eller om 
Malika – för att vara berättigad socialbidrag – i framtiden hänvisas till olika 
arbetsmarknadsåtgärder utanför hemmet. Det är inte säkert att hon i så fall 
kommer att uppleva detta som något positivt. (Detta hindrar givetvis inte att 
en annan kvinna i en liknande situation välkomnar de möjligheter som kun-
skaper i svenska kan ge.) 

En uppfattning om att de egna barnen idealt bör ta vid och fortsätta ge 
omsorg till familjens gamla dominerar bland de anhöriga i detta avsnitt. Nå-
got annat vore, sa någon, ”en skam”. Om de hjälpgivande anhörigas egna 
barn, mot föräldrarnas önskan och förmodan, väljer en annan väg så försvå-
ras de nuvarande hjälpgivarnas situation. Förväntade, framtida ambulerande 
anhörigvårdarroller, vikta åt familjens unga kvinnor, kan trots det omedel-
bara intrycket av motsatsen tolkas som ett uttryck för en låg beredskap på 
framtida förändringar. Vad innebär dessa för flickorna (eller familjen i öv-
rigt) längre fram? Kanske är det blott en tidsfråga innan de relativt nyan-
lända flyktingfamiljerna utmanas i sin form, trots den förtröstan inför en 
oförändrad framtid som vissa intervjuer ger uttryck för. 

Anhörigrollen i princip – mot en modernisering? 
Bland de anhöriga i hjälpmönster 1 kan, som redan antytts, uttolkas grader i 
talet om kulturens och traditionernas betydelse beroende på de anhörigas 
vistelsetid i Sverige och hur pass socioekonomiskt integrerade de är. De som 
har bott i Sverige i flera år och som är väl förankrade på arbets- och bo-
stadsmarknaden uttalar visserligen familjerelaterade omsorgsideal snarlika de 
anhörigas med kort vistelsetid och utan egna materiella resurser, men idealen 
ifråga framhålls mer nyanserat. Möjligen är det mer överraskande att de mer 
nyanserade bilderna inte nödvändigtvis ger samma avtryck i de anhörigas 
faktiska förhållningssätt. Prem, Nadia, Karim och Anders delar i princip, 
med varandra och med övriga i hjälpmönster 1, uppfattningen om den ide-
ala omsorgen. Men de söker olika lösningar, vilka väcker frågor om köns-
rollsrelaterade skillnader. Det är uteslutande hjälpmönstrets manliga anhö-
riga som tagit steget att involvera offentlig äldreomsorg.  

Det har framgått att de anhöriga i hjälpmönster 1 inte på något enkelt 
sätt kan beskrivas som typiskt traditionella i den meningen att de skulle vara 
mindre delaktiga i det svenska samhällslivet mer generellt. Högt hållna tradi-
tionella omsorgsideal är inget oomtvistat eller säkert kännetecken på tradi-
tionellt leverne i utkanten av det svenska samhällslivet. Nadia, Karim, Prem 
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och Anders (alla med många år i Sverige och med goda ekonomiska resur-
ser) utgör exempel på motsatsen. En tolkning av intervjuerna med de tre 
förstnämnda är att de befinner sig i olika faser av en process där de traditio-
nellt förankrade omsorgsidealen är under förändring, från att gälla det kon-
kreta omhändertagandet av familjens äldre i riktning mot en allt mer domi-
nerande betoning på det sociala samlivet, liksom betydelsen av socialt stöd 
mellan familjemedlemmar. När dessa tre talar om anhörigas ideala uppgifter 
för äldre närstående tycks de skilja mellan konkret stöd och hjälp, och social-
psykologisk. De tycks behålla sina traditionsförankrade omsorgsideal genom 
att i någon mån omformulera hur de bör uppfyllas: det är inte helt nödvän-
digt att kärleken till föräldrarna måste omsättas i praktisk omsorg; det kan i 
princip räcka om de anhöriga finnas till hands känslomässigt.  

Hjälparroll och socialbidrag 
Några av de anhöriga i hjälpmönster 1 lever helt eller delvis av socialbidrag. 
Socialtjänsten kände till familjesituationen (inklusive den informella hjälpgiv-
ningen). Krav på deltagande i svenskakurser eller arbetssökande konkurre-
rade om dessa anhörigas tid, utan att någon ansvarslättnad fanns i sikte. Det 
verkar inte vara självklart bland socialsekreterare som hanterar ekonomiskt 
bistånd att informera hjälpgivande anhöriga om äldreomsorgen, förmedla 
kontakter med äldreomsorgens biståndsbedömare eller kommunicera med 
dessa i aktuella ärenden där äldreomsorgens insatser kan vara befogade. 
Detta väcker frågor om socialtjänstens förhållningssätt och prioriteringar. Är 
avsaknaden av kommunikation mellan olika kommunala instanser uttryck 
för en ambivalent inställning? Ingenting säger att tjänstemännen inte sympa-
tiserar med uppfattningen att unga invandrare skall integreras i samhällslivet 
genom att göras delaktiga på olika sätt (inte minst ekonomiskt). Men sam-
tidigt andas intervjumaterialet erfarenheter av en inställning hos socialtjäns-
ten att innan de anhöriga får jobb kan de gott ta hand om sina gamla själva. 
Denna, ur intervjuerna tolkade, ambivalens speglar den motsägelsefullhet 
som finns också i de anhörigas uttalanden om en traditionellt förankrad om-
sorg inom familjen å ena sidan och om önskemål om offentlig äldreomsorg 
på de äldres språk å andra sidan.  
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KAPITEL 8 

ANHÖRIGA MED EKONOMISK 
ERSÄTTNING HJÄLPER 

Detta kapitel lyfter fram situationen för invandrade anhöriga som får betalt 
för att hjälpa en äldre, efter att den offentliga äldreomsorgen tagit emot en 
förfrågan om hjälp och genomfört en biståndsbedömning.197 De anhöriga i 
hjälpmönster 2 är inte en lika heterogen samling som i det föregående; här 
finns mer av likheter i erfarenheter. Samtliga äldre har, till exempel, utretts 
av äldreomsorgens biståndsbedömare och beviljats relativt omfattande hjälp. 
Formen för aktuell ersättning skiljer sig dock åt mellan de anhöriga här, skill-
nader som har betydelse för de anhörigas situation i stort.  

Kapitlet inleds med en kortfattad presentation av de anhöriga i hjälpmöns-
ter 2 indelade efter olika slag av ekonomisk ersättning. Därefter följer relativt 
detaljerade fallbeskrivningar av de anhöriga, följda av några slutsatser.198 Sist 
sammanfattas resultaten i en tolkning av dessa anhörigas belägenhet.  

Olika ekonomiska ersättningar 
Sex av de äldre som berörs av intervjustudien får hjälp av en anhörig med 
betalt för att hjälpa.  

Hemvårdsbidrag 
Tre av intervjustudiens anhöriga tar emot betalning i form av hemvårdsbi-
drag: Maria med mor från Libanon (Maria hjälper också sin åldrige make; se 
hjälpmönster 1), Fadwa med mormor från Irak och Anna med mormor från 
Azerbajdzjan. De tre bor alla tillsammans med hjälpmottagarna, men deras 
boendesituation skiljer sig åt. I Marias hem bor, förutom hon själv och de 
                                                      
197  Av kapitel 3 framgick att det finns olika former för ekonomisk ersättning som kan 

komma ifråga för äldres anhöriga. I det följande används ibland uttrycket “med betalt”, 
eftersom det tar fasta på aspekter som är gemensamma oavsett betalningsform. Att de 
kan inverka på olika sätt på dem som berörs framgår bl.a. i detta kapitel.  

198  Samma övergripande frågeställningar som i föregående kapitel vägleder slutsatserna: Hur 
kommer det sig att de anhöriga hjälper på detta sätt? Vad betyder hjälpgivningen för de 
anhöriga? Hur påverkas deras liv och möjligheter av hjälpen som de ger? Hur ser de på 
framtida eventuella förändringar? 
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två gamla, också två barn i tjugoårsåldern. Fadwa i sin tur bor inneboende 
hos sin mormor i ett servicehus. Både Fadwa och Maria har, förutom hem-
vårdsbidraget, socialbidrag. Anna, den tredje kvinnan här, bor med make, 
småbarn och mormor i ett rymligt radhus. Mormodern har hemtjänst när 
inte Anna är föräldraledig, som nu. Anna skiljer sig på flera sätt från de öv-
riga i hjälpmönster 2. Hon har en jämförelsevis fördelaktig socioekonomiskt 
situation. Hennes anhörigroll är mindre betungande än de övrigas, inte 
minst genom det ömsesidiga utbyte som för henne och mormodern sam-
man och underlättar bägges vardag.  

Anhörigvårdare 
En anhörig har betalt som anhörigvårdare: Rada med far från Bosnien. Rada 
är ensamstående med två tonårsbarn. Fadern bor i en egen hyreslägenhet 
några busshållplatser längre bort. Rada hade tidigare anställning som personlig 
assistent, med upplystes en dag om att tjänsten omvandlats och dess omfatt-
ning minskats. Rada har ytterligare ett deltidsarbete och är självförsörjande. 

Personlig assistent 
Två anhöriga är anställda som personliga assistenter på deltid: Novin med 
mor från irakiska Kurdistan (20 timmar i veckan) och Yavuz med mor från 
irakiska Kurdistan (15 timmar i veckan). Novin har ytterligare ett deltidsar-
bete och är självförsörjande. Hon lever ensam. Yavuz hjälper även regelbun-
det sin far (se hjälpmönster 1). Yavuzs föräldrar bor i servicehus. Själv är 
han frånskild och delar bostad med ett antal nyanlända släktingar, sedan 
hans vuxna barn flyttat hemifrån. Yavuzs inkomst från arbetet som person-
lig assistent kompletteras med socialbidrag.  

Hemvårdsbidrag 
– i den offentliga äldreomsorgens periferi 

Hemvårdsbidrag går till äldre direkt, att användas på det sätt han eller hon 
finner bäst. Den offentliga äldreomsorgen har inte något ansvar (som 
arbetsgivare eller på annat sätt) visavi den som tar emot bidraget i nästa led. 
Anhöriga som tar emot hemvårdsbidrag befinner sig därför i en särskilt be-
lägenhet i förhållande till den offentliga äldreomsorgen, jämfört med anhö-
riga med olika anställningar. Exemplet Maria illustrerar en situation präglad 
av hjälpgivning och en position i den offentliga äldreomsorgens periferi:  

Maria: ”Det är mitt jobb att vara till för henne, för min man, för barnen” 

Marias hälsa sviktar, och en gammal ryggskada kräver kontinuerlig smärtlindring 
och sjukgymnastik. Hon arbetade tidigare som lokalvårdare, men när maken 
drabbats av stroke och moderns tillstånd samtidigt försämrades sade hon upp sin 
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anställning. Maria orkade inte med både städningen och vårdansvaret hemma, 
och tjänade så litet att familjen ändå behövde socialbidrag som komplettering. 
Varje månad utgår nu 420 kronor i hemvårdsbidrag för modern.199  

Marias mor brukade tidigare delta i hushållsarbetet, och tog ofta små 
promenader på egen hand. Numera ligger hon i sängen mest hela tiden, och tre 
år har gått sedan hon ensam lämnade lägenheten. Hennes sjukdomsbild är 
komplicerad. Hon lider av yrsel och kan inte böja sig. Hon behöver hjälp både 
till toaletten och i duschen, och använder rollator inomhus. Det har hänt att hon 
fallit när hon försökt att ta sig mellan sängen och badrummet, och nyligen lät 
kommunen montera ett stödhandtag på väggen invid toaletten. Den gamla är in-
kontinent och använder blöjor, som levereras från vårdcentralen. Hennes fötter 
är svullna, med sår som vätskar sig och blöder. Maria gör allt för att dölja dessa 
sår eftersom hon inte vill skrämma upp sin mor. Modern har också hjärtproblem 
och ständiga magsmärtor som hon försöker hålla i schack med matvanor som 
hon själv har tänkt ut: hon äter frukt i stort sett hela tiden, frukt som Maria får 
skala och servera. Maria försöker få modern till köksbordet vid måltiderna, men 
hon stannar helst i sängen och äter. Hon spiller mycket och Maria måste byta 
sängkläder varje dag. Det blir mycket att tvätta. Maria ser till att modern får i sig 
sina fyra olika mediciner på bestämda tider. Tabletterna tas under protest, aldrig 
utan föregående diskussioner. 

Maria ensam sköter hemmet. Maken är rörelsehindrad efter sin stroke. Ibland 
använder han rollator och ibland räcker det med käpp. Han lider av högt blod-
tryck och diabetes, sjukdomar som var och en kräver daglig medicinering som 
Maria ser till.  

Familjens unga har sällan tid att göra några insatser annat än i akuta situa-
tioner. De arbetar sent eller har egna familjer. Marias dotter som bor hemma 
håller mormor sällskap ibland en stund på lördagar när Maria är ute och handlar, 
och hjälper om så behövs när Maria tillfälligt är ute. 

Kontakterna mellan Maria och äldreomsorgen har inte fungerat väl. En tid 
vårdades modern på ett sjukhem, efter att ha fallit omkull och slagit sig illa. Detta 
var en arbetsam period för Maria som besökte den gamla dagligen: morgon, 
lunch och kväll. Modern fann sig inte tillrätta i den nya miljön:  

På hela veckan tog hon ingen medicin alls av dom. Hon tänkte 
mycket och var rädd, vad skulle dom göra med henne? Hon tog inte 
emot någon mat heller. 

Den gamla ropade högljutt efter sin dotter när hon inte var där. Personalen 
ringde gång på gång efter Maria som mellan besöken var hemma för att ta hand 
om sin make, konvalescent efter stroken. Moderns sjukhemsvistelse avbröts 
oplanerat och i förtid:  

En dag skulle dom skjutsa henne för att hälsa på hemma, och sedan 
åka tillbaka igen. Jag sa, om hon kommer hit så vill hon inte tillbaka 
sen! Men dom kom med henne i ambulans för att stanna en timme, 

                                                      
199  Maria bor inte i Stockholms stad, varför hemvårdsbidragets ersättningsnivåer är andra än 

de som nämns i kapitel 3.  
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dom satt bredvid henne och sedan när vi skulle åka tillbaka till sjuk-
huset vägrade hon. Hon började gråta: ”Nej! Jag vill inte! Maria, vad 
gör du med mig? Du var snäll, varför vill du lämna mig nu?” Ambu-
lansen kom, chauffören kom. I en timme försökte dom övertala 
henne, utan att lyckas: ”Nej! Maria är mycket snäll! Jag vill att Maria 
ska ta hand om mig!” De åkte till slut, och hon blev kvar. Nu vägrar 
hon att ens åka till sjukhuset. Hon är rädd för att bli lämnad där. 
Hon vill vara med mig! Hon tror kanske att hon blir ensam, om jag 
lämnar henne, och att det är slut med henne då! 

Maria ansökte om en plats i äldreboende för sin mor, sedan hon försäkrat sig om 
att där fanns arabisktalande personal. När så en plats erbjöds kunde inte detta 
löfte infrias. Man utlovade två besök om dagen av den svensktalande 
hemtjänstpersonalen. Hur skulle den gamla klara sig utan den mathållning hon 
var van vid? Hur skulle hon klara sig nattetid? Vem skulle se till att hon tog sina 
mediciner? Maria såg för sitt inre hur hon skulle vara tvungen att besöka modern 
lika ofta som hon gjort på sjukhemmet, och hur personalen som då skulle ringa 
efter henne. Hur skulle hon kunna finnas till för både mor och make, dygnet runt 
och på olika adresser? Hon tackade nej för moderns räkning. Nu hamnade Maria 
i konflikt med biståndsbedömaren som ifrågasatte hennes rätt att bestämma åt 
sin mor. Maria upprörs över att biståndsbedömaren varken satte sig in i hennes 
situation, eller till fullo förstod och beaktade moderns personlighet och behov 
innan hon kritiserade Maria. Makens hjälpbehov beaktades inte heller.  

Marias mor och make förväntar sig bägge hennes omvårdnad och 
uppmärksamhet. Modern är särskilt krävande: 

Allt måste bli som hon vill att det ska vara! Hon vet att det kommer 
pengar åt henne, så därför ber hon mig hela tiden om saker. Det är 
mycket att göra. Jag måste hämta vad hon vill ha! Hela tiden, nästan 
varje halvtimme, vill hon ha nånting. Det ena efter det andra: nu 
äpple, efter det middag, sen efter middag en annan frukt. Jag måste 
tänka på hennes hjärta hela tiden och fråga henne vad hon vill. 
Komma och sitta? Äta något? (…) Man måste vara stark, för att leva. 

Marias make har inte mycket förståelse för svärmoderns behov och det arbete 
dessa för med sig: ”Min man säger att det är jag som hämtade hit henne och det 
är jag som får ta hand om henne.” Det finns mycket irritation mellan familjens 
två gamla. Maria försöker medla, men det är inte alltid lätt: 

Min man kan vara mycket svår. Han pratar mycket här hemma, brå-
kar med mig och min mamma! Han tittar efter henne, kontrollerar 
vad hon gör och kommenterar det: ”Titta!” När hon sitter här och 
äter, sen kanske hon tar litet bröd i fickan. Han frågar: ”Varför gör 
du så? Varför?” Och hon svarar ”Det är litet bröd, och jag tar det 
med medicinerna, hur så?” Eller om hon lämnar en kopp i något 
rum, eller lägger ett litet äpple någonstans: ”Va! Hon lämnar det här! 
Vad är det, va?!” Jag får tysta honom: ”Schh! Det är jag som tar hand 
om det, tyst, tyst!” 
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Marias liv är präglat av bundenheten till hemmet och de två som behöver henne där: 

Det är mycket svårt när jag ser alla gå ut, på sommaren. Hon kom-
mer lite ut på balkongen och sitter här, på sommaren, vi sitter en 
eller två timmar, ibland äter vi frukost där ute. Jag med henne. Hon 
och jag hela, hela tiden! Jag ser alla andra gå och komma, de gör 
picknickkorgar och går och badar, men vi sitter bara här! Min man 
sover lite, hon sover också en stund, men jag kan inte gå hemifrån. 
Om jag går till mina döttrar måste jag tillbaka igen efter en timme. 
Tänk dig hur det skulle vara om du bara kunde sitta inne hela tiden, 
det är svårt!  

Familjens socialbidrag minskas med ett belopp som motsvarar hemvårdsbidraget, 
så det senare märks inte i den magra hushållsbudgeten. Man har ständiga ekono-
miska bekymmer. Ingen av de gamla kan till exempel annat än i undantagsfall an-
vända färdtjänsttaxi. Reglerna för rätten till socialbidrag har ändrats så att alla ut-
lägg för resor skall rymmas inom försörjningsbidragets normbelopp för samma 
post (beräknad på kostnaden för månadskort med lokaltrafiken). Beroendet av 
socialbidrag påverkar Marias liv på flera sätt, både genom de begränsningar som 
ständigt små ekonomiska resurser medför och genom den maktlöshet som hon 
känner inför reglerna som styr tilldelningen:  

Pengarna räcker annars, ok, men inte när extra räkningar kommer 
för min mamma, till exempel för färdtjänst. Jag behöver mer, men 
det finns regler och man måste acceptera allt. Det är jag som sköter 
henne, det är jag som gör allt, men jag kan inte säga nånting om det! 
(…) Mamma har en släkting på andra sidan stan och hon vill att jag 
ska resa dit med henne ibland, men det går inte. I förra veckan hade 
min man tid på sjukhuset två gånger. Jag följde honom dit. Men det 
är svårt att få pengarna att räcka då, och man kan inte klaga till nån!  

Maria ser rollen som hjälpgivare som livslång: först var det barnen som behövde 
henne, nu modern och maken: 

Jag tänker på när vi var i Libanon, då hade jag små, små barn. Jag var 
trött då, och nu när dom gift sig är det samma sak för mig igen fast 
med min mamma och min man i stället för barnen. Hon är min 
mamma, jag kan inte lämna henne. Han är min man, jag kan inte 
lämna honom. Jag vill ge allt åt honom, och jag vill ge allt åt henne. 
Och det är bättre för mig när hon är här. Jag säjer till mig själv: det är 
mitt jobb att vara till för henne, för min man, för familjen. 

Maria känner en annan familj i en situation som liknar deras, där de anhöriga får 
någon form av lön för sina insatser för en äldre. Maria förstår inte varför inte 
också hon får en större ersättning för vad hon gör, och känner stor bitterhet. 
Tror inte äldreomsorgen att hon verkligen tar hand om de sina? 

Andra anhöriga får pengar för att vårda sina gamla, varför inte jag? 
Vem skall man prata med? Jag kan inte prata med assistenten på tele-
fonen, eller skriva. Jag är inte så bra på svenska! Jag har pratat mycket 
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med sjuksköterskan om hur vi har det och vad jag gör för mamma, 
men ingenting händer. Jag kan inte göra nånting. Jag har sagt att: 
”Du måste tro mig, som jag jobbar för min mamma! Men det är 
svårt för mig med pengar!” Nu tänker jag okey, jag ska sitta och 
stänga munnen! Det är bara som jag tänker. Min man bråkar på mig 
och säger: ”Du gör allt för henne, du jobbar hela tiden och gör 
ingenting för dig själv, mina barn eller mig!” Och det kommer 
mindre och mindre pengar varje gång, inte SL-kort, inte det, inte det, 
det blir svårare och svårare. Om vi fick behålla de 420 kronorna i 
vårdbidrag kunde vi handla mer mat, köpa mer frukt till henne, åka 
färdtjänst och hälsa på släktingar. Jag är inte svartsjuk på dom andra 
familjerna, men jag känner mig så trött! Varför får vissa men inte vi? 

Beskrivningen av Marias situation utmanar möjligen en schablonbild av in-
vandrarfamiljer som täta sociala nätverk där alla hjälper alla. Hennes olika 
roller (som hustru, dotter, mor och mormor) medför alla förväntningar på 
omsorger, förväntningar som inkräktar på varandra och orsakar konflikter 
inom familjen. Bundenhetens uttryck här är starka. Maria är ambivalent till 
rollen som vård- och omsorgsgivande anhörig: å ena sidan beskrivs den som 
ett kall, å andra sidan önskar hon att det fanns svensk äldreomsorg på 
arabiska. Delvis råder en traditionell hemarbetsfördelning, sida vid sida med 
en ny livsstil där vuxna, arbetande och hemmaboende barn inte bidrar till 
hushållsarbetet eller omsorgen om de äldre – och inte heller förväntas göra 
så. Maria ensam tar det fulla ansvaret när hemlandets system för äldreomsorg 
(före migrationen) har bytts i ett för familjen nytt (i Sverige, efter migrationen). 

Utöver ansvaret för omvårdnaden om familjens gamla bär Maria en extra 
börda med sin strävan efter att skona sin mor från smärtsam information, 
både om hennes sjukdomar och andra tråkigheter. Maria vittnar om starka 
skuldkänslor, och i familjen finns djupa konflikter med Maria i centrum på 
både ont och gott. Hon anses till exempel av sin make inte förtjäna någon 
hjälp själv eftersom hon påtagit sig anhörigansvaret gentemot sin mor tvärt 
emot hans vilja. Detta utgör en speciell aspekt av detta anhörigskap.  

Den nödvändiga omsorgen och hjälpen till familjens gamla är i realiteten 
finansierad med socialbidrag, och utgör ett direkt hinder för en åtminstone 
delvis egenförsörjning. Maria slutade ett arbete för att kunna vårda sina nära 
på heltid, eftersom hon inte såg något alternativ i den äldreomsorg som er-
bjöds. Hennes hjälp till modern berättigar till en ersättning (hemvårdsbidrag) 
inom ett regelverk, medan samma ersättning inom ett annat regelverk 
(socialbidragets) likställs med vilka andra inkomster som helst. Socialbidra-
get minskas med en summa motsvarande hemvårdsbidraget. Betalningen för 
den hjälp som Maria ger medför därmed inte någon ekonomisk lättnad, och 
hon ser inga möjligheter att förändra sin situation till det bättre. Detta är en 
annan aspekt av den bundenhet som Marias liv präglas av. 
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Marias tillit till offentlig äldreomsorg är låg. Dåliga erfarenheter har 
undergrävt det förtroende som skulle behövas för att familjen skulle acceptera 
dess hjälp. Vore det då möjligt att ordna en offentlig äldreomsorg som passar 
denna familj? Vad som händer den dag Maria inte orkar med sin vårdarroll 
längre är ovisst, och själv har hon inte heller något svar på den frågan. 

Den andra anhöriga i hjälpmönster 2 med hemvårdsbidrag är 23-åriga 
Fadwa, med mormor från Irak.200 Fadwa kom till Sverige 1998, två år efter 
sin mormor. Liksom de flesta av familjemedlemmarna är Fadwa mottagen 
som flykting. Ännu väntar flera på tillstånd att komma till Sverige. 

Fadwa: ”Vi är orientaler och har vår egen kultur. Det är därför jag ställer upp” 

En månad innan Fadwa anlände till Sverige flyttade hennes mormor in i ett 
servicehus för äldre. Tidigare bodde hon växelvis hos sönerna och deras familjer, 
men konflikter med svärdöttrarna för blev svåra. Den gamla ville inte ha hjälpen 
som erbjöds från den svensktalande personalen i servicehuset och Fadwa flyttade 
in så snart hon anlänt, för att kunna hjälpa mormor dagligdags. Nu har de bott 
tillsammans i drygt två år. Den gamla kvinnan har ont i ryggen och behöver hjälp 
med alla sysslor hemma, inklusive personlig omvårdnad. Hon går med hjälp av 
en rollator, men har svårt att röra sig. Hon lider också av diabetes som behandlas 
med insulin. Fadwa ger henne medicinen. 

Lägenheten ligger högt upp i servicehuset och består av ett stort rum, en sov-
alkov och ett rejält kök. Rummet är ljust, med stora fönster som vetter ut mot ett 
litet centrum intill tunnelbanestationen och med sovplatsen dold bakom ett skynke. 
Möbleringen är enkel, och under intervjun klagar mormor över hörnsoffan i läder 
som hon tycker är sliten och obekväm. Socialbidraget medger inga större nyinköp.  

Fadwa är nygift. Hennes make vistas utomlands och väntar på svar på ans-
ökan om uppehållstillstånd i Sverige. Fadwa har läst sina tre timmar SFI (svenska 
för invandrare) om dagen, och väntar nu på att få en plats vid Komvux. Hon talar 
inte mycket svenska. Liksom mormodern har hon socialbidrag. Den gamlas hem-
vårdsbidrag på 1895 kronor i månaden går till Fadwa.  

Mormodern behöver mycket hjälp. Hon har enligt dotterdottern en bestämd 
uppfattning om vem som skall ge denna hjälp:  

Efter att jag kommit är det jag som hjälper henne. Hon kan inte gå 
på toaletten själv, och därför behöver hon någon som bor med 
henne. Hon vill inte ha hjälp ifrån personalen i servicehuset, och hon 
vill inte att någon annan ska hjälpa henne förutom jag. När hon först 
kom hit kände hon sig isolerad och ensam. Tills jag kom. Då började 
det bli något bättre.  

Mormodern berättar själv om bakgrunden till hennes flytt till servicehuset, och 
förklarar varför just Fadwa bör hjälpa henne: 

                                                      
200  Vid intervjun närvarar båda kvinnorna, och inte bara den anhöriga utan också den gamla 

gav sin syn på olika spörsmål som aktualiserades. Citaten som redovisas i fallbeskriv-
ningen är hämtade ur tolkat material. 
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Det är stor skillnad mellan Fadwa och mina svärdöttrar! Dom jobbar 
båda två, och när dom går till jobbet så skulle jag vara ensam. Och 
det här är mitt barnbarn! Den skyldigheten, eller det ansvaret som 
ligger på hennes axlar kan inte jämföras med deras! För att hon ÄR 
mitt barnbarn! Ändå. Dom är inte mina barnbarn.  

Fadwa beskriver en vanlig dag: 

Jag hjälper henne upp ur sängen på morgonen, för hon har problem 
med ryggen. Ibland klär hon sig själv, bland kan hon inte det. När jag 
gick på SFI var det en självklarhet för mej att först ge henne frukos-
ten. Efter skolan kom jag hem direkt och tog hand om hennes klä-
der, tvättade… Sen städar jag hemma, lagar mat, och tar henne med 
på en promenad ut. När vi kommer hem duschar jag henne. Sen när 
det gäller blodtrycket, det brukar jag alltid mäta, och sockret i blodet. 
Det finns en apparat, och det är jag som gör det varje dag. 

 Fadwa tror att det är hennes matlagning som uppskattas allra mest. Det är mor-
mor som har lärt henne: 

Hon brukade laga mycket gott! Nu gör hon nästan inga praktiska sa-
ker. Men, om hon sitter här, om hon skulle vilja, kan hon göra sallad 
exempelvis. Men det förutsätter att hon är sittande.  

Mormodern påminner: ”Men jag kan så att säga ge order: Gör, det, det.” 
Fadwa hjälper ensam, med undantag för enstaka tillfällen när en av hennes 

morbröder rycker in. Detta innebär en stor förändring jämfört med tidigare, i 
hemlandet, där man var många som bodde tillsammans och hjälpte familjens 
gamla. En annan förändring gäller insatsernas innehåll:  

Självklart skulle jag ha hjälpt henne lika mycket som jag gör här om 
vi stannat hemma, men skillnaden är framför allt då språket här, och 
samhället. Om hon vill åka någonstans då måste jag hjälpa henne be-
ställa en taxi, om hon har tider så måste jag följa med henne till dom 
tiderna som hon har. 

Fadwa beskriver goda erfarenheter av äldreomsorg och sjukvård i Sverige:  

När jag tog kontakt med äldreomsorgen kom dom direkt och be-
sökte henne. Vi är mycket nöjda! Det finns ju läkare också, när vi bo-
kar tid, brukar vi gå till dom och då tar dom väl hand om henne. 
Häromdagen hade hon ont i magen, då ringde vi, då kom en syster 
och var med nästan hela natten. Det finns ju även svenskar här i 
servicehuset. Och dom brukar ta hand om invandrare på samma 
sätt, precis lika bra som dom tar hand om svenskar.  

Den gamla inflikar: 

Dom har verkligen hjälpt till! Varje gång jag behövde nån hjälp så 
tog dom väl hand om mej! Jag blev flera gånger röntgad. När jag kla-
gade på magen kom dom och tog väl hand om mej, likaså med benen, 
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med öronen, rygge… Jag brukade inte höra med mitt högra öra, 
dom skickade mej då till sjukhuset och jag fick hjälpapparat, och nu 
hör jag bättre! Och jag brukar få mediciner, insulin, tabletter.. och jag 
betalar inte! Dom behandlar mej mycket bra! Jag fick inte den här 
behandlingen, eller bemötandet i Irak. Det skulle vara nästan omöj-
ligt att få den vården där som jag har fått här. 

Fadwa har en samtalspartner i sin mormor, och hon gläds åt att få ta del av den 
gamlas minnen från hemlandet. Ibland känns dock ansvaret tungt. Fadwa lider 
ofta av dåligt samvete över att inte räcka till, och ger ett exempel: 

Häromdan tog jag henne till toaletten, och så ramlade hon, och då 
kändes det mycket svårt för mig. Jag.. det tog lång tid tills jag kunde 
få upp henne. Det känns mycket tungt psykiskt! Jag fick dåligt sam-
vete. Det var svårt. Det känns bättre just nu, men jag har inte kom-
mit över det. Men, jag måste också dölja det för henne, så att hon 
inte känner sig som en stor belastning för mej.  

Ibland vill mormodern vara ifred. Då tar hon en promenad på egen hand, stödd 
på rollatorn. Det händer också att hon besöker andra äldre arabisktalande i 
bostadsområdet. Fadwa, däremot, har nästan inga kontakter utanför familjen. 
Ibland talar hon litet med de svenska gamla på servicehuset, och ibland uppsöker 
hon medborgarkontoret där det finns tolk. Tidigare, när Fadwa läste svenska, 
hände det att hon pratade med jämnåriga. Numera inträffar detta aldrig. Händer 
det att hon går på bio, besöker ett café eller liknande?  

Inte just nu, i och med att mormor befinner sig i den här situationen 
så kan jag inte det. 

Vad gör då Fadwa om hon känner att hon behöver prata med någon annan än 
sin mormor? Om någonting känns särskilt svårt, eller viktigt att dela med en 
annan människa? Fadwa svarar med låg röst: 

Känslomässigt…. då pratar jag absolut inte nånting, utan då bara sit-
ter jag och gråter. 

Hon längtar mycket efter sin man, och dagdrömmer mycket om hur de skall ha 
det i framtiden:  

Han har inte fått uppehållstillstånd än. Men när han kommer, när 
min man kommer, då kommer vi självklart bo i en egen lägenhet. 
Det kommer att bli bättre, i framtiden. Vi kommer att bilda en fa-
milj. Det kommer att kännas bättre! Mormor kommer att finnas kvar 
här, men vi kommer att hjälpa henne precis som vi har gjort. Jag har 
min morbror, sen kommer jag alltid att komma till henne. Och min 
man är införstådd. I hennes situation.  

I framtidsdrömmarna ryms inte bara familjebildning och fortsatt hjälp till 
mormor. Tillvaron i Sverige rymmer möjligheter som Fadwa saknat tidigare:  
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Det är mycket bättre här! Framför allt att slippa förföljelsen, det var 
mycket svårt hemma. Och i och med att Sverige är ett fritt land så 
hade jag ambitionen att fortsätta mina studier. Här är det mycket öp-
pet för mig, att gå och läsa. Ingen förhindrar mej, jag kan ta mina 
egna beslut. För en flicka är det mycket svårare där nere än vad det 
är här i Sverige. 

Fadwa förklarar sin roll som mormoderns hjälpgivare både med hänvisning till 
personliga skäl och genom att åberopa kultur i generella termer:  

Det viktigaste för mej är att hon känner sig nöjd med livet och är 
glad. För det är hon som har fostrat mej. Hon var mer än min egen 
mamma för mej. Och du förstår, vi är orientaler och vi har vår egen 
kultur, det är därför jag ställer upp. 

Fadwa har mycket begränsad erfarenhet av att träffa svenskar, och en ganska vag 
uppfattning om svensk offentlig äldreomsorg i allmänhet. De gamla svenskar 
hon sett och pratat litet med i servicehuset verkar nöjda, men:  

Jag tycker att det är fel att inte barnen och barnbarnen tar hand om 
sina gamlingar! Självklart skulle det ha varit mycket bättre om deras 
barn hade tagit väl hand om dom. För oss är det svårt att svälja det.. 
Jag vet inte varför de inte gör det, det kan ju hända är för att barnen 
har jobb att ta hand om. Jag brukar se dom ibland, när någon av 
dom äldre fyller år, då kommer barnen eller barnbarnen och firar. 
Sen går dom. Sen.. det kan hända att dom äldre själva vill vara en-
samma. Jag vet inte.  

Fadwas tillvaro präglas av den flyktingrelaterade kedjemigration som hon in-
går i. Hon visste redan innan hon anlände till Sverige att mormor här be-
hövde hennes hjälp, och var beredd på att ge denna hjälp så snart hon an-
länt. Detta är inte samma sak som att Fadwa skulle ha kommit till Sverige för 
att ta hand om sin mormor: hon bedömdes själv ha flyktingskäl och bevilja-
des uppehållstillstånd på denna grund. Ändå var möjligheten att kunna 
hjälpa mormodern en del i bakgrunden till Fadwas invandring till Sverige. 
Fallbeskrivningen exponerar en komplexitet som kan vidhäfta migrations-
rörelser. Även Fadwas nuvarande situation är mångbottnad. Hon bor hos sin 
mormor i första hand för att hjälpa henne, men också på grund av att hon 
inte har någon egen bostad. Fadwa beskriver sin roll som hjälpgivare som 
naturlig och självklar, hon har alltid hjälpt sin mormor och alltid haft i sinnet 
att fortsätta att göra så. Ändå är situationen mycket förändrad jämfört med 
tidigare. I hemlandet levde man i storfamilj, och många kvinnor hjälptes åt 
med såväl hushållsarbete som hjälp och omsorger om familjens äldre. Här är 
Fadwa ensam hjälpgivare, och hennes roll är mer komplex: utöver praktiska 
insatser (inklusive tillsyn och ständig tillgänglighet) fungerar hon som om-
bud och ledsagare. För den gamlas del innebär också den nya ordningen en 
stor förändring i det sociala livet, som har krympt betydligt både som en 
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följd av utvandringen i sig och av de nu annorlunda boendeförhållandena. Två 
saker är viktiga att uppmärksamma i detta sammanhang: den anhöriga tolkar 
inte själv (inte heller Fadwa kan svenska), och det sociala stödet som genereras 
är tvåsidigt: de två kvinnorna stöttar varandra och håller varandra sällskap. 
Samtidigt utmärks deras relationen av en ömsesidig och stark bundenhet.  

Fallbeskrivningen visar en sammanflätad och komplex hjälpgivandets 
kontext. Den kastar visst ljus över en diskrepans mellan ideal och praktik. 
Traditionsbundet hjälpgivande inom familjen beskrivs som både naturligt 
och idealt, medan i praktiken en person och inte många ger den hjälp som 
behövs. Fallbeskrivningen väcker vidare frågor kring hur det går till när en 
viss familjemedlem blir ensam hjälpgivare. Vem axlar rollen? Varför just den 
personen? Fadwa anses av sin mormor ha ett större ansvar för henne i egen-
skap av barnbarn. Fler viktiga frågor aktualiseras här. Fadwa är inneboende i 
ett servicehus, ett särskilt boende för äldre. På plats finns personal dygnet 
runt om hjälp skulle behövas. Mormodern har stora hjälpbehov, men före-
drar hjälp från Fadwa. En bidragande orsak är att personalen inte talar sam-
ma språk, men framför allt poängteras barnbarnets plikt. Fadwa själv 
framhåller hur viktigt det är för henne att mormor känner sig nöjd och glad. 
Frågor om hur hon själv upplever sin situation eller vad hon önskar för egen 
del tycktes svåra att besvara, de fick upprepas och omformuleras flera 
gånger utan större framgång. Detta kan tolkas på olika sätt. Individualistiskt 
formulerade frågor förutsätter individualistiskt orienterade svar, men kanske 
skiljer denna anhöriga inte så klart mellan sina egna behov och mormoderns. 
Kanske är verkligen omsorgen om den gamlas välbefinnande överordnad 
flickans längtan efter jämnåriga vänner och till synes enkla förströelser. Om 
så är fallet är intervjufrågorna etnocentriska. En annan tolkning är att frå-
gorna inte översattes korrekt, utan omformulerades missvisande. Ytterligare 
en tolkning är att själva intervjusituationen, med mormodern närvarande, av 
Fadwa upplevdes som ett hinder för uppriktighet. Kanske ser hon sig nöd-
gad att underbetona egna behov utan relation till, eller rentav hindrade av, 
den gamlas behov av hjälp. Den unga gav ett sorgset intryck, och ibland 
strömmade tårarna. Den livssituation hon berättade om är komplicerad. 
Hon gifte sig men hindras från att leva med sin make. Hon ger omfattande 
hjälp och finns till hands dygnet runt. Att ansvaret ofta känns tungt berät-
tade Fadwa med eftertryck. Hon har ett begränsat umgänge, om än många 
telefonkontakter med människor i hemlandet.  

Livet i servicehuset är ett liv i skymundan, i väntan. När mannen kom-
mer, om han kommer, skall det liv börja som Fadwa längtar efter med studier, 
ett eget hem och barn. Innan dess kan hon inte riktigt finna sig tillrätta, och 
tycks tona ned behov som skulle äventyra situationen. Men hur blir det om 
och när den unga kvinnans drömmar realiseras? Kommer hon verkligen att 
kunna göra allt detta: Bilda familj, studera och hjälpa? Hur går det med till-
synen av den gamla nattetid? Toalettbesöken? Kanske inser både Fadwa och 
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de övriga i familjen att detta kan komma att bli svårt, men skjuter tankarna 
och eventuella nya beslut på framtiden. Tolkningsmöjligheterna är många. 
Överdrivs den gamlas behov? Eller är behoven egentligen av andra slag än 
de handfasta sysslor som måste artikuleras för hjälp genom äldreomsorgens 
försorg? Vissa uttalanden pekar i en sådan riktning. Å ena sidan förefaller 
uppfattningen att den gamla måste ha någon som bor där vara djupt rotad: 
hon behöver ju så mycket hjälp. Å andra sidan längtar Fadwa efter ett annat 
liv. Den gamla själv framhåller hur trevligt och omväxlande det kommer att 
bli för henne att besöka dotterdottern i hennes framtida hem. En bild fram-
tonar av denna hjälpgivande anhöriga utan egentligt fotfäste, mitt emellan 
olika livsstilar, ja mitt emellan länder. Den gamlas behov här och nu, famil-
jens förväntningar och de egna idealen håller Fadwa fast i denna marginella 
position. 

Slutligen är de mycket goda erfarenheter som både Fadwa och hennes 
mormor hade av bemötandet inom den offentliga vården och omsorgen 
värda att notera. De jämförde med förhållandena i hemlandet, och uttryckte 
sin tacksamhet utan förbehåll. 

Den tredje anhöriga med hemvårdsbidrag, Anna, berättar om en situa-
tion som kastar ett delvis nytt ljus på situationen för de anhöriga med betalt 
för att hjälpa. Anna är med alla mått väl integrerad i det svenska samhället. 
Hon är inte ekonomiskt beroende av några bidrag. Hon har högskoleutbild-
ning och ett bra arbete med fast anställning, är gift med en (svenskfödd) 
man – också han med ett bra arbete – och hon är för tillfället föräldraledig 
med full föräldrapenning. Anna är inte heller lika bunden av hjälpansvaret 
för sin mormor som Maria och Fadwa ovan – hon och maken kan i viss 
mån hjälpas åt. Framför allt är dock familjens vuxna stationära i hemmet 
ändå, på grund av de små barnen där. 

Anna: ”Med mormor här är jag inte helt ensam på dagarna” 

Annas bor med sin make, tre små barn och sin mormor i ett radhus söder om 
Stockholms innerstad. Familjen köpte huset för att alla skulle kunna bo där 
tillsammans. Det händer att Annas make hjälper den gamla, men hans viktigaste 
insats består i att vara ett stöd för sin hustru. Annas äldre bror besöker 
mormodern ibland. I övrigt finns inga släktingar på Annas sida i Sverige, och 
inga fler hjälpgivare. 

Annas mormor kommer från Azerbajdzjan och talar ingen svenska. Hon kan 
duscha och sköta toalettbesök själv, men har en begränsad rörlighet och kan till 
exempel inte knäppa knappar, bädda, laga till enklare måltider eller förflytta sig 
mellan husets olika våningsplan. Hon är mentalt alert. I vanliga fall har mormor 
hjälp av hemtjänst dagtid, men nu är Anna föräldraledig och får mormors 
hemvårdsbidrag (lägsta nivån). Anna sköter hushållet, handlar, städar och hjälper 
sin mormor när så behövs. Hon fungerar som ombud, tolk och ledsagare till den 
gamla. Anna tycker inte att hjälpen till mormor är särskilt betungande, mest av 
följande orsak: 
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Hon är helt klar i huvudet. Det är det som är så bra. Det gör inte så 
mycket att man… lagar mat till henne, i stället för att ha en senil 
människa i huset. Det vore en helt annan sak…  

Mormor hjälper också till, främst genom att sitta och hålla i Annas nyfödda så att 
Anna kan ägna sig åt hemarbetet och de äldre barnen:  

När den ena skriker och den andra springer omkring kan man i alla 
fall överlämna bebisen till henne! 

Anna trivs med att ha mormor i närheten när hon själv är föräldraledig. ”Då är 
jag inte helt ensam!” Hon var nöjd med hemtjänsten tidigare, de ansträngde sig 
verkligen för att ge hjälp av samma personal varje dag. Sjukvården, däremot, har 
inte fungerat. Mormors fot blev förlamad efter en felbehandling, och någon hjälp 
gavs inte efteråt:  

Jag tänkte att hon kan väl i alla fall få nån slags arbetsterapi eller trä-
ning efter felbehandlingen. Men neej. Det var inget sånt. Utan det vi-
sade sig att man fick själv kontakta arbetsterapeuten, och själv kon-
takta äldreomsorgen om man ville ha hjälp. Och göra allting själv. Jag 
vet inte vad dom höll på med! Jag tyckte dom var väldigt konstiga. Vi 
klagade. Vi skrev sen till patientombudsmannen, sen klagade vi även 
till patientförsäkringen, för det där med foten. För dom var helt 
medvetna om att dom hade gjort fel, men ändå stod det ingenstans i 
hennes läkarjournaler! Trots att sköterskan, som gjorde det, sa ”Det 
var mitt fel!”.  

Trots att det mesta fungerar bra finns förstås situationer när det inte är helt lätt 
att bo med och ta hand om sin mormor: 

Man måste ta sån hänsyn till henne! Och det kräver ju ibland… tid. 
Ibland så gör man nånting som man inte tänker, och så blir hon les-
sen eller sårad. Det kan ju vara små saker, som jag vet inte… Man re-
ser bort och så glömde jag att ta ner burken med socker från skaffe-
riet, som hon inte når. Hon blev ledsen. Det kan vara såna småsaker! 
Som man liksom inte tänker på, att man ska göra.  

Det händer att mormor talar om att flytta:  

Ibland kan hon säja det, ibland börjar hon: ”Å om ni inte behöver 
mej, kan ni inte placera mej nån annanstans, jag vill bo på ett ålder-
domshem, bla bla bla…” Vad ska man svara? Ja, jag tvingar henne 
inte, men jag har berättat att det är inget paradis att bo på ett svenskt 
ålderdomshem. Där blir hon helt instängd! Och där kan hon inte 
prata med någon. Här kan hon i alla fall prata ryska med mig!  

Anna har, genom sitt arbete, sett svenska ålderdomshem från insidan.  

Dom gamla är ganska ensamma. Varför… jag tror nog att … deras 
barn kanske inte hälsar på dom. Tillräckligt ofta. Det är en helt an-
nan form av relationer mellan föräldrar och barn här. Här, när man 
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flyttar, man flyttar hemifrån ganska tidigt. Och då kanske man inte 
alls har samma band, mellan föräldrar och barn. Och så känner man 
kanske inte samma ansvar. Efteråt.  

Kommer då mormor att flytta till ålderdomshem? Anna svarar bestämt ”Nej!” 
Hur blir det då i framtiden, när hon blir äldre och kanske sämre? 

Det vill jag inte ens tänka på. 

Anhörigvårdare – anställning med förbehåll 
Rubriken ”anställning med förbehåll” syftar på det faktum att anställningen 
som anhörigvårdare är tidsbegränsad, lätt kan avbrytas, inte ger rätt till semes-
terersättning eller tillägg för obekväm arbetstid – och att den som tar ledigt 
inte har rätt till en vikarie.  

Rada: ”Jag tänker inte som mina barn utan bara: Jag ska hjälpa honom! Till sista 
minuten” 

Radas far bor i en ljus och nyrenoverad hyreslägenhet, två rum och kök, med en 
hänförande utsikt över ett stort grönområde. Han lider av en ovanlig neurologisk 
sjukdom som kommer i skov, orsakar stelhet och skakningar och vissa dagar 
hindrar honom nästan totalt. Fadern behöver hjälp med det mesta: att ta sig upp 
ur sängen, gå på toaletten, duscha, klä på sig, äta. Han talar ingen svenska. Rada 
ger all behövlig omsorg, gör allt hushållsarbete och håller i kontakterna med läkare 
och myndigheter. Hon var tidigare anställd som personlig assistent, men är numera 
anhörigvårdare. Rada kompletterar inkomsten med ett deltidsarbete som lokal-
vårdare på en skola i närheten. Hon planerar sin tid i detalj för att hinna med. 
Planerna måste anpassas efter faderns dagsform. Rada besöker honom flera gånger 
om dagen, och överskrider regelmässigt de 21 anhörigvårdartimmarna i veckan. 

Jag kommer runt 11 och hjälper honom upp från sängen, och ibland 
har jag lagat mat till honom i min lägenhet som jag bär hit. Jag hjäl-
per honom att äta, ibland så skakar han så väldigt mycket. Sen hjäl-
per jag honom att gå på toa. Ibland han kan göra det själv, men jag 
måste vara här! Ibland måste jag hjälpa att klä på honom, gå ut… 
Och sen går jag och jobbar. Det är nära. Och jag går och lite tar pau-
ser och besöker honom. Jag planerar varje gång vad jag ska göra när 
jag kommer hit, jag vet till exempel när han äter middag, och sen ska 
han på toa. Jag går dit när som helst.  

Familjekretsen här är liten. Det händer vid enstaka tillfällen att något av Radas 
barn rycker in i hennes ställe. Hon framhåller dock med eftertryck att detta inte 
är deras ansvar, även om de gärna besöker sin morfar: ”Mina barn har inte tid till 
min pappa! Och dom behöver inte, faktiskt.” Trots faderns stora hjälpbehov 
svarar Rada tveklöst på frågan om vad av allt det som hon gör som är viktigast för 
honom: ”Sällskap!” den gamles psykiska hälsa är skör, efter svåra krigsupplevelser.  
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Första gången Rada kontaktade äldreomsorgen hade hon förberett sig noga 
genom att skriva ned frågor och önskemål på ett papper. Hon fick en besökstid 
omgående, och minns med glädje det goda och respektfulla bemötandet vid detta 
tillfälle när hon anställdes som faderns personliga assistent. Men efter två år fick 
Rada abrupt veta att hennes tid som anställd snart var över:  

En kvinna ringde: ”Du ska få mindre pengar till din pappa.” Jag blev 
mycket förvånad, och ledsen! ”Varför det?” Hon sa: ”Kom hit och 
skriv under ditt anställningsbevis!” Jag visste ingenting! Jag kunde 
inte lagen och visste inte hur det fungerar. Hon sa: ”Du ska ha 
mindre timmar till din pappa, två om dagen räcker, och om åtta 
veckor avslutar du arbetet där.” Jag blev mycket orolig: ”Tänker du 
att han ska bli yngre? Och friskare än han är nu?” Hon svarade: ”Ah! 
Han kan ta hand om sej själv!”  

Det minskade antalet beviljade hjälptimmar försatte Rada i en svår situation. Hur 
skulle hon nu försörja sig? Hon kunde varken utöka arbetstiden som lokalvår-
dare eller skaffa ett arbete till eftersom hon – oavsett det nya beslutet – såg sig 
tvungen att hjälpa fadern som tidigare.  

Jag sprang mycket och jobbade mycket hårt på andra ställen, städade. 
Det mest förnedrande var att jag var tvungen att lämna pappa en-
sam, och jobba så hårt. Men jag måste gå med till läkare, kontakta 
allt möjligt, köpa och laga mat åt honom. Allt, men utan hjälp! Det 
var mycket orättvist mot mej. Jag kände mej utnyttjad och blev 
mycket nervös och stressad.  

Rada lider ännu av sin undfallenhet vid denna händelse:  

Jag tänkte bara: jag måste hjälpa honom! Det spelar ingen roll! Det är 
en sån tradition hemma att alla barn tänker att dom ska hjälpa sina 
föräldrar när dom blir vuxna. Det är nånting som är normalt. Men 
jag hamnade i en jättestor depression. Jag kunde inte ringa någon, 
inte säja något. Kanske någon säger nånting och så kan jag inte 
svara. På rätt sätt. Jag kunde inte uttrycka mej, fråga: ”Hej, vad gör ni 
med mej? Varför är det så här?” Jag tänkte klaga över hennes bete-
ende mot mej, och jag skrev ett brev men skickade det aldrig. Nu 
känns det mycket svårt när jag tänker på det. Jag skrev mycket och 
det tog mycket tid. Jag har mycket problem med mig själv efteråt. 

Hon gråter vid minnet av tiden som följde:  

Jag förlorade nerverna. Jag sprang omkring överallt och jobbade så 
hårt och började bli galen helt enkelt! Till slut bad jag min dotter: 
”Ring, snälla du, till socialtjänsten… Be dom hjälpa mej… jag vet 
inte, jag ska … ta livet av mej!”  

Dotterns nödanrop gav respons. Antalet hjälptimmar utökades vid ett möte där 
både Rada, hennes far och den tonåriga dottern träffade en ny biståndsbedömare. 
Efter mötet arbetar Rada 21 timmar i veckan hos sin far som anhörigvårdare och 



Anhöriga med ekonomisk ersättning hjälper 

 158

30 timmar i veckan som lokalvårdare, allt för att få familjens ekonomi att gå runt. 
Hon plågas av att äldreomsorgen inte tycks tro henne när hon påtalar faderns 
stora hjälpbehov:  

Jag lugnade mej när jag fick 21 timmar, men fortfarande lyssnar dom 
inte på mej. Fortfarande måste jag kämpa. Jag är medveten om att 
pappa blir äldre och äldre och han ska må sämre och sämre. Och jag 
är här! Och tar hand om honom. Det svåraste för mej är att någon 
inte tillåter mej att tillbringa så mycket tid hos honom.. Jag är inte 
nöjd! Inte att jag vill ligga och titta i taket eller nåt. Nej! jag vill hjälpa 
honom, jag vill vara med honom. Men jag måste städa också. Det är 
så orättvist.  

Rada framhåller att hon aldrig har upplevt sig illa behandlad i egenskap av in-
vandrare, men däremot har hennes okunskap placerat henne i underläge i 
kontakten med myndigheter: 

På något sätt ändå tänker jag att man är mycket mer diskriminerad 
för att man inte har någon kunskap. Hela tiden ställs man inför frå-
gan om hur lagarna fungerar i Sverige. Jag tror att lagarna är helt ok, 
men om man inte känner till dem, då förlorar man i allt. Jag försökte 
lära mej litet om sociala frågor. Jag är mycket intresserad av det. När 
jag hittade några punkter, angående min pappa när han hade flyttat 
till lägenheten och angående hjälpen från socialen och så… När jag 
kunde det och ringde och var säker… Min pappa ska få allt! Och jag 
krävde, eftersom jag var medveten om hans rättigheter.. Då gick det 
bättre! Men jag tror inte det är någon diskriminering. Bara okunskap. 

Rada beskriver sin bävan inför framtiden och faderns accelererande sjukdom:  

Jag skulle vilja ha mycket mer tid hos honom! Jag är medveten om 
att det väntar en jättesvår situation framför mej, och att jag måste få 
chansen att vara med min pappa… Jag ser hans situation varje dag. 
Jag märker många saker som jag inte säger nånting om till honom, 
det behövs inte, det vore inte bra. Men, det gör att jag måste springa 
hem, springa till jobbet, passa bussen och tunnelbanan hela tiden, 
åka dit och hit och dit och hit .. det är mycket svårt för mej! Jag är 46 
år gammal och ensam mamma, trots att mina barn är stora måste jag 
köpa och laga mat och… allt möjligt. Dom hjälper till hemma, men 
det är inte tillräckligt! Och jag måste till pappa, han är ensam, han 
väntar på mej! Här. Jag springer och städar någonstans, tänker: ”Åh, 
behöver han någonting just nu?” Det gör mej desperat! Och olycklig, 
jag tänker: ”Hur är det med honom? Vad gör han nu?” När jag är 
långt ifrån honom. 

Hon vill ogärna tänka framåt, eftersom hon utgår från att fadern kommer att bli 
sämre. I svarta stunder vet hon inte om hon själv eller han kommer att dö först:  

Barnen säger: ”Mamma, hur ska du klara honom när han blir… 
äldre...” Men jag tänker inte som dom utan bara: Jag ska hjälpa honom! 
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Till sista minuten. Det kommer att bli så, snart. Men jag kommer att 
vara med honom hela tiden. Hur mycket det än blir. Om jag får 
anställning hos honom eller inte. Jag måste vara där. Men jag vet inte 
vem som ska dö först. Jag eller han. Men nu ska jag städa lite mindre, 
och ta mer hand om pappa. Det blir mindre pengar för mej. Det 
känns svårt. Men jag vill inte springa och jobba så hårt, vara så trött 
och svettig, och sen duscha snabbt och gå till pappa. Det är inte bra 
för mej. 

Allt är inte mörkt. Rada gläds åt att ha sin far här, över att kunna träffa honom ofta 
och över att veta att han har det mycket bättre nu än innan han flydde hemlandet:  

Det är mycket fint att umgås med honom. Han är jättesnäll! Inte nå-
gon svår person, utan det är lätt med honom. Han vill inte stå i vä-
gen! Han försöker hjälpa mej, till exempel genom att bära lite påsar 
om vi går till affären och köper nånting. Jag ser att pappa behöver 
hjälp. Men han kräver ingenting! Han är lycklig att vara här, att han 
har socialbidrag och att han kan överleva… Det gör mej lycklig, att 
han är här och att jag kan hjälpa honom.  

Radas livssituation är hårt pressad mellan egna och andras konkurrerande 
behov. Deltidsarbete på två ställen, faderns ensamhet och sjukdom samt an-
svaret för tonårsbarnen gör att hon ständigt är på språng och känner dåligt 
samvete för det som försummas för stunden. Intervjun tycks glänta på ett 
lock under vilket ett enormt tryck råder. Rada vågar knappt tänka på framti-
den men är skräckslagen för att bryta samman och inte kunna fortsätta att 
hjälpa sin far. Han behöver henne så mycket.  

Personlig assistent – anhörigskapet operationaliserat 
Två anhöriga i hjälpmönster 2 är deltidsanställda som personliga assistenter, 
bägge åt sina respektive mödrar.  

Novin: ”Varför, varför är det bara jag som skall hjälpa mamma?” 

Novin kom till Sverige 1993 i sällskap av sin mor och två syskon, mottagna som 
flyktingar i likhet med flera andra familjemedlemmar före dem. Nu bor modern 
ensam i en handikappanpassad hyreslägenhet ganska nära Novin, vars samtliga 
syskon i Sverige är gifta och har familjer. Endast Novin själv lever ensam, efter 
en dramatisk brytning. Det inställda giftermålet till trots flyttade Novin hemifrån 
som planerat. Sedan dess har hon ägnat sin tid åt att hjälpa sin mor, lära sig svenska 
och sedan utbilda sig till undersköterska. Hon arbetar deltid i sitt yrke och deltid 
som personlig assistent åt modern. Novin har små utgifter och en god ekonomi. 

Novins mor arbetade som lärare i mer än trettio år. Här har hon gått en special-
kurs i svenska för äldre och lärt sig tillräckligt för att klara enkla ärenden. Hon 
fortsätter också att handarbeta för Röda Korset – trots synfel och ledvärk, och 
trots att hennes dotter gör allt för att övertyga henne om vikten av vila. Den gamla 
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har en komplicerad sjukdomshistoria med ischias, nedsatt syn, magcancer och en 
hjärtsjukdom. Hon plågas av ständiga smärtor och rörelsehinder, och behöver en 
mängd olika mediciner. Hon går med rollator inomhus och använder käpp ibland.  

Novin tillbringar omkring 30 timmar i veckan hos sin mor, betydligt fler än 
tjänstens 20. Hon fungerar som omsorgsgivare, hushållshjälp, administratör av 
myndighetskontakter, ledsagare och tolk när så behövs. Hon ger tillsyn när 
modern duschar, storhandlar och lagar mat, diskar, städar och tvättar kläder. De 
andra i familjen ringer och hälsar på den gamla flera gånger i veckan. 

I samma veva som Novin blev klar med sin utbildning stod det klart att 
modern inte längre kunde klara sig på egen hand. Novin längtade efter att börja 
arbeta, men:  

Jag såg att hon var jättedålig, och då bestämde jag mig för att ta hand 
om henne. Det var jättesvårt, men jag tyckte så synd om henne. Om 
hon skulle bli ensam eller om någon främmande skulle komma dit.  

Novin arbetade till en början heltid hos modern. Efter en tid minskades timantalet:  

Jag sa till henne: ”Mamma! Jag måste gå och söka ett annat arbete, 
det här är inte ett omväxlande jobb för mig. Jag måste komma ut och 
träffa folk, annars blir det instängt för mej! Jag kan inte utveckla mej 
med det här arbetet”. Hon sa: ”Neej, Novin, du får bestämma när du 
vill komma hit.” Det var bara för att behålla mej i närheten. 

Moderns önskemål var svåra att stå emot. Nu delar Novin sin arbetsdag mellan 
hennes hem och äldreboendet där hon arbetar som undersköterska. Novin 
besöker sin mor vid två tillfällen per dag, morgon och kväll. Hon anser att de 
tilldelade 20 timmarna av hjälp med personlig assistans är alldeles för få. 

Jag är inte hela tiden hos henne, bara några timmar. Resten av dagen 
är hon ensam! Hon kan gå till köket och koka té, och om hon vill 
kokar hon gröt. Men jag säger till henne: ”Lämna allt efter dej till 
mej, disken i diskhon. När jag har tid under dagen så kommer jag till 
dej. Snart.” Hennes ischias är jätteproblem, man måste vara jätteför-
siktig hela tiden med sin kropp. Man får inte röra på sig, när eller hur 
man vill. När vädret blir kallt, hon måste klä på sej så mycket, annars 
får hon genast problem. Hon kan inte sitta hur som helst. Hon kan 
komma upp och hon kan klä på sej, hon kan gå till toa. Men hon 
måste vara jätteförsiktig med ryggen. En gång ramlade hon från toa-
letten ner på golvet, så jag kontaktade arbetsterapeuten och dom fix-
ade handtag, för hon måste hålla i sej ordentligt när hon sitter där. 
Jag går inte in till duschen och hjälper henne med att tvätta håret och 
sånt. Men jag vill ha koll på henne när hon är där. Jag står utanför 
den stängda dörren och frågar: ”mamma, behöver du hjälp?” Hon 
säjer nej. Hon fick en sån platta på badkarskanten där hon kan sitta, 
efter en dag när hon trillade i badkaret. Den är jättebra.  
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Novin måste förlägga sin arbetstid så att modern får hjälp varje dag, trots att 
tjänsten som personlig assistent inte ger några lönetillägg för obekväm arbetstid. 
I praktiken är Novin aldrig riktigt ledig:  

Jag jobbar bara en helg i månaden på mitt andra arbete. En helg.. 
Resten, tänk! Hur många helger blir kvar? Tre helger i månaden är 
jag hos henne!  

Det betyder mycket för Novin att ha en arbetsplats utanför hemmet att gå till:  

Annars blir det inte något liv. De blir ingen skillnad, man känner 
sig… bara hemma. Jag har bra kontakt med mina arbetskamrater, 
och det är därför. Jag är ensam hemma, och om jag bara går till min 
mamma och jobbar så blir jag helt och hållet ensam. Okey hon är 
min mamma, vi pratar med varandra. Men man behöver andra 
kontakter.  

Novin, vårdutbildad och med inblickar i svensk offentlig äldreomsorg, har 
utvecklat ett perspektiv på moderns situation och behov som inte alltid överens-
stämmer med dennas egen. Det händer att mor och dotter råkar i gräl över hur 
saker och ting skall skötas. Novin har svåra samvetskval efteråt: 

Jag vet, hon är min mamma, men, jag och hon, ibland kommer vi 
inte överens om vissa saker. Hon är inte så gammal. Men hon vet 
inte hur man jobbar här i Sverige, speciellt med gamlingar! På grund 
av att jag har jobbat med gamla och jag har utbildat mej, vet jag mer 
än hon. Jag vill egentligen inte säga så, jag blir ledsen då, för min 
mamma har lång livserfarenhet. Hon har uppfostrat många barn och 
hon vet mer än jag. Men ändå vet jag mer än hon om vissa saker! Till 
exempel: hon vill handla så mycket frukt och grönsaker och kött och 
fisk. Men jag handlar inte nu längre lika mycket som hon vill ha! 
Dom gamla på mitt jobb, dom säger till mig: ”Kan du köpa 2 äpplen 
eller 2 apelsiner eller några stycken potatisar.” Jag vill att min 
mamma anpassar sig också, till samhället här. Men det är jättesvårt 
för henne! Hon vill fortsätta på samma sätt som i vårt land. Men jag 
säger till henne, ”Mamma, snälla, du behöver inte fylla kylskåpet 
med så mycket grejer!” Hon säger: ”Jag vill ha så mycket i min kyl-
skåp! Tänk om ni kommer till mej! Vad ska jag ge er..” Mamma vi vill 
inte ha så mycket saker! Neej! Tack så mycket! Alla har sitt hem, alla 
äter hemma, alla äter ute, när vi kommer till dej vill vi bara umgås 
med dig, sitta… Inte äta!” Men hon blir glad när hon har så mycket 
mat hemma, när vi kommer och hon kan bjuda oss. Om vissa saker 
är vi bara inte överens. Och om jag vill tänka hur jag ska städa hos 
henne, jag vill till exempel bestämma var fjortonde dag. Men hon vill 
helst mer, en gång i veckan, till exempel. Eller hon vill att jag ska 
tvätta hennes tvätt oftare än jag bestämmer.  

Novin började hjälpa sin mor när så behövdes av, säger hon, kärlek. Nu vill hon 
sluta med anställningen där av samma skäl. Viljan att hjälpa modern kolliderar 
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med en stark önskan om att få vara ”bara” dotter, inte vårdare. Man har förgäves 
försökt hitta någon som skulle kunna ersätta Novin, som talar den gamlas språk 
och som nöjer sig med anställningens form och omfattning. De 20 timmarna i 
veckan är för få för att attrahera någon utomstående, och under tiden fortsätter 
Novin trots en ökande irritation: 

Jag tycker synd om henne och vill hjälpa henne. Och samtidigt, på 
ett annat sätt, jag vill inte blanda mej i hennes privatliv! Jag tycker så 
mycket om henne och hon tycker så mycket om mej också. Det är 
därför jag vill behålla henne som min mamma, och hon får en assi-
stent. Jag vill vara bara hennes dotter! Jag jobbar bara tillfälligt hos 
henne. Jag har ett annat jobb och jag vill ha mitt eget liv! Om vi hit-
tar någon annan, jag slutar direkt! Nu eller senare måste vi hitta nå-
gon som tar hand om henne, fler timmar. Ordentligt. Det går inte så 
här. På grund av att hon inte har så många timmar, jag stressar mej 
så mycket, och hon blir stressad och jag blir arg ibland. Jag vill vara 
lugn när jag går dit, men jag är trött då och det påverkar henne så 
mycket! Jag vill gå till henne utan att behöva tänka: ”O mamma 
behöver promenera, mamma behöver handla, mamma behöver städ-
ning..” Om någon annan jobbade där, jag skulle gå till henne och till 
jobbet i lugn och ro, jag skulle inte stressa mej så mycket och hon 
skulle få bättre omvårdnad. Jag vet. Jag tycker inte om promenaderna 
till exempel! De gör mig lite… irriterad. Vi brukar gå till parken eller 
i närheten… men jag vill att hon får dom 3 timmar som hon behö-
ver hemma, med disk och städ och tvätt.. och handla. Sen kan jag ta 
hand om resten. Jag går med henne! 

Novin saknar uppmuntran och stöd från sin arbetsgivare i rollen som personlig 
assistent, utöver den månatliga löneutbetalningen. Själva bemötandet från äldre-
omsorgen lämnar däremot inget övrigt att önska: ”Dom visar respekt, alltid!” 
Hon skulle inte vilja ha några andra insatser för sin mor än mer tid som personlig 
assistent: inte avlösningsplats och definitivt inte hemtjänst: 

Nej, nej, nej, nej… ingenting sånt. Jag sa till biståndsbedömaren att 
vi vill inte ha hemtjänst till henne, hemtjänst det är inte bra. Dom 
bara springer! Stackars hemtjänst! Jag har jobbat med äldreomsorg, 
jag vet. Man hinner aldrig göra... Saker. Det är aldrig lugnt, inom 
hemtjänsten.  

Novin är självkritisk. Trots att hon gör mycket för sin mor är hon inte nöjd med 
vad hon gör, och anser inte att mamman alltid får den hjälp som hon behöver: 

Jag stressar henne när jag jobbar på ett annat ställe och sen kommer 
och hjälper henne. Och hon har rätt att få ett lugnt liv! På jobbet har 
jag lärt mej att det inte får vara stressigt för dom gamla. Jag kommer 
ihåg det sen när jag går till mamma. Hon måste ha ett lugnt liv! Hon 
måste ha en lugn assistent. Men jag är aldrig lugn när jag går till 
henne! Stackars hon! (…) När jag känner att jag är orolig, eller stres-
sad, och gör eller säger nånting fel, då vill jag dra mej tillbaka. Ibland 
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lyckas jag. Men ibland, nej, det blir bråk! Jag tänker så mycket inom 
mej. Tänker, hela tiden. Jag vet inte om det är bra eller inte. Jag blir 
trött av att tänka så mycket. 

Tårarna rinner nerför Novins kinder när hon berättar om grälen.  

Jag säger inte att jag är ung, men om man jämför med henne är jag 
ung! Jag behöver också mitt liv... för att göra mina privata saker, 
också. Jag har inte så mycket att göra, jag går inte ut för att dricka, 
eller… (suckar) jag har ingenting nästan! Ingenting! Bara mitt jobb. 
Men jag vill också ha lite frihet! Kärleken till mamma försvinner inte 
även om man blir arg på varandra, men jag vill ha den kärleken i lugn 
och ro. Jag vill inte blanda bråk och... nej! Jag säger till henne alltid, 
”Snälla mamma, jag vill inte ha… huvudvärk, jag vill inte tänka… jag 
vill inte ha skuldkänslor! Som jag får när jag bråkar med dej.” Hon 
säger: ”Men varför bråkar du då!” (skrattar uppgivet). Nej, jag vill 
inte ha skuldkänslor, och när jag kommer hem efter ett bråk ringer 
jag henne direkt! 

Novin är ensam i rollen som hjälpare, men flera syskon bor i närheten: 

Mina systrar jobbar från klockan 9 till 18 på kvällen, de har barn och 
man och hus… Det kan man inte lämna så lätt. Dom kommer ofta 
och besöker henne, men dom kan inte göra lika mycket som jag gör. 
Jag har inte så mycket att göra.. Jag har inte så mycket privatliv.  

Novins känslor inför sin roll i familjen är sammansatta. Hon är stolt över att vara 
den som hjälper sin mor, och gläds över syskonens beröm. Samtidigt skulle hon 
önska att de deltog mer i omsorgerna om modern:  

Jag ägnar min tid mest åt min mamma! Mina syskon uppskattar mej! 
Dom säger: ”Det är så bra att du är där hela tiden. Du är så glad, all-
tid. Du är jättestark!” Ibland vill jag att dom också kommer och är 
där (…) men jag kan inte bestämma över dom. Dom har egna liv.  

Under fortsatt gråt utvecklar Novin tankarna om sin roll i familjen: 

Dom sa till mig: ”Snälla du! Du bor i närheten av mamma, du har 
lätt att gå till henne, kanske det fungerar bättre för dej.” Och jag… 
Jag var jättesnäll! Jag är jättesnäll fortfarande, men ibland tänker jag 
”Åh, varför är det bara min uppgift att jobba så?!” Jag vill inte säga 
”jag blev offer”, men jag har tagit hand om henne hela tiden! Och.. 
det är svårt för mig faktiskt. På grund av jag jobbar så mycket hinner 
jag aldrig med aktiviteter. Men ibland, nej sällan, händer det att jag 
vill gå nånstans, och vill att min mamma har någon annan hos sej. 
Jag har många gånger tänkt att ”Varför, varför är det bara jag som 
står i centrum för att ta hand om mamma?” Mina systrar är hela ti-
den hemma hos sina män och sina barn och gör… egna, privata sa-
ker. Men det är bara jag som tänker, hela tiden, på henne!  
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Vid intervjutillfället är Novins mor på besök i hemlandet. Novin, som önskar sig 
större frihet, plågas samtidigt av moderns bortavaro. Hon uttrycker förundran 
inför sina kluvna känslor, och söker en förklaring:  

Jag blev jätteensam när hon reste. Jag är så orolig för henne! Jag grå-
ter hela tiden! Och jag längtar efter henne så mycket! På grund av… 
vet du varför? Dom har uppfostrat oss så! Det är inte vårat fel! Om 
vi hade… levt som ni, flyttat hemifrån, blivit självständiga… Jag me-
nar, ni har flyttat hemifrån tidigt, och vi har stannat hela livet med 
våra föräldrar. Vi fick inte flytta hemifrån, på grund av ekonomi, på 
grund av… att samhället där har ett sånt system. När man flyttar 
hemifrån, för att gifta sej till exempel, då blir det mycket svårt att 
skilja sig från sina föräldrar! Jag grät hela tiden när jag flyttade in här. 
Jag längtade så efter henne.  

Novin lider av att se ensamheten bland svenska gamla som hon möter i sitt arbete:  

Jag är så ledsen för att… jag vet inte vad det beror på, men männi-
skor nu är upptagna med arbete och eget liv och resor och allt möj-
ligt. Besök är jätteviktigt för dom gamla! Jag tänker alltid att jag är så 
känslig, men dom gamla får inte så ofta besök av sina anhöriga. Det 
beror också på att man flyttar hemifrån så tidigt! Det blir inte kvar så 
mycket kontakt.. familjemedlemmarna tillsammans. Är det inte så? 
Eller har man uppfostrats så?  

Novin sammanfattar sin uppfattning om orsakerna till att just hennes anhörigroll 
ser ut som den gör, och utbrister plötsligt: 

Jag räknar inte sån hjälp jag ger mamma som… kultur. Jag tycker 
inte om när dom säger ”Det är våran kultur”. Det är skit på kultur! 
Det är samhället som det beror på. 

Novins berättelse visar en komplicerad relation mellan modern och den 
vuxna dotter som fått på sin lott att hjälpa henne. Här finns många uttryck 
för kärlek och omsorger, men också irritation och skuldkänslor. Novin är 
den enda av familjens vuxna barn som inte har egen familj, och hjälparrollen 
har därför tillfallit henne. Bristen på konkret stöd från de mångtaliga, övriga 
familjemedlemmarna frapperar. Novins eget resonemang om detta går 
stundtals i cirklar: det är naturligt att det är hon som hjälper, eftersom de 
andra hade så mycket annat att stå i och eftersom hon själv varken hade 
egen familj eller andra intressen. Samtidigt innebär Novins åtagande att 
andra intressen inte ryms i hennes liv, och att syskonen kan prioritera annat. 
Ett delvis paradoxalt uttalande är att det skulle vara typiskt svenskt att flytta 
hemifrån tidigt, och att denna sed skulle förklara varför inte banden mellan 
generationerna är starka i Sverige som i hennes hemland: där flyttar ”man” 
inte hemifrån som här. För Novin har flytten hemifrån i vuxen ålder innebu-
rit en smärtsam skilsmässa. Men hon är den enda i en stor syskonskara som 
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bodde kvar hemma hos mor och far, och hon hänvisar sina egna livsval till 
personliga karaktärsdrag. En tolkning är att Novin axlar en roll som traditio-
nellt axlas av någon i familjen – men inte alla. I så fall visar detta exempel hur 
generationsbundna förväntningar och ordningar utmanas av den förändring 
som migrationen för med sig: här har Novin, trots allt, både utbildat sig och 
bildat ett eget hem. Uttalanden först om kulturella eller traditionella orsaker 
till familjeband, sedan att det beror på samhället att hennes anhörigroll ser 
ut som den gör ger också ett utrymme för ett förändringsperspektiv: förklar-
ingen till hjälpmönstren nu står att finna i en kombination av traditionella 
ideal och aktuella, nyare förhållanden. 

Det är svårt att få Novin att ange det faktiska antalet hjälptimmar hos 
modern. Det kan bero på olika saker, till exempel svårigheter att skilja mel-
lan ren hjälptid och social tid eller tid för umgänge. Det kan också ha att 
göra med den gamlas mycket varierande dagsform. Andra tänkbara orsaker 
finns. Kanske drar sig Novin för att ge en mer exakt tidsangivelse på grund 
av en strävan efter att inför sig själv mildra det annars olidliga intrycket av 
total tillgänglighet? Eller överdriver hon mängden övertidsarbete? Hur som 
helst så innebar arbetstiden om 20 timmar i veckan, givet att de fördelas 
jämnt över veckans dagar, att modern får hjälp åtminstone tre timmar om 
dagen. På denna tid skall allt ske: omvårdnad, hushållsarbete, promenader... 
Novin är stressad av allt som hon vill hinna med, och önskar att någon an-
nan tog tjänsten som personlig assistent så att hon kunde promenera med 
modern i lugn och ro. Var då promenaderna inräknade i assistenttjänsten? 
Antagligen inte. Men om de skulle ske efter arbetstiden så skulle Novins tid 
ha tagits ännu mer i anspråk. Exemplet aktualiserar en problematik som är 
förbunden med en flytande gräns mellan arbete och kärlekshandling och 
som ofta tycks vara ett inslag vid anhöriganställningar. Om Novin inte hade 
haft tjänst hos sin mor hade hon ändå, och gärna, tagit henne ut på prome-
nader. Nu får promenaderna ske på arbetstid – det är vad den gamla helst 
vill göra och Novin har inte tid att först göra inomhussysslor i tre timmar 
och sedan promenera. Fusionen mellan arbete och anhörigskap påverkar re-
lationen mellan mor och dotter negativt: stressen orsakar irritation och på-
följande uppgörelser. Novin lider av hårda ord som fallit. Situationen rym-
mer flera motstridigheter: Novin vill sluta arbetet som personlig assistent åt 
modern, eftersom rollen som anställd inkräktar på rollen som anhörig. Den 
gamla, däremot, sägs vilja ha dottern kvar som vårdare därför att hon 
”tycker så mycket om henne”. Dottern vill sluta av samma kärleksskäl. 
Novin har erbjudits men tackat nej till hemtjänst för sin mor, mycket på 
grund av hennes intryck från arbetet av stressade hemvårdsbiträden och 
övergivna gamla. (Hon betonade att bemötandet från biståndsbedömare och 
andra alltid var gott och respektfullt.) Det är alltså inte formen för den nuva-
rande hjälpen som hon är kritisk till, utan mängden vilken omöjliggör att 
finna en ersättare. Arbetet som undersköterska är oerhört viktigt för Novin: 
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det ger självständighet, möjlighet till utveckling (både personligt och yrkes-
mässigt) och sociala kontakter. 

All tid som Novin har tillbringat hos modern har kommit att fylla en vik-
tig funktion: utan mammans sällskap känner hon sig mycket ensam. Den 
konkret ensidiga hjälprelationen är socialt ömsesidigt givande. Detta an-
hörigskap, med allt vad det innebär av ansvar, bundenhet, konflikter och 
kärlek – har blivit mer och mer av ett livsinnehåll. Novin gläds över övriga 
familjemedlemmars uppskattning, så mycket att det kanske gör det svårt för 
henne att be om hjälp eller avlösning. Hennes berättelse blottlägger en form 
av pågående konflikt som kräver upprepade ställningstaganden och som 
därmed naglar fast Novin i det pågående. Konflikten består å ena sidan av 
strävan efter frihet och ett eget liv, å andra sidan en stark ansvarskänsla och 
medlidande med den gamla. Men trots att detta konfliktmättade pågående 
nu kan te sig oföränderligt ligger det drastiskt föränderliga nära. Vid intervju-
tillfället stod Novin inför avgörande val som, omigen, kan komma att för-
ändra hennes tillvaro i grunden. Hon överväger att lämna arbete och bostad 
här för att resa till hemlandet och i stället ta hand om sin mor där. Tillvaron 
kring Novin ter sig, trots materiell stabilitet, bräcklig. Möjligen har hennes 
beredskap till förändring att göra med den av ensamhet präglade, sköra 
sociala förankringen som kännetecknar hennes liv i Sverige. 

Novins besvikelse över att vara informellt utsedd till hjälpgivare och 
hjälpansvarig stegras av den uppfattat snåla tilldelningen av hjälp från det 
offentliga i form av antal arbetstimmar som personlig assistent. Grunden för 
uppfattningen om hjälpbehovets storlek kan vara olika för olika parter: 
gamla, anhöriga, biståndsbedömare. Detta kan givetvis medföra problem i 
kontakterna dem emellan. 

Yavuz, också han personlig assistent till sin mor, kämpar hårt för att få 
fler timmar beviljade, men också för att fadern skall få samma hjälp.  

Yavuz: ”Jag sitter emellan… en parentes” 

Yavuz kom till Sverige som politisk flykting, efter hjälp ur hemlandet av organi-
sationen ”Läkare utan gränser” som fanns i området där hans gerillatrupp ver-
kade. Han var allvarligt skadad och den operation han behövde gick inte att 
genomföra på plats. Yavuz berättar livfullt om sin tid i gerillan och sedermera i 
politisk fångenskap, där han for mycket illa. Däremot har han svårt att finna 
orden när han skall förklara varför föräldrarna kom efter honom till Sverige. 
Känslorna överväldigar honom. De två gamla trakasserades av ”specialpolisen” 
som gjorde hembesök varje dag:. 

Dom.. dom slog min mamma! I stället för mig, när jag var i gerillan. 
Dom gör… dåliga saker med folk. Mina föräldrar, dom kunde inte 
klara sig. Det var mycket svårt. 
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Yavuz känner ett ansvar för de gamlas väl eftersom det är på grund av hans poli-
tiska aktivitet som de tvingats fly sitt hemland. Han berättar om den tacksam-
hetsskuld han kände och känner: 

Först hjälpte de mig, sedan mina barn. Om dom inte hade hjälpt 
mina barn, hur skulle de ha klarat sig?  

Yavuzs mor och far bor numera i två rum och kokvrå i ett servicehus, en lösning 
av nöden som ändå innebär en viss trygghet: 

Jag ville inte att de skulle flytta hit! Jag vill att vi skall bo tillsammans. 
Men eftersom, när jag skulle bort till skolan eller praktikjobb eller 
nånting, mamma var hemma. Astman kunde bli farlig, den tvingar 
henne… hon behöver snabbt hjälp till akuten. Efter några gånger 
dom hade förslag, att det är bättre att dom bor här där det finns per-
sonal. Mamma har ett larm, när hon trycker, i alla fall dom kommer 
upp. Men inte riktigt i tid… 

Tryggheten på servicehuset är relativ. Yavuzs far har ingen rätt till hjälp från 
personalen, och Yavuz förstår inte varför. Han hjälper också den gamle mannen 
med det mesta. Yavuz ger flera berättelser om äldreomsorgens bristande för-
måga: Ett fall liknande hans mors och fars slutade illa: 

Det finns andra som bor här, det fanns en dam och en… man. (…) 
Mannen dog för tre veckor sen. Damen hade hjälp från personalen 
som jobbar här i servicehuset. Den här damen har rollator, som min 
mamma. (…) personalen går upp och, ger lite hjälp, snabbt och dom 
försvinner. Dom har andra jobb, som behöver mera. Mannen som 
dog, personalen kunde inte, dom hade inte tid att jobba med båda. 
Personalen visste inte, men vi visste att han inte kunde klara sig. Han 
dog. Dom lagade bara mat till henne, sa ”Nej! Din man kan laga till 
sig själv! Vi har inte tid, dom har inte bestämt det för oss.” Hela tiden 
den här damen, som inte kunde klara sig själv, brukade hjälpa mannen 
för han kunde inte. Hela tiden (…) detta problem! Han dog! Efter-
som.. han behövde hjälp men dom hade ingen hjälp till honom. Han 
var 88 år gammal. (…) Nu är han död, och hon är kvar. Vi känner 
andra också. Gamla invandrare. Det är annat än svenska pensionärer.  

Ingen av Yavuzs föräldrar talar svenska. Modern är rörelsehindrad och sitter 
mestadels i rullstol. Hon lider av magsår och mycket svår astma, och hon är 
nästan blind. Den gamla har svårt att sova om nätterna, har ångest och gråter 
mycket: ”Hon tänker på Kurdistan och på kurdiska folket.” Yavuz är anställd 
som personlig assistent åt sin mor 15 timmar i veckan, men tillbringar betydligt 
mer tid i föräldrarnas hem, och hjälper dem bägge. Han bistår vid duschning, ger 
mediciner, handlar, lagar mat och städar. Han fungerar som ledsagare, tolk och 
ombud där svenska talas. Akutbesöken på sjukhuset är många, och Yavuz är 
alltid med. I föräldrarnas lägenhet finns ett larm som är kopplat till personalen, 
men de ringer istället efter Yavuz som bor i närheten. Sonen kommer närhelst 
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föräldrarna kallar, oavsett tid på dygnet. Nätter när moderns smärtor är särskilt 
svåra sover han över på soffan i vardagsrummet för att finnas till hands: 

När hon har ont, jag måste vända henne, massera henne, jag masse-
rar benen, handen, och jag öppnar fönstret, snabbt, måste stänga det 
eftersom luften här ibland är kall.. I alla fall, vi lever med detta.  

Yavuz vill inte att hans mor och far ska ha hemtjänst: han tycker att det vore 
otillräckligt med tanke på deras hjälpbehov. Yavuz anser att de tilldelade tim-
marna som personlig assistent är för få och har, hittills utan resultat, försökt få 
tjänstetiden utökad. Allra helst skulle han se att tjänsten var omfattande nog för 
att attrahera någon utomstående landsmaninna, som i början när modern hade 
37 hjälptimmar i veckan och en kurdisk kvinna hade tjänsten som personlig assi-
stent. Sonen är mycket kritisk till att timantalet sänktes till 15: i stället borde det 
ha höjts till 40 – bland annat eftersom hans föräldrar har särskilda sociala behov:  

 Den här damen som förut jobbade här, hon ville inte jobba mindre 
än 40, därför dom behöver! Dom behöver handla, dom behöver gå 
till toaletten, eller duscha, laga mat.. När mamma har gäster, till ex-
empel, hon kan inte klara det. Dom som jobbar hos henne måste i 
alla fall jobba till andra gäster som kommer hit till henne också. Det 
är inte samma som… svenskar. Det är så! Till exempel, hon brukar 
bjuda några andra gamla damer som bor här, kurder, till maten. Men 
hon kan inte själv laga mat. Man måste fixa hennes jobb. Och det 
blir inte bara 15 timmar i veckan. 

Yavuz utvecklar sina tankar om olika behov hos gamla med olika bakgrund: 

Svenska gamla, dom har inga gäster. Vi ser kanske ibland deras barn, 
eller jag vet inte, barnbarn, en eller två gånger om året kanske dom 
träffar varandra. Det finns inte. Vi har en annan kultur! Det är olika. 
Dom träffar inte folk, eller folk brukar inte gå till dom. Dom är en-
samma. I mitt land, i Asien, folk brukar bo nära varandra. Dom har 
mycket kontakter. Jag till exempel, eller min dotter, i våran kultur 
folk bor nära varandra, folk har mycket samarbete, folk riktigt kän-
ner varandra.  

Samtidigt lider han av att se de ensamma gamla svenskar: 

Ibland brukar svenskarna gå ner, dom sitter i hallen här nere. (…) 
ofta sitter dom så, runt väggarna. Bara tittar på varandra. Jag dör! Jag 
dör när jag tittar, när jag ser såna bilder! (…) Vi är inte stenar, inte 
träd, vi är människor! 

Yavuz anser att svenskar generellt är ointresserade av det som är annorlunda, 
med undantag för dem som av egen vilja reser utomlands för att studera eller 
arbeta. Han känner inga svenskar personligen: 

Dom är bra också, snälla, goda, men… dom är inte som andra. Vi 
försökte hitta en familj, som vänner, kompisar. Men det är mycket 
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svårt! När man hittar en kompis från Sverige, man har en riktig 
stjärna i himmelen! (…) Det är skillnad. Mellan kulturer och folk. 
(…) Men, Sverige har kanske tusentals goda sidor, som invandrare 
kan vi lära oss… bra system, bra folk, bra myndigheter… demokrati.  

Yavuz beskriver målande, under skratt, hur skillnaden mellan svenskar och andra 
kan ta sig uttryck:  

I en diktatur man får svar med en hård hand. Men här, i det demo-
kratiska och öppna samhället, man får nej med jättemjuka händer. 
Där, dom kan skära huvudet av en med skarpa… Här, dom skär 
med bomull: bort, bort, bort!  

Hans uppfattning är emellertid inte bergfast. Han har på egen hand försökt få till 
stånd en svenskakurs för äldre invandrare, eftersom: 

Jag ser alla som vi, vi som dom andra. Det finns mellan oss bara.. en 
stor väg. Det är språket!  

Inkomsterna som personlig assistent på deltid räcker inte långt, och den myckna 
tid han hjälper föräldrarna hindrar honom att söka annat arbete. Yavuz är fast i 
ett beroende av kompletterande försörjningsbidrag. Upplevelsen av bundenhet 
och ekonomisk brist, utan utsikter till nära förändring, försvårar hans tillvaro på 
ett påtagligt sätt och tär på hans livsglädje. Han drömmer om att återskapa sitt 
hemmabibliotek, men har varken råd att köpa böcker eller tid för att läsa. Själv 
beskriver han sitt liv som en parentes och där hans egna hälsoproblem aldrig blir 
uppmärksammade: 

Därför att dom är mina föräldrar, jag måste tvinga mig… jag sitter 
emellan… en parentes. Den sidan är mina föräldrar, den sidan är 
mitt eget liv, lön och inkomst. Jag kan inte lämna mina föräldrar, 
men jag kan inte klara mig. Jag har själv problem! 

Yavuzs släkt är stor och splittrad. Många som flydde hemlandets krig togs 
emot i Sverige under 1990-talet. Relationerna mellan familjemedlemmarna 
här är märkta av konflikter. Yavuz får mycket sällan stöd av andra i familje-
kretsen när det gäller att hjälpa de gamla. Yavuzs familj tvingades förlita sig 
på varandra under tider av extrem utsatthet. Hans mor och far tog hand om 
barnbarnen under långa perioder när sonen kämpade i gerillan eller satt i 
fängelse. Familjekonflikter och krigstrauman gör att Yavuz nu är ensam om 
att hjälpa de två gamla. Trots att han betonar traditioner av ömsesidig hjälp 
och lever efter sina ideal tycks han inte förvänta sig samma sak av sina egna 
barn. De är upptagna med studier och eget familjeliv och Yavuz klandrar 
dem inte. Han har också förväntningar på äldreomsorgen och anser att den 
borde möjliggöra mer av ett socialt liv för de berörda gamla, där besökare 
tas om hand på ett sätt som en gäst skall kunna förvänta. Yavuz tar själv ett 
stort ansvar och beskriver ett starkt upplevt tvång att ta hand om sina föräld-
rar och en krävande arbetssituation (som ändå inte ger honom möjlighet att 
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försörja sig). Den sociala isolering han numera upplever står i skarp kontrast 
till ett tidigare rikt socialt liv. Yavuz lider svårt av den ekonomiska brist som 
är ett resultat av att han som ansvarstagande anhörig inte kan ta ett arbete 
med bättre betalt. Yavuz är ofta motsägelsefull, till exempel när han först 
uttrycker en bestämd uppfattning om kulturellt orsakade mentalitetsskillna-
der mellan svenskar och folk från andra länder och hävdar att svenska gamla 
inte har samma stora sociala behov som hans egna landsmän har – för att 
senare hävda att den enda verkliga hindret är språket. 

Inget val 
De anhöriga i hjälpmönster 2 har i flera fall tilldelats och tagit på sig en 
hjälparroll i sina familjer, inte bara för de äldre, på ett sätt och i en omfatt-
ning som överskuggar andra familjemedlemmars. När det gäller de äldre an-
ser de alla att andra hjälpformer som äldreomsorgen erbjuder, framför allt 
hemtjänst, vore otillräckliga. De formulerar sina önskemål inför framtiden i 
negativa ordalag: Inte hemtjänst! Det är i första hand ett personligt bemö-
tande som eftersträvas. Huvudsaken är att någon – de själva, andra anhöriga 
eller någon med samma eller större befogenheter (i form av mer tid) – ger 
de önskade, personligt präglade omsorgerna. Bland de anhöriga i hjälp-
mönster 2 finns en uttalad ambivalens inför att själv fortsätta med att hjälpa 
mot betalning, men ingen av dem ser några möjliga alternativ. Detta gäller 
även när frågan ställs hur det kommer att bli den dag den gamla behöver 
ännu mer hjälp än idag. 

Vissa äldre har själva aktivt frånsagt sig hjälp från andra än anhöriga, och 
lämnar därmed de anhöriga få möjligheter att välja. I några fall förmedlas in-
trycket av anhörighjälp med betalt som en temporär lösning, som har upp-
kommit mer eller mindre akut. Exemplen Fadwa och Maria illustrerar detta: 
bägge hjälper gamla kvinnor som med eftertryck avsagt sig hjälp från perso-
nal. Tidigare försök att ta emot sådan hjälp har inte fallit väl ut, inte minst då 
hjälp inte kunnat ges på de äldres språk. (Anna är undantaget och illustrerar 
ett mer positivt val av hjälpform). Andra förklaringar som ges är att antalet 
beviljade arbetstimmar är för få, eller att ersättningen är för liten för att nå-
gon utomstående skall acceptera tjänsten. Varför är det just dessa, de inter-
vjuade, anhöriga som axlar hjälparrollen? Även svaret på den frågan är sam-
mansatt. De flesta anhöriga i hjälpmönster 2 ingår i familjer som inte är rika 
på resurser. De beskriver små sociala nätverk, eller nätverk sargade av kon-
flikter eller psykisk och fysisk ohälsa.  

Samtliga berör betydelsen av kulturella omsorgstraditioner för de hjälpar-
roller som de axlat, och graderna av nyansering varierar: från Fadwas abso-
luta uppfattning om innebörden i att vara oriental (och den gamlas tal om 
barnbarnets plikt att hjälpa), över Radas robust konkreta förklaring förank-
rad i hemlandets utsatta historia och Yavuz uppfattning att kurdiska äldre 
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bör få mer hjälptimmar eftersom de har större sociala behov än svenska 
gamla, till Novins ilska över förenklade, kulturella förklaringar – som 
emellertid inte utesluter en förståelse där uppfostran som en del av ett kultu-
rellt arv skapar individer som inte kan låta bli att ta ansvar för äldre familje-
medlemmar. Novin gör en skillnad mellan sig själv och modern: när det 
gäller hennes egen självförståelse, eller varför just hon har just denna 
hjälparroll, resonerar hon mest utifrån ett individualistiskt perspektiv där 
relationer och personlighet ges stor betydelse. När det gäller moderns hjälp-
behov och önskemål, liksom val av hjälpformer, antas traditioner spela en 
viktigare roll. De anhöriga i hjälpmönster 2 omvittnar en delvis (enligt egen 
utsago) kulturellt baserad förståelse och delvis en mer modernistisk och 
individuellt baserad. Bilderna av relationen mellan traditionella omsorgs-
värderingar och omsorgspraktik kompliceras här, och en tolkning att det kan 
vara fråga om en generationsrelaterad skillnad förstärks av det sätt på vilket 
de anhöriga i hjälpmönster 2 talar om sina egna barn. Dessa förväntas inte 
ta hand om familjens gamla. Som Rada säger: ”Det är inte deras jobb fak-
tiskt.” Det ömsesidiga hjälpgivandets tradition har således gränser. Hur har 
de kommit till? Rada själv antyder ett svar: ”Jag tänker inte som dom tän-
ker.” Det kan här vara fråga om ett generationsskifte, där hjälpgivande anhö-
riga med betalt försöker efterleva traditionella och ömsesidiga ideal medan 
de egna barnen fostras in i andra tänkesätt. Alla anhöriga med betalt i 
intervjustudien är ensamma om att hjälpa dagligen. Några är också verkligen 
de enda anhöriga att tillgå medan andra har utvecklat roller som ensamhjäl-
pare (även där andra familjemedlemmar finns i närheten) efter att de börjat 
få betalt för att hjälpa. 

Glädje och hinder 
Det är vanligt med negativa erfarenheter av situationen bland de anhöriga i 
hjälpmönster 2. De berättar om bundenhet, dålig ekonomi, dubbelarbete 
och bidragsberoende. De vittnar om en klämd position mellan förväntningar 
(de äldres och egna) och det beviljade antalet hjälptimmar. De starka ut-
trycken för känslor av vanmakt är dock långt ifrån entydiga. Här återges 
också glädjen och den känslomässiga tillfredsställelsen i att kunna finnas till 
hands. Erfarenheterna av möten med personal inom vård och omsorg är 
inte enhetliga. De med mest kontakt, det vill säga anhöriga med anställning 
för att hjälpa, är mer kritiska än anhöriga med enbart hemvårdsbidrag. 

När rollfördelningen mellan äldreomsorg och anhöriga är klar och tydlig 
präglas relationen mellan dem av viss förnöjelse. Upplevelser av att vara 
beroende av olika instanser i socialtjänst och sjukvård och av bemötanden 
och bedömningar kännetecknade av godtycke var dock relativt vanliga bland 
de anhöriga med betalt. Frustrationer över att inte ha tillräckliga kunskaper 
om gällande regler förekommer likaså. De anhöriga lyfte fram den ofta 
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avgörande betydelsen av enskilda tjänstemäns goda vilja att förstå. Det var 
ingen som sade sig ha upplevt diskriminering i egenskap av att vara invand-
rare, men flera påpekade att deras bristande kunskaper i svenska fungerat 
handikappande. I Radas fall anade hon att hennes oförmåga att uttrycka sig 
på rätt sätt ibland hade lett till att hon inte blivit trodd, och därmed inte all-
tid respekterad. Att inte ha framfört klagomål efter att ha känt sig illa 
behandlad plågar länge efteråt. Några anhöriga misstänkte att tjänstemän 
hade utnyttjat deras svårigheter i att tala och förstå svenska för att förneka 
insatser som annars varit möjliga för de äldres räkning.  

Två av de anhöriga i hjälpmönster 2 gav hjälp till ytterligare en äldre, och 
i bägge fallen beskrevs hur förfrågningar om offentlig hjälp också till dessa 
andra äldre helt enkelt lämnats därhän. (Som framgick i föregående kapitel 
har det stor betydelse för de anhöriga om de hjälper en eller flera personer – 
det tycks gälla oavsett hjälpmottagarens ålder.) 

Egna behov underbetonas 
Vuxna människor i en migrationskedja lever ofta med en beredskap att åter-
vända, samtidigt som de faktiska omständigheterna här så att säga snärjer in 
och förankrar individerna i det nya landet: bostad ordnas, sjukdomar är un-
der behandling, andra familjemedlemmar etablerar sig på olika sätt. För de 
gamla som berörs av hjälpmönster 2 är detta en vanlig bild, som kan göra 
framtiden svår att planera för de yngre anhöriga som hjälper. Även bland de 
anhöriga antyddes en lös förankring – migrationen är en process, ännu inte 
avslutad. De nämner vidare men tonar samtidigt ned betydelsen av egna häl-
soproblem – i vissa fall allvarliga sådana. Utrymmet för egna behov tycks 
begränsad och tillåts inte konkurrera med situationens krav. Det var inte 
ovanligt att, i likhet med till exempel Fadwa, framställa situationen och den 
egna hjälparrollen som både riktig och självklar – med tillägget ”ibland bara 
gråter jag”. Radas ”jag vet inte vem som ska dö först, han eller jag” är ytterli-
gare ett exempel.  

Relationerna förändras 
Betalningen till anhöriga, hur önskad och välmotiverad den än är, påverkar 
också mer direkt parternas relation. Det som tidigare varit självklara uttryck 
för kärlek, ömsesidighet eller social plikt kan få nya dimensioner och innebör-
der när den anhöriga (och den äldre) börjar betrakta insatserna som arbete. 
Sorg, ilska och irritation föds när en promenad i grannskapet blir en insats 
som skall konkurrera med andra om tiden och när ingen annan hjälpare finns. 

Relationen kunde påverkas på flera sätt av att de anhöriga fick betalt för 
att hjälpa. Vissa av de äldre omvittnades öka sina krav på hjälp och passning. 
Sådana krav kunde i de äldres ögon legitimeras av betalningen, enligt de 
anhöriga. Den höga grad av tillgänglighet som de anhöriga med betalt stod 
till tjänst med kan förstås också mot bakgrund av detta.  
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Betalningen inverkar på relationerna också i ett vidare perspektiv. De an-
höriga med betalt befinner sig inte bara mittemellan äldreomsorgen och de 
äldre, utan också mellan de äldre och andra familjemedlemmar. Hjälpar-
rollen formaliseras av betalningen – även i andra anhörigas ögon.  

Betalning och kompletterande socialbidrag – system som 
krockar 
Det är ovanligt att helt kunna försörja sig enbart med någon av de olika for-
merna för ekonomisk ersättning som är skräddarsydda för anhöriga. Det är 
inte heller avsikten med dem. För anhöriga som i likhet med Anna har andra 
huvudsakliga inkomster har detta ingen betydelse. En ansträngd privateko-
nomi ger däremot anhöriga med betalt och kompletterande socialbidrag 
mycken oro och praktiska bekymmer. Hemvårdsbidrag, till exempel, ersätter 
andra möjliga insatser från den offentliga äldreomsorgen. De anhöriga med 
hemvårdsbidrag gjorde (som alla) stora insatser för de gamla. Maria finns till 
hands dygnet runt, med inkomst på lägsta skäliga nivå och utanför arbetslag-
stiftningens skyddsnät. Men har hon ett arbete? Svaret på frågan har praktisk 
betydelse. Hemvårdsbidraget, å ena sidan, är inte skattepliktigt om det till-
faller någon som delar hushåll med hjälpbehövanden. Det är ingen lön. 
Socialbidraget, å andra sidan, kan inte opåverkat utökas med andra inkom-
ster. När hemvårdsbidraget betraktas som inkomst vid beräkningen av kom-
pletterande socialbidrag tjänar inte anhöriga (som utför arbete som både be-
dömts vara nödvändigt och ska ge utföraren en ersättning) ekonomiskt på 
sitt värv. Den summa som sammanlagt betalas ut från kommunen (hem-
vårdsbidrag och kompletterande socialbidrag) ger inte mer än lägsta skäliga 
levnadsnivå.201 Detsamma sker i andra fall där arbetstiden, och inkomsten 
med den, är liten. Det som utmärker är benägenheten hos de anhöriga med 
betalt att ägna mer tid åt arbetet än vad tjänsten rymmer.  

Att de två bidragssystemen (det som reglerar socialbidrag respektive det 
som reglerar hemvårdsbidrag) delvis är oförenliga hanterades olika i olika 
kommuner och stadsdelar. Anhöriga berättade om biståndsbedömare som i 
all välmening hade uppmanat dem att inte omnämna hemvårdsbidraget som 
inkomst i ansökan om socialbidrag. Konsekvenserna kan bli svåra för den 
som undanhåller sådana uppgifter, om saken kommer fram. En annan viktig 
aspekt är att anhöriga med betalning i form av hemvårdsbidrag på grund av 
sitt hjälpåtagande inte rimligen fullt ut kan stå till arbetsmarknadens 
förfogande, vilket i princip är ett krav för socialbidrag. Deras bundenhet var 
ett faktum, även om de beviljade hjälptimmarna var få.  
                                                      
201  Socialbidrag ska tillförsäkra individen en skälig levnadsnivå. För beräkningen av denna 

använder sig socialtjänsten av en riksnorm, vilken årligen fastställs av regeringen och i 
huvudsak grundar sig på Konsumentverkets pris- och konsumtionsundersökningar för 
kostnader gällande olika poster som bedömts nödvändiga. För en detaljerad redogörelse 
– se 2 kap. 1 § Socialtjänstförordningen (2001:937).  
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Även anhöriga med ytterligare en anställning kunde vara beroende av 
socialbidrag som komplettering upp till skälig levnadsnivå. Ersättningen för 
anhöriganställningen var för låg, eller timantalet för litet, för att den sam-
manlagda inkomsten skulle räcka. Flera exempel i intervjustudien visar på 
liknande sätt anhöriga i kläm mellan socialtjänstens olika uppdragsområden 
och utförandesystem. Äldreomsorgen har de äldres väl i fokus medan social-
tjänstens försörjningsbidragsenheter har arbetslinjen i fokus (Bergmark 
1996; Svedberg 1998). Arbete uppfattas också ofta som synonymt med inte-
gration när det gäller socialbidragsbidragstagare med invandrarbakgrund. 
Som här har framgått leder inte alltid en full sysselsättningsgrad (anhörigan-
ställning i kombination med annat arbete eller arbetssökande) till de integra-
tionsprocesser som är önskvärda. Detta berörs i det följande. 

Ambivalenta värnare av en personlig omsorg 
Kapitlet har givit närbelysning av situationen för anhöriga med betalt för att 
hjälpa sina äldre. Två aspekter särpräglar situationen för de anhöriga i hjälp-
mönster 2. Båda färgar av sig på och utmärker anhörigskapen efter migra-
tionen. Båda kan problematiseras. Den ena gäller mer generellt situationen 
för relativt nyanlända invandrare: hjälpgivande anhöriga som nyligen invand-
rat befinner sig själva i olika faser av en integrationsprocess, med konkurre-
rande krav från olika håll på såväl traditionsbevarande som egen etablering 
på arbetsmarknaden. Integrationsprocessen påverkas, på olika sätt, av före-
komsten av betalning för hjälpgivning till en äldre närstående. Den andra 
gäller relationen mellan hjälpgivare och hjälpmottagare. De äldre, som sällan 
lär sig det nya språket lika fort och lätt som yngre, blir lätt beroende av sina 
närmaste som tolkar och ledsagare. När dessa anhöriga får betalt för den 
hjälp de ger kan ett ömsesidigt beroende utvecklas, på gott och ont.  

De anhöriga i hjälpmönster 2 har kontaktat äldreomsorgen och de äldre 
har beviljats insatser. De särskiljer sig dock från de anhöriga till äldre med 
reguljär äldreomsorg bland annat genom det ansvar de bär och den täta kon-
takt som kommer av uppgiften. Anhöriga med betalt för att hjälpa kan för-
lägga sin arbetstid efter de äldres behov. Denna frihet möjliggör situationen, 
men förstärker också upplevelsen av totalansvar och gör det svårt att be-
gränsa insatserna. Arbetssituationen sammanflätas med anhörigskapet, och 
relationerna förändras. Friheten är i realiteten begränsad för dessa anhöriga 
(som också själva invandrat). Bland de anhöriga i hjälpmönster 2 uttalades 
omsorgstraditioner som en viktig anledning till att just de hjälpte sina äldre, 
men här fanns också andra och motsatta förklaringar (hos en och samma 
intervjuperson). Om de anhöriga i hjälpmönster 1 (i föregående kapitel) 
bjöd delvis paradoxala yttranden om sina hjälparroller så är ordet ambivalens 
mer passande för att beskriva de anhörigas i hjälpmönster 2 inställning. De 
har vänt sig till offentlig äldreomsorg, ofta utan förväntat resultat. De två 
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kvinnorna Fadwa och Novin representerar extremer på en tänkt, graderad 
skala när det gäller uppfattningen om omsorgstraditionernas förklarings-
värde: från Fadwas ”Vi är orientaler” till Novins ”Det är skit på kulturen”. 
Detta utesluter inte att också Novin i sin berättelse ger många hänvisningar 
till kultur och tradition när hon resonerar kring sin egen anhörigroll. Mate-
rialet antyder vidare ett pågående generationsskifte där medelålders anhöriga 
axlar en hjälparroll samtidigt som deras egna barn, de unga vuxna, hålls 
utanför den traditionsuppfyllande praktiken. Härigenom skiljer sig de anhö-
riga i hjälpmönster 2 från dem i det föregående. 

Olika betalningsformer, olika innebörd 
Arbetsvillkoren är olika för de olika betalningsformerna (hemvårdsbidrag – 
anhörigvårdare – personlig assistent). För alla tre gäller att det är svårt att 
försörja sig på dem – undantaget skulle vara anställning som personlig assi-
stent, men endast när det är fråga om heltid (inte aktuellt här). De anhöriga i 
hjälpmönster 2 vill ha mer hjälptid, större inkomster och egna försörjnings-
vägar. Deras uppfattning är att oklara bedömningsgrunder har lett till beslut 
om olika former av betalning, i vissa fall anas ett godtycke. Varför ändrades 
Radas anställning som personlig assistent till anhörigvårdare? Varför får inte 
Yavuzs mor fler hjälptimmar? Varför prövas inte Marias makes rätt till äldre-
omsorg? De olika betalningsformerna tycks representera olika grader av 
kontakt mellan anhöriga och offentlig äldreomsorg, där de anhöriga med 
hemvårdsbidrag befinner sig i äldreomsorgens periferi och de med anställ-
ning som personlig assistent är betydligt mer involverade. Med en sådan 
tolkning är det rimligt att anhöriga med hemvårdsbidrag (när detta uppfattas 
som rättvist) är de mest förnöjda – de tar bara det stora ansvar som de redan 
uppfattar som sitt (även om de äldres hjälpbehov kan vara mycket omfat-
tande). Bidraget betraktas som en form av bonus. Rollfördelningen orsakar 
inga konflikter eftersom de anhöriga inte har förväntningar på att äldreom-
sorgen skall spela någon aktiv roll. Anhöriga anställda som personliga assi-
stenter har en annan förväntningshorisont. De har blivit arbetstagare hos 
kommunen, och i förhållande till de äldre har rollerna och relationerna del-
vis förändrats av detta.  

Mötet mellan traditionella ideal och förändrade förhållanden omformade 
anhörigskapen efter invandringen till Sverige, och de anhöriga med betalt 
tycktes hamna i kläm mellan äldrepolitiska problem och lösningar samt inte-
grationspolitiska mål. Fadwas boende i servicehuset kan till exempel ses som 
ett sätt att tillförsäkra mormodern en individuellt anpassad äldreomsorg, helt 
efter hennes önskemål och därmed i äldrepolitikens anda. Men vilka är kon-
sekvenserna för anhöriga som axlar hjälparrollen och vems ansvar är det att 
integrationsaspekter i blickfånget. För anhöriga med betalt var arbetsliv och 
anhörigskap intimt sammanflätade, och deras hjälpåtaganden tycktes för-
svåra delaktighet i livssfärer utanför arbetet/familjen – såvida de inte var 
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mycket resursstarka i övrigt. Arbetslivet är visserligen endast ett av flera om-
råden i integrationsprocesser (Lesthaeghe & Surkyn 1995)202, men ett som 
länge har dominerat det offentliga samtalet om invandrare och invandrars-
kap i Sverige (Edgren-Schori 2001). 

Trots att önskemål om olika betalningsformer kan artikuleras av såväl an-
höriga själva som deras äldre, och trots att motiven kan tyckas självklara, är 
det vidare inte självklart att hjälpformen betraktas på samma sätt eller värde-
ras på samma grunder av de olika berörda. Ett möjligt fenomen som både 
har att göra med de olika parternas möjliga olika behov och med hur deras 
inbördes relation påverkas av närvaron av offentliga institutioner är ekono-
miskt utnyttjande. Sådant kan förekomma i olika riktningar, och i värsta fall 
kan en tvåsidig gisslaneffekt uppstå som påverkar relationerna i högsta grad. 
Har anhöriga med betalt en reell möjlighet att avbryta anställningsförhållan-
det om den äldre så skulle önska? Yngre anhöriga utan förankring på arbets-
marknaden kan i så fall förlora sin enda inkomst (en inkomst som inte alltid 
påverkat beräkningen av försörjningsbidrag). Omvänt kan unga anhöriga 
blir äldre hjälpbehövandes ”gisslan” när hjälpkrav av de senare uppfattas 
som legitimerade genom betalningen och tillåts accelerera intill orimlighet. 

Språk eller kultur? En fråga om integration 
De anhöriga i hjälpmönster 2 tas i anspråk av de äldre och, både direkt och 
indirekt, av den offentliga äldreomsorgen. Antas yngre anhöriga till äldre in-
vandrare vara särskilt lämpade att hjälpa? Om så är fallet, beror det på att de 
antas kunna svenska bättre än de äldre? Förmodas de vara mer integrerade 
än de äldre? 

Det må framstå som rimligt att äldre får hjälp av någon som de kan tala 
med, någon för vilken de kan berätta vilken hjälp de önskar. Vem denne nå-
gon ska vara är en öppen fråga, men olika betalningsformer till anhöriga tjä-
nar samma primära syfte: att ge äldre en omsorg som inte kan ges på annat 
sätt. När det är fråga om äldre invandrare framhålls det ofta att det centrala 
är att kunna ge dem omsorg på ett språk som de behärskar. Situationen ter 
sig enkel: en gammal människa behöver hjälp för att fungera i sin vardag, 
och en biståndsbedömning bekräftar behovet. Ingen bland äldreomsorgens 
personal talar samma språk, så en anhörig axlar rollen som hjälpgivare med 
betalt. Visst är språket av stor vikt: hur kan den äldre annars förmedla vad 
hon behöver? Förklaringens enkelhet är dock skenbar. Anhöriga med betalt 
har olika stora kunskaper i svenska, och rollen som tolk och kontaktlänk var 
för vissa svår att axla. De anhörigas möjligheter att fungera som språkrör och 
ombud, viktiga insatser för de anhöriga i hjälpmönster 2, varierar stort och 
beror delvis på deras resurser i form av kunskaper i svenska och om samhäl-
let. Det mest iögonenfallande exemplet utgörs av flickan som bor med sin 

                                                      
202  Se vidare t.ex. Bel Habib 1995 eller SOU 1999:8.  
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mormor i ett servicehus. (Varken hon eller den gamla förstår eller talar 
svenska.) Vistelsetiden i Sverige har också betydelse. Flera av de anhöriga 
har invandrat efter eller samtidigt som de gamla, och kunde vara lika lite 
hemmastadda här som de. De har i varierande grad lärt sig att manövrera 
rätt bland olika myndigheter, ett lärande som tagit mycket tid och kraft i an-
språk. De har sällan eller aldrig upplevt diskriminering, men ofta maktlöshet 
som (i början) okunniga nyttjare och beroende av systemet. 

Det kan, som nämnts, diskuteras vad integration är. Att vara integrerad 
innebär inte nödvändigtvis att vara självförsörjande, eller att ha ett arbete. 
Istället sker (eller sker inte) integration inom olika livsområden. När det gäller 
anhöriga med betalt blir dessa förvisso integrerade – i äldreomsorgssfären – 
genom rollen som hjälpgivare och därmed också kännare av vård och omsorg. 
Men andra samhällsdomäner, sådana som kan leda till möjligheten att göra 
alternativa livsformsval, kan förbli dem främmande. Möjligheterna är begrän-
sade för anhöriga med betalt att lära sig svenska i sin sysselsättning, och de lär 
sig inte något yrke. Kontaktnät utanför familjekretsen är också sällsynta bland 
dem. De som dessutom har ordinarie deltidsarbeten lever synnerligen inru-
tade liv, med litet eller inget utrymme för annat. Kort sagt har de begränsade, 
om alls några, möjligheter att göra integrativa arbetslivserfarenheter. De hindras 
ofta att planera inför eller ens tänka på hur framtiden skall gestalta sig, efter-
som nuet är så präglat av konkreta krav och förväntningar. Denna erfaren-
het delar de förvisso med många andra anhöriga med omfattande vårdan-
svar, men integrationskraven torde vara unika för dem. 

Anhörigskap och anställning – olika rationaliteter 
En behovsbedömning har visat att de äldres tillstånd och situation i övrigt 
ger rätt till hjälp, men det reella ansvaret för hjälpen lämnas till de anhöriga 
med betalt (självfallet enligt parternas uttalade önskemål). Dessa anhöriga 
känner och bär ett stort ansvar för sina äldres väl. De har frihet att själva 
planera sitt arbete, men varken lönetillägg för obekväma arbetstider eller rätt 
till semesterersättare. Kombinationen av ansvarskänsla och frihet ger förde-
lar, men med de olika anställningsförhållandena följer alltså också mindre 
positiva följdverkningar. Diskrepansen är stor mellan de anhörigas egen be-
dömning av de äldres hjälpbehov och biståndsbedömarens. De anhöriga de-
lar inte biståndsbedömarnas slutsatser om antalet hjälptimmar eller vilka in-
satser som är nödvändiga. Detta har konsekvenser på flera sätt: de anhöriga 
hjälper sina äldre betydligt mer tid än de har betalt för, och de olika bedöm-
ningarna gör det svårt att acceptera andra hjälpgivare i samma roll, om så-
dana funnes. Dessa skillnader i synsätt tycks bero på att det är olika rationali-
teter som styr uppfattningen om behov – och om rimliga tillmötesgåenden. 
Beskrivningarna här placerar i blickfånget en skiljelinje mellan å ena sidan den 
normalt förväntade hjälpen mellan närstående och å andra sidan sådan hjälp 
som går utöver denna. Det är den senare som omfattas av biståndsbeslutet 



Anhöriga med ekonomisk ersättning hjälper 

 178

från äldreomsorgen, vilket rymmer detaljerade beskrivningar av de insatser 
som den anhöriga har betalt för att göra. Rada ansåg till exempel att sällskap 
var hennes viktigaste insats, oaktat den stora mängden praktisk hjälp som 
hon gav och den höga grad av tillgänglighet som kännetecknade hennes 
situation. Hon är inte ensam om denna värdering. Att sällskap inte ingår i 
äldreomsorgens uppgifter har en biståndsbedömare låtit förstå. Därtill är 
äldreomsorgens resurser för knappa (även om nog många, svenskar och in-
vandrare, önskar att det vore annorlunda).  

Frågan om betalning till anhöriga ska betraktas som ”stöd till anhöriga”, 
”insats för äldre” eller bådadera kan diskuteras. Med betald anhörighjälp kan 
hur som helst vissa äldre tillgodoses en individuellt anpassad omsorg, språk-
ligt eller på annat sätt. De anhörigas beredskap att hjälpa, med eller utan 
betalning, är dock främst beroende av att det finns ett moraliskt kontrakt och 
känslomässiga band mellan människor som gör att de är beredda att axla 
och fullfölja uppgiften. De anhörigas uppfattade skyldigheter gentemot äldre 
närstående föds ur andra principer än de som formulerar samhällets skyldig-
heter gentemot äldre medborgare. Detta förhållande blixtbelyser frågan om 
följderna för de olika parterna av betald anhörigomsorg. Även om betalning 
till anhöriga i viss mån omvandlar informell omsorg till formell, så sker inte 
omvandlingen fullt ut. De anhöriga är fortfarande anhöriga, med allt vad det 
innebär av förväntningar och upplevda förpliktelser, trots att de får betalt. 
Det är troligen bland annat mot bakgrund av detta som de betalda anhörigas 
utbredda missnöje med antalet hjälptimmar ska förstås. 
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KAPITEL 9 

ANHÖRIGA OCH 
ÄLDREOMSORGENS 
PERSONAL HJÄLPER 

Det här kapitlet belyser situationen för anhöriga som hjälper en äldre, 
invandrad närstående som dessutom regelbundet tar emot någon insats från 
den offentliga äldreomsorgen. Samma frågeställningar följs upp som i de två 
föregående kapitlen: Hur kommer det sig att de anhöriga hjälper på detta 
sätt? Vad betyder hjälpgivningen för de anhöriga? Hur påverkas deras liv och 
möjligheter av hjälpen som de ger? Hur ser de på framtida eventuella 
förändringar? Här framgår det bland annat att anhöriga vilkas äldre närstå-
ende har hemtjänst eller bor i servicehus fortsätter att inneha en viktig roll 
som hjälpgivare, inte minst som kontaktlänk mellan de gamla och den 
svenskspråkiga omgivningen.  

Hjälpmönster 3 inkluderar tre av intervjustudiens anhöriga och lika 
många äldre. De insatser som är aktuella är dels hemtjänst, dels boende i 
servicehus inklusive viss praktisk hjälp: 

• Lailas mor, från Irak, bor i servicehus där personalen ger viss städhjälp 
en gång i veckan. Laila och hennes syskon besöker och hjälper modern 
varje dag, bland annat genom att hjälpa henne att duscha, laga hennes 
mat, tvätta hennes kläder och städa enligt den gamlas önskemål.  

• Karim (se även hjälpmönster 1) hjälper regelbundet sin far från Iran, 
som bor med hustrun i en hyreslägenhet och har daglig hjälp från hem-
tjänsten. Karim är den ende hjälpgivande anhörige. 

• Irina bor tillsammans med sin mor från Ryssland, som har daglig tillsyn 
från hemtjänsten när Irina är på arbetet. (När Irina är bortrest korta 
perioder vistas modern för korttidsvård i ett servicehus.) Irina är den 
enda hjälpgivande anhöriga.  

  
Laila utmärker sig markant från de två andra anhöriga i hjälpmönster 3, inte 
bara genom hur hjälpformerna kring hennes mor tagit form (se nedan). Till 
skillnad från de andra ingår Laila i ett stort hjälpgivande och ömsesidigt 
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stödjande socialt nätverk. Hon har själv relativt nyligen anlänt till Sverige, 
lever liksom modern av socialbidrag samt studerar svenska. Karim och Irina 
däremot är självförsörjande. De två betonar mest sina socialpsykologiskt 
stödjande roller – liksom rollerna av hjälpadministratörer för sina äldre. De 
ingår i små sociala nätverk och är bägge ensamma i rollen som hjälpgivare.  

Servicehus 
Lailas mor såg själv till att hon fick plats på servicehus, mot sina barns 
uttryckliga vilja.  

Laila: ”Jag vet inte vad jag ska göra för att hon ska bli glad!”  

Lailas bror flydde från Irak till Sverige i mitten av 1990-talet efter en lång tids tra-
kasserier av militärpolisen. Modern kom till Sverige ett år efter en son, som an-
höriginvandrare. Laila med familj och en syster anlände ytterligare några år 
senare, också de i egenskap av anhöriga. I praktiken var det omöjligt för familjen 
att stanna kvar. Man betalade stora summor för att smuggla sig ut ur landet och 
ta sig vidare. Valet av Sverige som invandringsland för Lailas mor var inte givet. 
Destinationen övervägdes noga, och avgjordes av förväntningar om trygghet och 
god äldrevård här:  

Vi har många släktingar i många länder, och dom sa: det landet är så, 
annat land är så ... dom sa att Sverige är det bästa landet för gamla 
människor. Här tar man hand om dom gamla människorna. Och 
nästan samma religion … inte samma, men nästan! Andra länder har 
många problem, narkotika och … på många sätt! 

Lailas mor bodde hos en son en kort tid. Så bad hon sin socialsekreterare om 
hjälp med att flytta till servicehus: 

Hon gick dit själv först och dom visade henne lägenheten, och sen 
hon bestämde att flytta dit. Hon är mycket nöjd! Hon tycker mycket 
om sin plats. 

Moderns socialbidrag förslår inte långt, men den gamla vägrar konsekvent att ta 
emot pengar av sina barn:  

Min storebror har en affär, och försöker alltid ge henne pengar. Hon 
vill inte. Hon är stolt. Jag vet inte vad hon tänker. Vi frågar henne 
varför? Hon säger: ”När jag var i mitt land jag hade mycket pengar, 
jag var rik. Och än jag tänker: inte en dag min son ska ge mig pengar!”  

Den gamla är kraftigt överviktig, lider av gallsten och en kronisk lungsjukdom. 
Hon kan hjälpligt ta sig runt i sin lilla lägenhet, men sitter alltid i rullstol utanför 
hemmets fyra väggar: 

Men när hon kommer ut kan hon inte, hon ramlar direkt. Jag vet 
inte, kanske det inte beror på en sjukdom, kanske det är känslan! 
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Personalen i servicehuset hjälper med städning en gång i veckan. Själv kan den 
gamla förse sig med enklare måltider och skölja av en tallrik, men i övrigt är det 
hennes anhöriga som gör allt: städar, tvättar kläder, gör alla inköp och följer med 
ut på promenad. Laila sköter all privat administration. De anhöriga lagar all mat, 
enligt den gamla kvinnans mycket specifika önskemål. De omständligt tillredda 
rätterna har stor betydelse – inte bara som näringskälla för henne själv: 

Ibland, även om jag redan ätit, hon tvingar mig att äta! Hon säger: 
”Du är för smal! Du måste äta!” Det är jätteviktigt för henne!  

Familjemedlemmarna har daglig kontakt med varandra för att bestämma vem 
som skall göra vad hos den gamla. De anstränger sig alla för att tillmötesgå olika 
önskemål – även när de ibland uppfattas som överdrivna. De äkta mattorna 
piskas till exempel varje vecka, trots att de inte hinner bli smutsiga mellan varven. 
Ett annat exempel gäller klädtvätt, som efterfrågas flera gånger i veckan: 

Om hon har använt en kofta en dag, den ska tvättas. Då ringer hon 
till oss: ”Jag vill tvätta den!” Vi går dit. 

Arbetsfördelningen fungerar oftast smidigt, men det händer att önskemålen är 
svåra att tillmötesgå:  

Vi väljer vem ska följa med henne till tandläkaren eller läkaren. Det 
fungerar bra! Vi alla vill göra det, men … hon tycker särskilt mycket 
om en person, som hon vill ska följa med henne, men han kan inte 
svenska alls! ”Jag vill att han ska följa med mig!” och vi säger till 
henne, han kan inte svenska, varför måste han följa med dig? Hon 
svarar inte. Hon bara vill det.  

Den gamla trivs i servicehuset, men Laila är av flera skäl inte lika förtjust: 

Jag tycker inte om det. När jag går dit känns det som om jag går till 
sjukhuset. Jag vet inte varför hon bestämde det! Vi är alla här, vi vill 
alla hjälpa henne, men hon kan inte … förstå oss. Att vi vill hjälpa 
henne. Min syster bjöd henne också att bo där, men hon ville inte. Jag 
försökte hämta hit henne, men hon stannade bara tre dagar. Hon blev 
så trött: ”Jag vill tillbaka till servicehuset.” Trots att jag har inte tid för 
att gå till henne och hjälpa henne på många sätt så bestämde hon sig 
för att stanna kvar där. Och ibland när jag eller mina syskon är i skolan 
och hon behöver hjälp, hon kan inte prata svenska, och det finns 
ingen där som förstår henne. Det vore till stor hjälp för henne om 
dom som jobbar på servicehuset förstod henne ... pratade arabiska. 

Några händelser har dock minskat inte bara Lailas utan också i viss mån moderns 
tillit till personalen: 

Det har hänt, hon sa till mej, när hon blev sjuk hon ringde på larmet 
och dom stängde av knappen. Flera gånger. Och en gång, mitt på 
natten, hon blev jättesjuk och kunde inte andas. Hon tryckte på 
larmknappen 3 gånger. Och dom stängde av. Då ringer hon till mej, 
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och jag ringer till dom, och dom sa: ”Vi stänger inte av larmet!” Jag 
sa till dom att gå och se om hon blir bättre eller sämre. När dom då 
går dit, hon pratar med dom på arabiska, sen ringer hon till mej igen 
och sa: ”Jag ringer på knappen flera gånger, varför dom stänger av..” 
Dom sa igen: ”Nej! Vi stänger inte av!” Sen på morgonen ringde jag 
till servicehuset och berättade vad som hänt på natten. Dom pratade 
med den som jobbat natt, det var en man, sen dom bytte den man-
nen. Dom anställde en annan. Dom är snälla. 

Laila vill att modern skall bo hos henne eller något av syskonen, men den gamla 
vägrar att bo i en barnfamilj: 

Hon sa till mig: ”Du har barn och dom skriker och bråkar med var-
andra, jag kan inte höra dom och vara tyst. Jag måste stoppa barnen: 
Tyst! Tyst!” Men dom hör inte, dom lyssnar inte på henne, och då 
blir hon arg. När vi var barn, när hon sa ”Tyst!” till mig eller till de 
andra, vi blev tysta direkt! Men barnen nu, dom lyssnar inte. Vi har 
alla barn ... Och hon… När hon blivit gammal hon tycker inte om 
barnen, de skriker och bråkar med varandra. Hon blir trött och nervös.  

Laila är orolig. Modern har förändrats så mycket, glömmer allt mer och vill vara 
ifred. Hon beskrivs som passiv, trött, nervös och ledsen: 

När hon sitter här, och vi pratar med henne hon blir trött: ”Jag 
glömde vad du sa till mig, säg en gång till!” Och när vi repeterar frå-
gar hon: ”Varför du repeterar till mig? Jag förstår frågan!” Hon var 
trevlig och rolig förut, tyckte om barn och ... allt. Men sen hon kom 
hit stannar hon bara i sin lägenhet. Först blev hon nervös, och hon 
ville flytta tillbaka hem. Men det går inte, det är för farligt. Och sen 
när hon … när vi bestämde att hon måste stanna här blev hon näs-
tan sjuk. Jag vet inte vad ska jag göra till henne! För att hon skall bli 
glad. Hemma, hon hade stor lägenhet och trädgård. Och hon job-
bade mycket! Varje dag. Men här hon gör ingenting. Bara sitter och 
tittar på teve. Jag tror att om min mamma varit kvar i mitt hemland, 
hon skulle inte bli så ... lätt irriterad. Hon ångrar mycket att hon kom 
hit! Varje dag nästan. Ibland hon blir ledsen och då: ”Varför jag kom 
hit, jag önskar att jag hade dött, istället för att komma hit.” Hon var 
tvungen att lämna Irak men hon längtar dit. 

Trots delvis mindre goda erfarenheter från servicehusets vardag är Laila på det 
stora hela nöjd med det bemötande som hennes mor rönt inom äldrevården 
generellt. Hon jämför med hemlandet: 

Dom tycker om äldre människor här och visar respekt för dom. När 
gamla blir sjuka dom hjälper på många sätt. När min mamma blev 
sjuk och opererades, hon kände sig, hon sa till mig: ”Jag känner mig 
som en drottning på det här sjukhuset! Inte som i mitt hemland.” 
Där, vi betalar mycket pengar, men det känns inte bra, för dom är 
arga på patienterna. Inte här! Här är motsatsen! Dom är mycket 
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snälla mot patienter. Dom gör alltid det bästa för den gamla. När 
hon kan inte röra sig själv, dom beställer rullstol till henne. Och frå-
gar henne alltid vad hon behöver och vad hon vill. Om hon blir led-
sen, dom försöker att hjälpa henne på många sätt, ta en promenad. 
Men hon vill inte. För att hon kan inte svenska och här finns ingen 
som kan prata arabiska. 

 Laila känner få svenskar närmare. De av hennes landsmän som har nått hög 
ålder bor samtliga med sina släktingar. Hon ser ibland moderns grannar på 
servicehuset, svenska gamla:  

Jag känner inte dom närmare. Jag har bara sett dom. Det finns per-
sonal som promenerar med dom, och … hjälper dom på många sätt. 
Jag vet inte, men jag tycker dom är modiga, för att dom klarar många 
saker själv! Dom har rullstolar, riktiga rullstolar, men dom gör 
många saker själva.  

Vad, av allt det som Laila gör för sin mor, uppskattas mest? 

Att jag kommer och pratar, tror jag. Hon behöver besök. Eller sam-
tal. Ibland hon sitter i telefonen och pratar en halvtimma, till exem-
pel med mig. 

Laila har svårt att se framåt, hon vill inte gärna tänka på hur det kommer att bli 
när hennes mor blir äldre och kanske sämre.  

Vi vill bo tillsammans med henne, men kanske hon vill inte det. 
Först måste mina barn bli vuxna! Innan hon kan bli nöjd. Det känns 
lite svårt. Först är hon nöjd och normal när vi är där. Sen blir hon arg, 
när barnen gråter eller skriker eller någonting. Jag blir ledsen då, när 
jag känner hon vill att vi går hem! Jag tänker att här i Sverige är allt 
svårt! I mitt hemland var vi nära varandra, vi bodde nära varandra. 
Om vi hade stannat kvar, hade hon inte bott ensam! Hon måste bo 
med någon av mina bröder. De måste ta hand om henne, som de 
gjorde när min pappa dog. Men här kan man inte bo så. Det finns 
inte stora lägenheter, bara små. När man bråkar blir grannarna irrite-
rade, det blir problem. Jag tror att bostäderna är problemet, inte nå-
gonting annat. 

Att Lailas mor själv såg till att få bostad i servicehuset gör henne alltså olik 
andra äldre i denna studie. De anhörigas ansvar är delat och utspritt: det 
sociala nätverket i exemplet är stort och man hjälps åt. Den gamla beskrivs 
som en person med bestämd uppfattning om det mesta, och med omfat-
tande krav och förväntningar på sina närmaste. Här finns vidare ingen en-
sam anhörig som knäar under lasten av ett ensamburet hjälpåtagande, och 
även detta gör situationen olik många andras i studien. 

Personalen på servicehuset har i realiteten litet att göra med exemplets 
gamla dam. De anhöriga har i praktiken inte överlåtit ansvaret – eller de 
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konkreta hjälpinsatserna – till äldreomsorgen. Incidenten i servicehuset, när 
personalen enligt Laila utan åtgärd stängde av larmet, kan vara ett tecken på 
att personalen litar på att de anhöriga träder in när så behövs men också att 
de finner den gamlas krav orimligt höga. Andra, mindre välvilliga tolkningar 
är självfallet också möjliga. 

Laila yppar två starka önskemål. Det ena gäller möjligheten till äldreom-
sorg på den gamlas eget språk: det skulle innebära en stor trygghet både för 
henne själv och för de anhöriga om det fanns personal i servicehuset som 
talar arabiska. Det andra önskemålet är mer fundamentalt: om det fanns stora 
lägenheter att tillgå skulle modern kunna bo tillsammans med och få hjälp av 
sina vuxna barn. Själv vill den gamla emellertid inte ändra förhållandena: hon 
har alltid varit den som givit åt barnen. Genom flytten till servicehuset, städ-
hjälpen där och de vuxna barnens dagliga besök har hon också upprättat kring 
sig en miljö där hon klarar sig ganska bra själv. Så fort hon kommer utanför 
hemmet tappar hon balansen, och måste sitta i rullstol. Då bär ingenting 
längre. Laila tror själv att moderns balansproblem är psykiskt betingade. 

På servicehuset känner sig Lailas mor trygg och anser själv, tycks det, att 
hon inte ligger någon till last – i alla fall inte så som hon skulle ha gjort om 
hon bott tillsammans med något av sina barn. Ändå får hon, ja förväntar sig 
och kräver, mycket hjälp av de sina. Dessa, i sin tur, finner visserligen den 
gamlas önskemål om matlagande, mattpiskande och tvättande överdrivna. 
Men de anstränger sig att tillmötesgå dem. En tolkning är att Lailas mor ge-
nom att begära all denna omsorg samtidigt också begär ett pågående 
återskapande av relationerna – i en omgivning och situation där ingenting i 
övrigt är sig likt. De anhörigas roller och anpassning, återberättade av Laila, 
förefaller framför allt syfta till att bädda in den gamla kvinnan i en trygghet 
och förvissning om bibehållen sammanhållning och starka familjeband. Kra-
ven kan vidare betraktas i ljuset av den gamlas rollförändring efter migratio-
nen. Från att ha varit en central gestalt i ett storfamiljehushåll har hon blivit 
en ensamboende och hjälpbehövande gammal kvinna i ett servicehus där 
ingen talar samma språk. Rollförändringen kan ha påverkat hennes psykolo-
giska och sociala behov på ett sätt som de anhöriga inte kunnat förutse, men 
som de uppenbarligen söker anpassa sig efter.  

Enligt Laila hade hennes egen roll visavi modern inte blivit så annor-
lunda här i Sverige jämfört med hur den skulle ha varit om familjen stannat i 
hemlandet. Kanske har detta uttalande, möjligen förvånande med tanke på 
de förändringar som också beskrivs, delvis sin förklaring i de anhörigas de-
lade hjälpansvar. Men den gamla har också förändrats efter migrationen och 
blivit mindre fördragsam. Laila förstår inte moderns nya beteende. Intervjun 
antyder svåra hälsoproblem, men väcker också frågor kring den gamlas själs-
liga tillstånd. Är modern deprimerad, eller lider hon (dessutom?) av en 
begynnande demens?  
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Familjen tvingades fly och valde för den gamla damens del Sverige, efter 
att ha övervägt flera alternativa platser på jorden: här finns en trygg och god 
äldreomsorg, låg kriminalitet och här är ”nästan samma religion”. Det kan 
vara att Laila med sitt yttrande om religion redogör för något som familjen 
hade erfarit efter invandringen hit, snarare än för något man övervägde in-
nan. Erfarenheterna av möten med såväl olika vårdinstanser som svenskar i 
omgivningen är mest positiva. Man har blivit väl bemötta, ja som likar. 
Familjens förväntningar på svenskar i allmänhet var emellertid negativa – 
Laila hade hört åtskilliga vittnesmål om otrevliga och fördomsfulla svenskar 
innan hon kom hit. Vid sidan av ett mestadels gott bemötande på service-
huset har det trevliga bostadsområdet och hjälpsamma grannar där inspire-
rat hennes numera i grunden positiva uppfattning. Lailas ord kan också vara 
uttryck för en artighet på distans. Hon känner få svenskar närmare. Yttran-
det gjordes inför en svensk intervjuare, och Lailas bakgrund i en välbeställd 
och högutbildad familj kan ha avspeglats i hennes finkänsliga och artigt för-
behållsamma sätt att uttrycka sin uppfattning. Uttalandet om att de gamla på 
servicehuset är ”modiga” som klarar sig på egen hand döljer möjligen en in-
till kritik angränsande oförståelse inför det faktum att samma gamla männi-
skors anhöriga sällan syns till. Laila uppfattar stora skillnader mellan sin egen 
anhörigroll och svenskars i motsvarande situation.  

Hemtjänst 
Hemtjänsten är en central del av svensk äldreomsorg (se kapitel 3). Två be-
rörda äldre fick vid intervjutillfället hjälp av hemtjänsten. Anhöriga till dessa 
två, Irinas mor och Karims far, har synnerligen olikartade erfarenheter av 
denna insats. I det första exemplet i det följande ger hemtjänsten tillsyn och 
levererar dagligen en matlåda till lunch – den gamla bor med sin yrkesarbe-
tande, medelålders dotter som sköter hushållet och ger den omvårdnad som 
krävs. I det andra exemplet gör hemtjänsten stora insatser, flera gånger om 
dagen. Bägge gamla har stora hjälpbehov.  

Irina: ”När du gör mer för de gamla, de tror det är normalt.” 

Irina bor tillsammans med sin mor i en hyreslägenhet med tre rum och kök. Den 
gamla kommer från Ryssland och talar ingen svenska. Med undantag för en 
period på tio år när Irina flyttat med make och barn till Sverige och modern var 
kvar i hemlandet, har de två alltid bott och levt tillsammans. Irinas mor tog hand 
om barnbarnen när de var små. Senare, under åren som åtskilda, var det Irina 
som på distans försörjde modern och betalade hennes hemhjälp. Den gamla 
klarade sig trots det allt sämre på egen hand: 

Jag åkte varje år och hälsade på, och sista året… hon bodde ensam 
och var jättejättesjuk. Hon fick högt blodtryck, och blod kom i hjär-
nan. En väninna ringde till mig och sa: ”din mamma mår inte så 
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bra”. Jag åkte direkt. Jag såg att hon var mycket, mycket sjuk. Usch! 
Jag glömmer det aldrig! Hon öppnade dörren för mig och… allt är 
smutsigt, hon har ingen mat, hon är smutsig, hon har lindat in huvu-
det därför att hon har mycket, mycket ont… hon sa: ”Å! Jag kan inte 
prata!” Jag bestämde på en sekund: ”Du måste åka med mig. Jag kan 
inte lämna dig. (…) Först ville hon inte: ”Det är mitt land! Jag kan 
inte flytta! Jag kan inte språket…” Men jag sa: ”Det spelar ingen roll, 
språk eller ej, du ska bo med mig.” 

Irina gör allt hushållsarbete för sig och modern, samt fungerar som ombud, tolk 
och ledsagare. Hon finns alltid till hands när modern duschar, oftast även 
nattetid eftersom det händer att den gamla som lider av en hjärtsjukdom 
svimmar och ramlar. Irina har två arbeten för att kunna försörja sig; ett på 
vardagarna och ett varannan helg. När Irina är på arbetet tittar hemtjänsten till 
hennes mor. Dessa besök är en trygghet och en förutsättning för att Irina skall 
kunna sköta sitt arbete. Hon önskar inga ytterligare insatser från äldreomsorgen, 
men är bekymrad över moderns tilltagande passivitet och orolig över hennes allt 
vanligare svimningsattacker. Oron påverkar Irinas egen nattsömn negativt. Hon 
är beredd på att när som helst väckas och behöva rycka ut. Moderns hjälpbehov 
ökar, enligt dottern, av en delvis inbillad hjälplöshet: 

Förut, hon kunde göra allt själv. Men nu… när du gör mer för 
gamla, de tror det är normalt. Du måste säja stopp, ge gränsen: ”Du 
kan göra det och det, du är inte handikappad”. Okey, hon börjar 
göra det själv. Men sen, när du slappnar av bara litet: då slutar hon 
igen. Jag tror att gamla är lite egoistiska. De vill att du ska säja hela 
tiden: ”stackars du, du är gammal, vill du ha det så eller så.” Likadant 
som med barn. Hon kan göra allt. Hon bara vill inte. Vet du, det är 
två helt olika saker! Hon säger: ”Jag kan inte.” Jag säger: ”Du vill 
inte.” Därför hon vet att jag kommer att göra det.  

Irinas egen dotter är kritisk mot samspelet mellan mor och mormor: 

Min dotter säger: ”Du måste sluta! Hon kan göra allting själv! Du 
hjälper henne mer än normalt. Hon vet inte gränsen. Hon tror det är 
normalt.” 

Det händer att Irina blir arg och irriterad på grund av bundenheten som hon 
känner. Hon berättar om en typisk sådan situation: 

Ibland är jag jättetrött! Mitt tålamod försvann. Det är inte så bra. 
Ibland, det är inte så lätt. Till exempel, varje dag jag lagar mat, och 
lämnar. Hon kan värma själv. Och nu, sista tiden, kommer hemtjäns-
ten och ger henne. Och ibland efter jobbet, jag vill träffa mina 
kompisar, gå på bio, eller bara gå runt på stan. Och när jag kommer 
hem, jag bara öppnar dörren så säger hon ”Å jag är så hungrig!” Jag 
säger: ”Snälla! Öppna kylskåpet, det finns mat! Det är bara att 
värma!” Nej, hon sitter och väntar. Ibland blir jag jättearg. ”Varför 
sitter du och väntar på mig? Du kan själv!” Du ska se henne, hon ser 



Kapitel 9 

 187

inte ut som åttiofem. Hon är jättepigg. Ibland när jag går ut på kväl-
len frågar hon: ”Vilken tid kommer du hem?” ”Snälla mamma, jag är 
inte en liten flicka som du ska fråga!” Ibland kommer jag klockan 01, 
02… Hon sitter och väntar på mig. Jag säger”okey, vill du vänta, det 
är ditt problem. Inte mitt.” Det är svårt! 

Familjemedlemmarna är få. De ger blott försumbar hjälp till den gamla eller stöd 
till Irina, som inte begär att hennes egen dotter som nyss flyttat hemifrån skall 
hjälpa till med mormor. Vid två tillfällen har modern vistats på servicehus för 
tillfällig avlastning, i samband med Irinas utlandssemester. Detta har fungerat 
mycket bra, bägge har varit nöjda. 

Personalen säjer ”du kan avlasta henne lite oftare, därför du måste 
också leva ditt privatliv och leva också.” men nej, jag vet inte… det 
är bara jag. Bara jag, därför jag frågar inte om hjälp. Hela tiden är jag 
med henne, bara jag.  

Irina tänker att det kan komma en dag när moderns hälsa blir så försämrad att 
hon tvingas ”lämna henne till ett servicehus”. Men:  

Jag vill inte lämna henne! (…) det bästa för mig är att hon är nära 
mig. Jag känner mig lugn när hon är här. Förut, när hon var ensam 
där, jag skickade en massa brev, hon svarade inte på en gång. Jag blev 
så stressad, varför svarar hon inte? Kanske är hon sjuk… Nej. Nu är 
hon här, okey, hon blir äldre. Det är normalt. Jag kan acceptera att 
hennes liv… hon kan inte leva två gånger! Det är mycket sorgligt, 
men vad ska jag göra? Jag kan hjälpa ingenting. Ingen kan hjälpa, när 
personen dör… jag hjälper nu, därför är det lite lugnare för mig.  

Irinas familj i Sverige består av tre åldersgenerationer, men de tillhör alla för-
sta generationens invandrare. De har i olika grad anpassat sig efter de nya för-
hållandena. Irina, i mellangenerationen, uppfyller moderns (och egna) förvänt-
ningar på hjälpgivning. Men hon förväntar sig inte hjälp från sin dotter. Irinas 
berättelse är en berättelse om såväl kärlek och tillfredsställelse med att kunna 
återgälda den trygghet som modern givit henne tidigare i livet, som otillfreds-
ställelse med en tung arbetsbelastning, känslor av irritation och bundenhet.  

Karim i nästa exempel uttrycker sig med lätthet på svenska, han har bott 
här länge och är socioekonomiskt väl integrerad. Bilderna av det svenska 
samhället och av familjerelationerna är i denna intervju bland de mest nyan-
serade i intervjustudien. 

Karim: ”Allting ska jag ordna! Allting.” 

I början av åttiotalet studerade Karim vid universitet i Iran men hann aldrig 
avsluta sin utbildning. Han kom till Sverige som politisk flykting efter ett års exil 
i ett grannland. Han satsade tidigt på en affärsidé som fallit väl ut, och hans 
hustru arbetar inom vården. Inte bara Karim utan också flera av hans syskon 
tvingades fly, och de spreds över världen. Kvar i Iran finns numera en av bröderna 
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och dennes familj. Karim, med föräldrar, fru och tre skolbarn är de enda 
familjemedlemmarna som bor i Sverige. Även Karims syskon i förskingringen 
har etablerat sig väl i nya hemländer, och man reser och hälsar på varandra med 
jämna mellanrum.  

Karims föräldrar fick asyl i Sverige i mitten av 1990-talet, på grund av religiösa 
förföljelser i hemlandet. Nu bor de i en hyreslägenhet på tre rum och kök, med 
larm till hemtjänsten. Ingen av dem talar eller förstår svenska. Fadern, med stora 
hjälpbehov, lider av smärtor i både ben och rygg efter en olycka samt av sviterna 
efter en hjärtattack nyligen. Han är rullstolsburen utomhus och går med rollator, 
mycket långsamt och försiktigt, inomhus. Han klarar att gå ur sängen och att 
besöka toaletten på egen hand, men kan inte klä på sig själv eller duscha utan till-
syn. Han kan inte förflytta sig utanför hemmet utan hjälp. Faderns duschproce-
dur är ett ständigt orosmoment för Karim, vars mor inte kan hjälpa till: 

Nej! Nej, hon kan inte alls! Till exempel klarar hon inte alls att hjälpa 
med rullstolen eftersom hon själv har ont i lederna. Även om det 
bara vore en liten bit. Och pappa kan inte ta sej runt hemma utan 
rullstol.  

Modern har diabetes och synhandikapp, samt en hjärt- och lungsjukdom med en 
svår och envis hosta. Trots olika besvär lever hon ett aktivt liv: promenerar, gör 
små inköp, deltar i det lokala föreningslivet, följer en kurs i svenska för äldre in-
vandrare och träffar väninnor nästan dagligen.  

Hemtjänsten kommer varje morgon för att hjälpa Karims far med att klä på 
sig. De hjälper också vid veckovisa och i förväg inplanerade färdtjänstresor till en 
kulturförening, till sjukvårdsbesök samt till den församling som de bägge gamla 
tillhör. Paret har också ansökt om och beviljats hemtjänstens städhjälp en gång i 
veckan, men i stället har Karim uppmuntrat sin mor att sköta hemmet själv: det 
håller henne aktiv. Nu är dock tiden kommen att använda den beviljade hjälpen. 

Karim bestämde sig tidigt för att ta reda på hur det nya hemlandet fungerade. 
Han visste långt innan de bägge gamla flyttade hit vilken hjälp som går att få:  

När jag kom till Sverige, efter fyra–fem månader blev jag prenume-
rant på Dagens Nyheter. På den tiden hade jag svårt att läsa, men jag 
försökte mitt bästa! Och nu kan jag reglerna, bättre än en normal 
svensk. Vad som gäller. Men mina föräldrar, dom kan inte reglerna 
och dom vet ingenting. Allt går via mej.  

Karim planerar för föräldrarnas alla aktiviteter och ser till att de får den hjälp de be-
höver. Han sköter deras numera mångtaliga kontakter med sjukvård och äldreom-
sorg, till exempel genom att kontakta hemtjänsten inför planerade färdtjänstresor 
och instruera dem om tider och resans syfte. Ansvaret är inte alltid lätt att bära:  

Varje gång man beställer nåt läkarbesök, antingen är läkaren sjuk, el-
ler tolken kommer inte. Eller från hemtjänstsidan, planeringen bris-
ter. Det blir mycket svårt eftersom allt går via mej (…) Ibland på 
jobbet, jag ringer med mobilen i en halvtimme … Jag vill inte säga 
att det kostar, jag struntar i den där biten. Men man kan inte komma 
fram! Det tutar upptaget hela tiden. 
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Själv ger Karim ingen praktisk hjälp, han anser att detta är äldreomsorgens sak 
och att hans allra viktigaste insats är att besöka föräldrarna och finnas till hands 
på telefonen, dygnet runt. Karims arbetstider är flexibla och medger att han åker 
dit med kort varsel. Han besöker mor och far flera gånger i veckan och följer 
ofta med på oplanerade sjukvårdsresor. Modern besöker sjukhusets akutavdel-
ning minst varannan vecka för olika besvär, trots att hennes tillstånd sällan kräver 
akutinsatser. Händelsen som relateras i det följande inträffade vid ett tillfälle när 
Karim för ovanlighetens skull inte kunde lämna arbetet. Berättelsen visar hur 
svårt det kan vara att inte behärska omgivningens språk:  

Min mamma hostade så allvarligt förra veckan att ... hon ringde mej 
och berättade att hon hade en tid hos läkaren men tiden försvann, på 
nåt sätt, jag fattade inte varför. Jag ringde till vårdcentralen, men kom 
inte fram först, och jag tog den tid jag fick åt min mamma, inte 
samma dag men senare i veckan. Jag förklarade hur det var och frå-
gade: ”Om man inte kan prata svenska och vill komma samma dag, 
vad ska man göra?” Dom sa ”Vi kan inte göra nånting.” ”Men min 
mamma kan inte prata svenska, vad ska hon göra? Hon kan inte 
ringa … ” ”Hon ska söka nån akut nån annanstans, till exempel på 
sjukhuset.” Men om hon vill besöka akuten, det går bara under förut-
sättning att hon får hjälp från hemtjänst, att följa med. Och samma 
dag är det inte möjligt eftersom allt är planerat! Hemtjänsten behöver 
minst ett par dagar för att ordna en tid för att följa med. Jag menar 
att allt blir lite huller om buller! Jag sa till mamma att besöka akuten, 
gå dit och försöka få tag på nån som jobbar där som kan tala persiska. 

Hemtjänstens personal följer med vid planerade vårdresor, men kan inte tala med 
de gamla under färden eller vårdbesöket. Att Karims föräldrar inte kan meddela 
sig med omgivningen för inte bara med sig bekymmer vid akuta händelser:  

Problemet är att mina föräldrar ibland inte förstår… Till exempel: 
min pappa har ett läkarbesök nästa vecka. Och han skulle ta ett prov 
tio dagar innan. Jag skrev ett datum, på persiska, i almanackan. Al-
manackan har en speciell plats och dom vet vilken dag och vilken tid 
dom ska på läkarbesöket, allt är ordnat. Men dom glömde att titta ef-
ter, och han lämnade inte det där provet tio dagar innan. Okej. När 
det var fem dar kvar besökte pappa och mamma, med hemtjänstens 
hjälp, sin förening. På vägen tillbaka, själva vårdcentralen är i närhe-
ten och man behöver inte beställa nån tid för prover, man går bara 
dit. Så mamma försöker säga till hemtjänsten att hemvägen ska gå 
via vårdcentralen, det tar inte mer än en halvtimme. Men hemtjäns-
ten fattar ingenting vad de säger. Min mamma sen ringer direkt till 
mej: ”Jag har sagt till hemtjänsten att vi ska besöka vårdcentralen, 
men inte …” Hon godtog inte detta, hon var nervös eftersom tiden 
var ute. Jag sa till mamma: ”Enligt deras plan, dom har inte mera tid 
än planerat för att hämta pappa. Ni kan inte begära mer, eftersom ti-
den efter er är nån annans.” Jag fick lugna ner henne. 

Andra problem kan uppstå när hemtjänstens egen planering ändras:  
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För en månad sen hände det att pappa skulle ut. Han väntade och 
väntade, ingen kom. Pappa ringde till mej och sa att ”det är andra 
gången det händer att dom inte hämtar mej!” Han hade inte berättat 
om första gången. Jag var på jobbet. Ja, jag blev lite … jag vill inte 
säga förbannad, nej inte alls. Men jag ville ha nån sorts förklaring! 
Även om det inte går enligt planerna, kanske personalen är sjuk, 
dom borde ha ringt! Och meddelat, åtminstone. 

Karim har förståelse för att hemtjänstens planer kan spricka, men finner sig inte i 
att man brister i information. Viktiga besked kan meddelas med tolk om 
personalen inte får tag i honom, anser han. Vid det tillfälle som nämns ovan 
kontaktade han omedelbart hemtjänsten: 

Jag ringde dit och pratade, med chefen. Jag krävde en förklaring. Och 
hon visste. Hon sa: ”Eftersom vi har många sjukskrivningar idag så 
gick det inte, vi prioriterar ärendena.” I min pappas fall var det inte 
nånting viktigt. ”Läkarbesök kommer i första hand!” Jag sa att ”det 
är helt okej, det är godtagbart och jag accepterar det! Men varför 
måste min pappa sitta hemma och vänta? Varför har ni inte meddelat 
detta?” Då sa hon att dom hade sagt till honom. Jag sa: ”Okej, ni har 
sagt till min pappa, men på svenska. Han förstår inte!” Dom bad om 
ursäkt, men … Jag försökte bara markera att rätt ska vara rätt! Om ni 
inte kan komma på utsatt tid får ni meddela innan! Så att jag kan pla-
nera nånting annat åt dom.  

När någonting går snett rycker Karim ut och ställer allt till rätta. Han har alla 
viktiga telefonnummer – inklusive de till äldreomsorgens chefer på olika nivåer – 
inprogrammerade i mobiltelefonen. Karim framhåller att han som skattebetalare 
har rätt att förvänta sig att hemtjänsten skall fungera Man borde till exempel 
oftare tillkalla tolk, och utan hans påtryckningar. Trots brister anser Karim att 
äldreomsorgen fungerar som man kan begära, och han vill inte klaga i onödan:  

Jag vill inte säga att det funkar perfekt, men det funkar ... Jag är nöjd, 
faktiskt. Dom försöker göra sitt bästa. Allt som är inom ramen eller 
inom reglerna gör dom faktiskt. Och jag vet också gränserna, jag vet 
vad jag kan begära och vad som är fel eller rätt. Jag försöker faktiskt 
undvika konflikter. Jag vet att bästa sättet att samarbeta, det ska vara 
trevligt! Och jag har inte mer förväntningar.  

De gamla själva är mer kritiska. Till en del, tror Karim, beror det på felaktiga 
föreställningar om vilken hjälp som finns: 

Äldre förväntar sej för mycket kanske. Av den där vården dom får. 
Kanske dom inte fattar ibland hur det funkar, hela systemet.  

Har Karim upplevt att han eller föräldrarna som invandrare har fått ett sämre be-
mötande inom äldreomsorg eller sjukvård? Svaret ges omedelbart och med efter-
tryck:  
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Nej! Inte alls! Inte alls. Och jag är faktiskt mycket, mycket känslig! 
Jag märker direkt, från första ordet, när någon pratar med mej om 
han eller hon menar nånting sånt. Kanske alla invandrare känner så. 
Och jag tar på allvar om det händer. Men inom vården, inom omsor-
gen har det aldrig hänt! Dom flesta som jobbar på hemtjänst har 
själva invandrarbakgrund. Nej, det som påverkar är inte att vi är in-
vandrare utan att dom som jobbar med äldreomsorg ibland har svårt 
att komma i kontakt med gamla som är helt medvetslösa, eller som 
har olika sjukdomar, olika problem och sånt. 

Karim ser dock andra brister inom vård och omsorg, främst i form av överdrivna 
förväntningar på anhöriga. Följande hände när fadern låg på sjukhus en längre tid: 

Före och under operationen och efteråt ringde dom ifrån sjukhuset 
mycket eftersom dom försökte spara på tolken, du vet tolken kostar 
mycket, runt 300 kronor per timme. Och dom kan inte ha en tolk 
där dygnet runt bara därför att min pappa är där. Dom avstod från 
tolk från början, helt och hållet, med tanke på att jag var där 2–3 
gånger om dan. Men eftersom jag visste att det finns alltid nån sorts 
problem, min pappa vill säga nånting eller behöver till och med säga 
nånting, han behöver kunna prata mer än de tre tillfällen jag är där. 
Jag begärde faktiskt, jag krävde att tolk skulle komma 2 gånger om 
dan, minst. Dom sa först att dom behöver inte göra det, men jag 
markerade att ”jag vet att ni har svårt med resurser men min pappa 
har rätt till detta”. Vi kom överens om 2 gånger. Jag sa ”Ja, min 
pappa behöver mera än 2 gånger, men jag kommer också 2–3 gånger 
så det borde räcka.” Men trots tolken, det var en stor belastning för 
mej! Varje ord min pappa försökte säga, eftersom sjukhuspersonalen 
har också ansvar, när pappa försökte säga nånting och dom inte fat-
tade, okej dom ringde mej. Jag hade lämnat en lapp att dom kan nå 
mej dygnet runt, så dom ringde oavsett tid. 01 på natten, 04 på mor-
ronen. Mitt på dan. Det var så där.  

Faderns sjukhusvistelse medförde inte bara ökade krav på Karim från sjukhusets 
sida. Även moderns beroende av sonen ökade i denna situation:  

Om bara jag själv hade fria händer att besöka pappa utan mamma, 
det hade varit mycket enklare. Men jag hämtade mamma dit också, 
och då fick jag stanna där 2 timmar till. För min del jag ville stanna 
kanske en halvtimme. Men för min mamma, en halvtimme är ingen-
ting! Det var jobbigt! Jag kom till en punkt när det inte funkade mer. 
Då sa jag till mamma: ”Okej, på morronen jag hämtar dej hemma. 
Du kan stanna hos pappa hela dan, och på eftermiddan hämtar jag 
dej igen.” Hon godtar inte detta. Hon sa: ”Jag orkar inte. Så länge or-
kar jag inte sitta där!” (uppgivet skratt). Antingen stannade jag kvar 2 
timmar för att köra hem mamma sen. Eller så gick jag ut, alldeles i 
onödan, för att komma tillbaka om en och en halv timme. Det var 
mycket jobbigt. En månad gick, en och en halv. Det blev en hel del 
för mej! I en sån situation, när man inte vet om dan efter, om han 
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dör eller är levande. Då behöver man hjälp. När det händer nånting 
speciellt, det blir en jättestor belastning på mej. Allt ansvar är på mej! 
Min mamma förväntade sej att jag hämtade henne. Allting ska jag 
ordna! Allting ska jag ordna.  

Karim är ensam som hjälpande anhörig till sina föräldrar. Hustruns mer 
reglerade arbetstider är ett reellt hinder för henne att ta mer aktiv del, men 
framför allt framhåller Karim att det inte är hennes sak att hjälpa hans mor och 
far. Äktenskapet har påfrestats, både av Karims hjälparroll och av hans och 
hustruns olika uppfattningar om hur mycket hjälp de gamla skall få och hur ofta 
man skall träffas: 

Detta med mina föräldrar, det är en stor fråga! Faktiskt. Det är en 
sån sak som till och med kan splittra, inte bara min familj, utan jag 
vet att det gäller åtminstone dom familjer som vi umgås med, som 
också har sina föräldrar här. Jag vet att alla har problem! Speciellt 
med mannens föräldrar. Och jag har gjort mitt bästa för att det inte 
ska bli konflikter. Till exempel när pappa blev sjuk och skulle opere-
ras. Vi visste inte hur länge han skulle vara kvar på sjukhuset (…) 
Men jag tänkte första veckan att eftersom mamma var ensam hemma 
och det var ett speciellt tillfälle, man visste inte alls, det var en allvar-
lig sjukdom. Jag tänkte att mamma kan bo hos oss, en vecka, kanske 
två veckor. Och eftersom vi har en god relation, min fru godtog det. 
Första dagen kom och gick, andra och tredje, men… jag kände att 
det blir inte nån mer, va! Min fru har sina rättigheter, och hon vill ha 
sin frihet, här hemma. Men mamma tillhör den äldre generationen… 
Det blev konflikt! Min mamma kokar te, och frågar inte min fru om 
hon vill ha te också. Hon häller upp två glas. Ett åt sej själv och ett åt 
mej. Det är bara ett exempel. En enda gång, det blir ingen konflikt 
va. Men om två såna saker händer, då! Jag menar, min fru påstår att 
”din mamma avsiktligt vill inte respektera mej.” Detta påverkar 
henne faktiskt. Och jag kände att det går inte, det är bäst att dom 
skiljs åt innan det blir en djupare konflikt! Och min fru sa att det går 
inte det här. Jag sa till mamma: ”Det är bäst att du är hemma hos dej, 
det är betydligt enklare, jag försöker komma dit oftare så länge pappa 
är på sjukhus.” 

Karim har funnit en lösning som inte tvingar hans hustru till lika stort 
engagemang som hans i de bägge gamla: 

Jag vill gärna att mina föräldrar kommer hit oftare, eller att vi går dit. 
Det är enkelt, jag kan ringa och beställa taxi så kommer dom. Men 
… det är intressant för mej och inte för min fru. Hon säger ”okej, 
du kan gå hur ofta du vill!” Men för hennes del, hon är inte intresse-
rad av så täta besök. Med tanke på att vi har bara två helgdagar, res-
ten är skoldagar och då går vi inte ut överhuvudtaget. Två helgdagar 
och en dag hos mina föräldrar, nej, min fru godtar inte det! En gång 
i månaden är mer acceptabelt för henne. Det finns inte någon anled-
ning att jag tvingar min fru att ha en sån respekt att vi går dit eller 
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dom kommer hit varje vecka. Därför, för att avstå från den konflik-
ten, vi gör nånting som är acceptabelt. Jag besöker dom själv, per-
sonligen, utan barn och utan fru. Jag själv, jag har fria händer. Jag kan 
när som helst, på morgonen, på dan, mitt på natten ... när jag har tid: 
jag ringer och går dit. 

Karim beskriver sin position mitt emellan de två familjerna: fru och barn å ena 
sidan, föräldrarna å andra. Han ser numera till att de två inte träffas så mycket, 
eftersom det är det lättaste sättet att undvika konflikter:  

Det är jag som har den rollen att stå mitt emellan. Ett enda felsteg, 
och det blir konflikt. Ett enda! Och jag vet att om det blir konflikt, 
det tar sin tid att lösa. Det händer ibland, och då tar det sin tid, kan-
ske en månad. Du vet. Det påverkar, det påverkar min fru, och det på-
verkar hemma. Tack och lov, nu har vi inte haft nån konflikt sen länge. 

Karim har, kanske drastiskt, berättat för sina föräldrar hur det ligger till:  

Jag har pratat mycket med mina föräldrar om det här. Dom vill 
komma hit oftare. Gärna! Och träffa mina barn oftare. Men jag har 
förklarat för dom. Det går inte helt enkelt. Och dom har inte nåt al-
ternativ faktiskt. Jag har förklarat så enkelt: ”Kommer ni oftare hit så 
blir det konflikt hemma. Jag kan inte påverka den biten! Antingen vill 
ni ha konflikt, eller ni vill inte ha konflikt. Inom vår familj. Om ni god-
tar konflikt, okej, då kan ni komma oftare, eller vi kan komma oftare 
till er. Men med konflikt vi kan inte leva tillsammans.” Jag vill inte säga 
att min fru är perfekt, men jag förväntar mej inte av henne att hon 
godtar att besöka mina föräldrar oftare och så. Det är hennes eget liv. 
Det funkar bra hos oss. Men det har inte varit lätt för mina föräldrar.  

Finns det någon som ger Karim stöd eller praktisk hjälp om han skulle behöva 
det? Karim svarar kortfattat och bestämt: ”Nej”. Det praktiska ansvaret för de två 
gamla, det framhåller Karim flera gånger, är kommunens ansvar. Men ingen hem-
tjänstpersonal kan ersätta honom vad gäller att uppfylla deras behov av kontakt.  

Det är en stor belastning för mej! (…) Jag känner inte mej fri, helt 
enkelt. Jag vet att även om jag inte fanns så skulle dom ha omsorgen, 
va. Men, dom behöver utöver detta nån sorts hjälp, en annan sorts 
stöd. Av sin son. Man sitter och pratar, på persiska. Det är den biten 
som är viktig för dom. Annars, oavsett om jag fanns eller inte, okej, 
dom kan leva.  

Här gör Karim en jämförelse med svenska anhöriga till gamla och sätter det mo-
derna livets krav i blickfånget:  

Min fru har jobbat på servicehus. Och jag vet att det är mycket, 
mycket sällan dom gamla får besök. Jag vet inte, kanske deras barn är 
mycket upptagna. Eller bor på avstånd. Svenskar satsar inte mycket. 
Det finns säkert speciella familjer som bryr sej mycket om, men ty-
värr är det här samhället byggt så att man inte hinner, helt enkelt. 
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Därför kanske det blir besök en gång om året, på julafton eller så. 
Ibland litet mer, eller mindre. Eftersom barnen inte enligt lag är skyl-
diga att ta hand om sina föräldrar, okej, det är äldreomsorgen som 
tar hand om den där biten. Och … med tanke på att man hinner 
inte, och man behöver inte bekymra sej som om man själv hade an-
svaret. Alla tänker såhär att vi har betalat skatt, och vi betalar skatt 
för att nån ska hjälpa oss när vi blir äldre. Vi, jag menar svenskar, 
tänker så. Och det är rätt! Men besök, det är nånting annat! Det är 
nånting som gamla föräldrar behöver. Själva besöket, ja, men att ta 
hand om dem, nej, det är inte rätt. Varför skulle jag göra det? Det 
gör jag inte alls! Jag för min del betalar för detta. Det ryms inom ra-
men för lagarna, jag är inte skyldig att ta den där biten. Jag har ett ar-
bete som är flexibelt. Jag har möjlighet att besöka dom. Men om 
mina föräldrar bodde i en annan stad, eller om jag hade en annan 
sorts arbete. Då vore det en självklarhet att det inte var mera än ett 
par gånger om året. 

Karim betonar alltså att han befinner sig i en privilegierad situation, med ett 
arbete som tillåter honom att finnas till hands. De flesta andra anhöriga, svenskar 
eller invandrare, har inte en sådan möjlighet:  

Det är systemet som bestämmer, och inte våran bakgrund. Tror jag. 
Det är inte för att jag har invandrarbakgrund som jag bryr mej mer om 
mina föräldrar, inte alls! Det är bara situationen som gäller, faktiskt. 

Familjen har ekonomiska möjligheter att emigrera än en gång, och nära släktingar 
bor i möjliga invandringsländer.  

Jag hade, eller jag har fortfarande i mina tankar att flytta härifrån. Vi 
har möjlighet, men det blir inte innan dom får sina pensioner. För 
om vi vill flytta, dom ska flyttas först. Jag kan inte lämna dom en-
samma. Nån son eller dotter ska finnas tillgänglig. Om dom får sina 
pensioner, jag kan flytta dom till Amerika, och min syster där tar hela 
ansvaret! (skratt) 

I takt med att Karims egna barn blir äldre börjar de motsätta sig planerna på 
ytterligare en utlandsflytt: de är rotade i Sverige, trivs och vill stanna. Men det 
som främst hindrar är alltså ansvaret för Karims föräldrar. Sonen förväntar sig 
inte samma möjligheter till en god äldrevård i andra länder, och de bägge gamla 
blir inte friskare: 

När som helst, det kan hända nånting. Med tanke på att min pappa 
har fått en hjärtinfarkt, och han är gammal. Om det händer honom 
nånting, det blir en hjärtinfarkt. Men min mamma, jag vet att hon 
kommer att lida! En hel del. I slutskedet. Med sjukdomar. Och ännu 
mer, ännu jobbigare och ansvarsfullt blir det när en av dom avlider. 
Nu är dom tillsammans, åtminstone. När en blir ensam kommer han 
eller hon att behöva mer besök, och mer stöd. Av mej. 

Här är tryggt för de gamla:  
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Så länge dom bor i Sverige, dom bor i samma lägenhet, dom får 
samma hjälp, eller lite mer, i framtiden när dom behöver mer. Jag vet, 
äldreomsorgen finns och kommer att fortsätta finnas.  

För egen del kommer Karim, om han bor kvar i Sverige, att anlita äldreomsorgen 
när han blir gammal:  

Du vet, vi blir faktiskt mer och mer svenska. Speciellt mina barn, 
som är födda här. I Iran lämnar barnen inte familjen innan de gifter 
sej. Det är inte alls normalt! Men här i Sverige, det är garanterat att 
när mina barn blir 18 år, dom kommer att lämna oss. Och bo sepa-
rat. Jag menar, vi får godta det. Och när det gäller äldreomsorg, när 
vi blir gamla, okej, vi godtar vad som är, vad som finns. Men med 
stor sannolikhet är jag inte kvar här i Sverige då.  

Man har tackat nej till vissa erbjudna insatser från hemtjänsten, som till 
exempel hjälp med matlagning, städning och duschning. Hushållsarbetet hål-
ler den gamla kvinnan aktiv, trots de svårigheter som det också innebar. Det 
är svårt att med ledning av intervjun avgöra hur mycket modern själv 
medverkade i beslutet om hemtjänst. När det gäller duschningen vill den 
gamla ha god tid på sig och själv välja tidpunkt. 

Karim beskriver en tydlig uppdelning av det ansvar han ser som sitt och 
det som han tillskriver äldreomsorgen. Han är på det stora hela taget nöjd 
med äldreomsorgens infriande av förväntningar, men inte med bristen på 
rörelseutrymme för egen del. Hans liv bjuder små möjligheter att ändra egna 
planer. Han må ha goda resurser på många sätt, men eventuella egna, andra 
behov underordnas ansvaret för föräldrarna. Karim får förklara äldreomsor-
gen för föräldrarna, och förklara föräldrarna och deras situation för äldre-
omsorgen.  

Karim och hans familj är vana vid en hög materiell standard från hem-
landet, och de har lyckats återskapa goda levnadsförhållanden här. Karims 
berättelse om livet i Sverige är en berättelse om ekonomisk men också i viss 
mån social integration, liksom om hans långvariga, envisa kamp för att upp-
nå detta. Han är stolt över att inte vara ekonomiskt beroende av någon, utan 
bidra till välfärden genom sitt arbete och skatten som han betalar. Ansträng-
ningarna har också medfört resurser i form av förankring och kontakter 
med andra än landsmän. En felsägning är kanske signifikativ: ”Vi, jag menar 
svenskar, tänker...” Samtidigt hänger vissa omständigheter ovillkorligen sam-
man med familjens migrationsbakgrund, som de gamlas behov av hans roll 
som kontaktlänk med den svenska omgivningen. Karims självförståelse ter 
sig ibland motsägelsefull. Till exempel betonar han hur betydelsefulla hans 
besök är för kontakten mellan honom och föräldrarna, detta är ett ansvar 
han aldrig skulle släppa ifrån sig. Vid ett annat tillfälle hävdar han bestämt 
att han, liksom andra svenskar, endast skulle besöka sina föräldrar några 
gånger om året om de inte bodde i samma stad.  
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Karim har tät kontakt med sina föräldrar, medan hans fru och barn lever 
utan samma starka band till dem. Detta orsakar ibland rollkonflikter: den 
gode sonen är inte alltid en god äkta man. Kanske är det främst fråga om en 
konflikt mellan olika generationsrelaterade rollförväntningar. De gamla har 
en mer traditionell syn på äktenskapet och dess plikter och Karim avvisar 
deras åsikt att han bör bestämma över sin hustru. Eftersom små konflikter 
riskerar att bli djupare har han anträtt en balansgång för att undvika splitt-
ring. Han hanterar sin klämdhet mellan rollerna som son respektive make 
och far genom att öppet lägga beslutet och därigenom en del av ansvaret för 
hur det skall gå på föräldrarna: ”Ni är välkomna hit så ofta ni vill, men det 
blir konflikter om ni kommer för ofta!” Det ligger då i de gamlas händer att 
värna om sonens familj. Karims berättelse är en berättelse om en anpassning 
som fungerar, om än inte perfekt och kanske blott temporärt.  

Fallbeskrivningen synliggör vidare inte bara den bundenhet som kan 
drabba den anhöriga som är ensam om tolk- och kontaktpersonuppgiften. 
Den visar också på många sätt hur sårbar den är som behöver hjälp men 
inte talar språket som gäller. Vid akut sjukdom måste man ringa för en läkar-
tid nästa dag. Ordet akuttid tycks missvisande när det handlar om en besöks-
tid en annan dag. Vilka konsekvenser har dessa regler för icke svensktalande 
som saknar tolkande släktingar eller vänner? Saken drabbar givetvis även 
andra människor, inte bara dem som saknar talets förmåga.  

Karim beskriver både en framgångshistoria och en pressad livssituation. 
Han befinner sig i en position mellan de gamla och sin egen familj och strä-
var efter att finnas till hands för bägge. Kanske har hans mycket aktiva an-
hörigroll bidragit till föräldrarnas (enligt Karim själv) orimliga förväntningar 
– det är en tolkning. En annan tolkning, alls inte motsatt, är de överdrivna 
förväntningar på äldre invandrares anhöriga från personal inom vård och 
omsorg som Karim uppfattar. Det är dock inte den enda möjliga förklar-
ingen. Att sjukvårdens personal ställs inför svåra dilemman av att resurserna 
inte är oändliga drabbar inte enbart patienter som inte talar samma språk. 
Även svenskspråkiga äldres anhöriga kan uppleva vårdpersonalens förvänt-
ningar på deras engagemang.  

Karims berättelse belyser, slutligen, hur migrationsrörelsens varaktighet 
kan återverka på den som befinner sig mitt i den. Trots graden av förankring 
ter sig hans liv som i vardande, ett pågående provisorium. Han är fortfa-
rande på väg – trots att barnen är rotade här och trots att ytterligare en ut-
vandring inte är möjlig innan de gamla fått pension. Karims tänkta framtid 
dväljs i en märkbar ambivalens: å ena sidan vill han lämna Sverige och å 
andra sidan talar han om att få hjälp från offentlig äldreomsorg för egen del, 
när han själv blir gammal. Det kan tolkas som ett tecken på Karims integra-
tion i det svenska samhället att han utgick ifrån att intervjuns generellt hållna 
frågor om hjälp till äldre handlade om ”offentlig omsorg”. För honom be-
tydde ordet omsorg det som görs av personal. 
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De anhörigas hjälparroller – orsak eller verkan? 
Förutom att den offentliga äldreomsorgen också är involverad kring de äldre 
som berörs av hjälpmönster 3 är deras hjälparroller sinsemellan mycket olika, 
liksom hur de uppfattar och värderar olika inslag i hjälpen till de gamla. Samt-
liga spelar dock, vid sidan av äldreomsorgens insatser, en central roll både 
som tolk, ledsagare, organisatör av och kontaktlänk med den svenskspråkiga 
omgivningen (inklusive vård och omsorg), kontrollinstans och/eller hjälp-
givare (inklusive givare av kroppslig omvårdnad). Frågan om hur det kom-
mer sig att de hjälper just så som skildrats här går inte att besvara i en mening. 
Offentlig äldreomsorg är inget enkelt val för någon av dem och de olika 
hjälpformerna kring de äldre är delvis resultat av positiva val, delvis negativa. 
Kvaliteten i äldreomsorgen värderas olika av de anhöriga i hjälpmönster 3 och 
av deras äldre, närstående hjälpmottagare. Lailas mor trivs på sitt servicehus, 
medan dottern inte tycker om stället. Irinas mor protesterar tyst genom att 
inte äta matlådan som hemtjänsten lämnat kvar, när dottern inte går direkt 
hem efter arbetet. Karims föräldrar förstår inte logiken bakom hemtjänstens 
olika prioriteringar, utan känner sig illa behandlade. Det är en öppen fråga 
om sådana förhållanden ligger bakom en del av de anhörigas (också i hjälp-
mönster 3) omfattande insatser trots beslut om offentlig äldreomsorg. 

När två av de anhöriga i hjälpmönster 3 ställs sida vid sida tydliggörs 
komplexiteten i orsakerna till de anhörigas olika hjälparroller. Lailas (och de 
övriga anhöriga i hennes krets) insteg i servicehuset (en boendeform som de 
anhöriga inte har varit med om att välja) och alla deras små och stora hjälp-
insatser där omtalas som självklara. Karim tar med kraft avstånd från tanken 
att äldreomsorgen skulle ha ansvar för något annat än den konkreta hjälpen 
– det är hans sak att tillgodose de gamlas sociala behov. Karim beskriver en i 
det närmaste total tillgänglighet, trots detta. Ansvaret för organiseringen och 
kontrollen av offentlig vård och omsorg, liksom uppfyllelsen av de gamlas 
sociala behov, är också helt och hållet Karims – på gott och ont. Samtliga 
anhöriga i hjälpmönster 3 håller, på liknande sätt, fram sin sociala och 
känslomässiga betydelse för de äldre: sådana behov kan inte personal inom 
äldreomsorgen tillgodose. Samtalen mellan familjens äldre och de yngre an-
höriga handlar ofta om hemlandet och familjens gemensamma historia.  

Både Irina och Karim är socioekonomiskt väl integrerade, med arbete 
och sociala liv utanför familjen. Detta kan antingen tolkas som en orsak till 
förekomsten av hjälp från äldreomsorgen i deras fall, som en följd av samma 
hjälp – eller bådadera samtidigt. Trots äldreomsorgens inblandning är såväl 
upplevd som konkret bundenhet påfallande, liksom frånvaron av andra 
potentiella hjälpgivare i anhörigkretsen. Här framstår Laila som ett undantag 
– och återigen framträder det stora och väl fungerande sociala nätverket som 
den resurs som ger de verkliga valmöjligheterna.  
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Det är uppenbart att den offentliga äldreomsorgen kan möjliggöra för 
yngre anhöriga med små sociala nätverk att komma ifrån hemmet för att ar-
beta. Särskilt tydligt är detta när det gäller reellt ensamma anhöriga, alltså de 
vars sociala nätverk är små. Likaså är det uppenbart att dessa anhörigas fort-
satt mycket aktiva roll till en del har att göra med avsaknaden av personal 
inom äldreomsorgen som talar de äldres språk. De anhöriga tas i anspråk 
som tolkar, inte bara av de äldre själva utan också av olika anställda i vård 
och omsorg. Här finns, slutligen, erfarenheter av brister i äldreomsorgens 
omsorger som gör att de anhöriga inte helt litar på att det går rätt till om de 
själva inte ser efter vad som sker i mötena mellan deras äldre närstående och 
det offentliga. När det gäller erfarenheter av bemötandet inom äldreomsorgen 
(och vården) är de anhöriga i hjälpmönster 3 däremot överlag tillfreds. Ingen 
av dem har erfarit någon diskriminerande behandling, tvärtom. Negativa er-
farenheter tillskrivs i första hand svårigheterna förknippade med bristen på 
äldreomsorgspersonal ur samma språkgrupp.  

Hur blir det sedan? 
Alla anhöriga i intervjustudien tillfrågades om hur de föreställde sig framti-
den, och hur de skulle vilja se den gestaltas. De anhöriga i hjälpmönster 3 
skilde sig från övriga genom att inte omedelbart skygga inför frågan och 
snabbt byta samtalsämne. Dessa anhöriga har reflekterat över hur det kom-
mer att bli den dag deras äldre blir sämre, och de uttrycker viss förtröstan 
när det gäller utökande av offentliga hjälpinsatser. De egna barnen förväntas 
inte ta över rollen som hjälpgivare – varken till dem som är gamla nu eller till 
sina föräldrar den dag dessa behöver hjälp. Detta har de anhöriga i hjälp-
mönster 3 gemensamt med dem i hjälpmönster 2. Det utmärker vidare de 
anhöriga i hjälpmönster 3 att de har föreställt sig och i viss mån planerat in-
för en framtid med allt större hjälpbehov hos sina äldre närstående och med 
egna, fortsatt viktiga roller, samtidigt som de njuter av drömmar om en fram-
tid fri från det slags hjälpansvar som de bär nu. Irina vill flytta till en by på 
landet, till ett arbete inom äldrevården i en lugnare atmosfär än här i storsta-
den och närmare djur och natur. Karim vill ta med sig hustrun och barnen 
och emigrera än en gång – nu till Australien. I Lailas dröm om framtiden är 
modern som hon var förr, glad i barn och barnbarn och på gott humör. 
Oron över hennes tillstånd har lösts upp, den gamla har flyttat hem till 
Lailas familj och bor i ett eget rum men med många anhöriga och hjälp-
givare i närheten – ända till slutet.  

Det moderna livets pris 
De anhöriga i hjälpmönster 3 talar, i likhet med övriga intervjupersoner, om 
betydelsen av olika omsorgsideal för de hjälparroller som de kommit att axla 
efter att den gamla invandrat. I dessa anhörigas jämförelser med hur de antar 



Kapitel 9 

 199

att svenskar gör lyfts modernitetens pris fram i relativt nyanserade ordalag: 
det går inte att leva efter traditionella omsorgsideal i ett samhälle där ar-
betslivet för män och kvinnor är förlagt utanför hemmet, där flergenera-
tionsboende av praktiska skäl är omöjligt och där kärnfamilj eller ensamhus-
håll är normen. Omsorgsidealen överges inte – däremot tycks tolkningarna 
av dem omformuleras, liksom vilka lösningar på de äldres behov som anses 
vara möjliga. Kärlek och omsorg kräver inte praktiska uttryck (om än detta 
sker också, i varierande utsträckning); de anhöriga i hjälpmönster 3 framhål-
ler det sociala eller psykologiska stödet som det fenomen som bär relationer 
och traditioner vidare. Personal inom äldreomsorgen kan ge praktisk hjälp 
och omvårdnad, men de anhöriga vidhåller sina roller som hjälpadmini-
stratörer, tolkar, stödjare, minnesbevakare och -bevarare. De äldres sociala 
och psykologiska behov fortsätter också att tillgodoses av anhöriga – oavsett 
om den dagliga hjälpen ges av personal inom hemtjänsten. Denna omfor-
mulering tycks också skänka intervjupersonerna en viss känsla av trygghet 
beträffande sin betydelse – personal kan aldrig ta över rollerna som när-
stående. Processen av en omformulering av ideala vägar till idealens uppfyl-
lelse går att skönja också hos vissa anhöriga i de andra två hjälpmönstren – 
men inte lika starkt som här. 
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KAPITEL 10 

OLIKA HJÄLPMÖNSTER 
– OLIKA ANHÖRIGROLLER 

  
Detta kapitel inleds med en kort återblick på intervjustudiens resultat. Där-
efter sammanfattas de centrala dragen i respektive hjälpmönster, och frågan 
diskuteras huruvida de kan anses vara typiska för familjer med 
migrationsbakgrund. Därpå föreslås en tolkning av materialet genom att nya 
anhörigroller, efter en migration, artikuleras och namnges.203 Ofta men inte 
alltid går hjälpmönsterindelningen och dessa olika, nya roller hand i hand. 
En och samma anhöriga kan emellertid ingå i olika hjälpmönster och ha 
olika anhörigroller visavi olika äldre. Anhöriga kan givetvis även växla mel-
lan olika, eller byta, roller över tid.  

Intervjustudien – en återblick 
Anhörigskap och migrationsrelaterade erfarenheter är tätt sammanflätade i 
samtliga intervjuade anhörigas liv. Migrationen är sällan ett avslutat kapitel i 
dessa familjer. Livet som det gestaltade sig i hemlandet är ett centralt tema i 
umgänget mellan medlemmarna. De äldres migrationserfarenheter inklusive 
nuvarande invandrarskap gör dem beroende av sina yngre anhöriga. Inter-
vjupersonerna anser alla att den eller de som de hjälper inte skulle kunna 
klara sig utan dagliga insatser, och de tar långtgående ansvar för sina äldres 
väl och ve. Vissa av de äldre har offentlig äldreomsorg, andra inte – flera an-
höriga uppfattar den inte som något alternativ.  

Intervjustudien synliggör de anhörigas syn på omsorg om äldre mer 
generellt, men också deras relation till och värderingar av svensk offentlig 
äldreomsorg. De allra flesta säger sig förskräckas över vad de uppfattar som 
                                                      
203  Rollbenämningarna är resultatet av en förenkling av mångfasetterade bilder (som alla typ-

fallsindelningar) och görs i syfte att åskådliggöra viktiga aspekter av anhörigskap och 
migrationsrelaterade erfarenheter. Se t.ex. Becker (1998 s.83) för en diskussion av fördelar 
och nackdelar med att konstruera typfall för att åskådliggöra resultat. Författaren själv 
representerar en kritisk hållning, och lyfter fram betydelsen av att ge fylliga beskrivningar 
och lyfta fram motsägelser i data (på liknande sätt som de tre föregående kapitlen givit 
exempel på). 
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kallsinniga relationer mellan unga och gamla i Sverige. Följande ordalydelse 
var snarlik i nästan alla intervjuer: ”Det är vår tradition att ta hand om våra 
gamla.” Yttrandet fälldes ofta i samband med betraktelser av hur svensk-
födda antas göra, betraktelser med negativa förtecken.  

Bortsett från dessa likartade uppfattningar om övergivna svenska äldre 
har de anhöriga sinsemellan olika bakgrund, och de reella förhållanden som 
beskrivs ligger ofta långt ifrån de hemlandets traditioner som de hänvisar 
till. Framför allt åligger ansvaret för och utförandet av hjälpen till de invand-
rade äldre allra oftast en anhörig, inte flera. Förändrade förhållanden har om-
format anhörigrelationerna i realiteten, men inte intervjupersonernas sätt att 
betrakta deras betydelse och ideala uttryck. 

De hjälprelationer som skildras genom intervjustudien ger vidare ett 
starkt intryck av att vara socialt ömsesidigt givande, och de anhöriga beskri-
ver relationerna med sina äldre som mycket betydelsefulla. När den äldre har 
det bra, känner också hjälpgivaren tillfredsställelse. Så är fallet även om den 
äldres välmående uppkommer till ett pris av andra behov hos hjälpgivaren. 
Barnbarn må vara ovanliga som inneboende hjälpgivare i servicehus, men 
ingenting säger att det skulle vara speciellt för just anhöriga till invandrade 
äldre att hjälpa närstående eller att underbetona egna behov eller att så att 
säga göra behoven hos den som de hjälper till sina. Däremot är kombinatio-
nen av å ena sidan upplevt ansvar och betydande hjälpinsatser och å andra 
sidan samtidig kamp med följderna av en migration unik. De konkret ensi-
diga hjälparrollerna tar form efter ett genomgripande uppbrott. Att etablera 
sig i ett nytt hemland tar tid och kräver ansträngningar, olika i olika skeden 
av livet. De intervjuade anhörigas olika livssituationer med sysselsättning, 
ekonomi, bostad, hälsa och sociala relationer är nya erövringar. Alla är de 
sårbara, om än i olika grad och på olika sätt. De äldre upplevs dock som 
ännu mer sårbara – med stora personliga förluster i bagaget och utan de 
yngres möjlighet att föreställa sig en annan, bättre framtid på lång sikt. De 
intervjuade anhörigas initiala främlingskap inför det svenska äldreomsorgs-
systemet (liksom inför andra offentliga inslag) är delvis en följd av denna 
familjernas migrationshistoria, vilket alltså inte utesluter att de anhöriga kan 
känna en ambivalens inför sitt stora ansvarstagande och fundera över andra 
möjliga arrangemang.  

Hjälpmönstren – typiska för invandrare? 
Är hjälpmönstren som skildrats typiska för invandrare? Detta diskuteras i 
det följande.  

Hjälpmönster 1 
De anhöriga i hjälpmönster 1 ger själva all den hjälp som de uppfattar som 
nödvändig och som den eller de äldre (enligt samma anhöriga) förväntar sig. 
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Detta är för vissa ett resultat av tydliga prioriteringar, för andra mer en fråga 
om brist på upplevda alternativ. Bland de anhöriga i hjälpmönster 1 finns 
både de som har begränsade resurser och de som har goda. Kunskapen om 
offentlig äldreomsorg varierar men är ofta liten, ibland obefintlig. Kontak-
terna utanför den egna familjen eller gruppen är överlag få, och sker mest 
med olika sjukvårdande instanser. Det är vanligt att de anhöriga vittnar om 
ett stort socialt avstånd visavi svenskar. 

Familjernas förhållningssätt här och nu förefaller vara förankrade både i 
traditionsbundna omsorgsideal, i en historia av flyktingskap med allt vad det 
innebär av uppbrott och förluster, och i föreställningar om framtida möjlig-
heter. De äldres eventuella ökade hjälpbehov i framtiden förväntas framför 
allt att tillgodoses inom familjen (eventuellt med ekonomisk ersättning), ge-
nom de egna barnen och/eller genom att fler familjemedlemmar tillåts in-
vandra. Att flytta tillbaka till hemlandet och där återgå till storfamiljehushåll 
kan också ingå i framtidsbilden. Mer konkreta frågor (som huruvida en åter-
flytt kommer att bli möjlig och i så fall när, eller om i så fall alla i familjen 
kommer att vara villiga att flytta ifrån Sverige) tycks sällan eller aldrig disku-
teras inom familjerna i hjälpmönster 1.  

Vanligt förekommande hänvisningar till traditionsbundna omsorgsideal 
ter sig ibland paradoxala i ljuset av de förändringar av relationer och roller 
mellan olika familjemedlemmar efter migrationen som de anhöriga i hjälp-
mönster 1 samtidigt beskriver. Talet om traditioner utesluter inte heller att 
dessa anhöriga samtidigt kan vilja ha det annorlunda: det händer att man ger 
uttryck för konflikter mellan en önskan att bevara ideala omsorgsmönster 
och en strävan efter att skapa ett eget, ekonomiskt och i viss mån socialt 
oberoende liv.  

Är hjälpmönster 1 specifikt för anhöriga till äldre invandrare? Ja och nej. 
Visserligen antas anhörighjälp som ges utan kombination med kommunal 
hjälp, totalt sett, vara något vanligare bland utrikesfödda än bland personer 
födda inom riket (Szebehely 2001 s.184). Samtidigt står det klart att en 
mycket stor del av hjälpen till de äldre i Sverige ges i form av informell om-
sorg – ofta av anhöriga (Johansson 1991; Dahlberg 2002; Sundström & 
Hassing 2002, 2003).204 Åtskilliga familjer, med eller utan migrationsbak-
grund, har äldre medlemmar som behöver insatser av olika slag och ger 
dessa utan inblandning utifrån.  

I en kunskapsöversikt sammanfattas de vanligaste orsakerna till att äldre i 
allmänhet står utanför offentlig äldreomsorg (Socialstyrelsen 2002c s.42-43). 
Här är alltså de äldre själva i fokus, inte deras anhöriga. Om man bortser 
från att det finns en stor grupp av äldre som inte behöver någon hjälp utan 

                                                      
204  De mer detaljerade resultaten av olika beräkningar kan skilja sig åt, men den övergripande 

slutsatsen om en omfattande informell omsorg är gemensam (se kapitel 2).  



Olika hjälpmönster – olika anhörigmönster 

 204

klarar sig utmärkt på egen hand205, känns de flesta av följande orsaker igen 
från hjälpmönster 1: De äldre efterfrågar hjälp men behovet accepteras inte 
av biståndsbedömaren, de äldre har tidigare haft hemtjänst (de behöver inte 
hjälp längre eller så är hjälpen inte anpassad till de egna behoven), de äldre 
har beviljats bistånd men avsagt sig hjälpinsatsen (hjälpen är inte anpassad 
till upplevda behov), de äldre efterfrågar inte hjälp trots behov, samt, slutli-
gen: De äldre saknar kunskap om äldreomsorgens hjälpinsatser. Bristen på 
uppsökande verksamhet i kommunerna leder dessutom till att kunskapen 
om äldres faktiska behov av hjälp är otillräcklig, vilket gör att äldre som 
skulle behöva hjälp inte alltid uppmärksammas (a.a.). 

I studien om anhöriga som mottagare av kommunens stöd till anhörig-
vårdare är ett viktigt resultat att många har avsagt sig hela eller delar av det 
beviljade stödet, främst på grund av att detta inte passar parternas dygns-
rytm och vardagsrutiner och att kommunen upplevs sakna en förståelse för 
vårdarnas helhetssituation (Socialstyrelsen 2002g).  

När det gäller olika invandrargrupper har tidigare studier visat på stora 
skillnader mellan dem när det gäller synen på offentlig äldreomsorg, skillna-
der som kan förklara varför man inte tar sådan hjälp i anspråk. Till exempel 
varierar uppfattningarna om huruvida speciella hänsyn skall tas till gruppens 
behov eller om individens önskemål ska stå i centrum (Gaunt 1997). En 
intervjustudie med invandrare mellan 55 och 65 år visade att de flesta ville 
ha hjälp från den kommunala äldreomsorgen den dag det skulle bli aktuellt 
(Akaoma & Öhlander 2002). Även andra studier antyder att många äldre 
föredrar hjälp från kommunal äldreomsorg i större utsträckning än vad som 
förekommer (Socialstyrelsen 1993; 1996). Det skall dock noteras att nämnda 
studier inte placerar nyligen anlända äldre och deras familjer i blickfånget, 
utan oftare personer som tillbringat betydligt längre tid i Sverige än de som 
berörs i detta arbete. Vi vet inte heller om de av dem som inte känner till 
äldreomsorgen verkligen skulle ansöka om hjälp om de så gjorde. 

Det är framför allt några aspekter som gör de anhöriga i hjälpmönster 1 
unika, och dessa berör inte primärt äldreomsorg generellt utan erfarenheter 
som rör familjernas bakgrund och orsakerna till att de är här. Migrationser-
farenheter, framför allt relaterade till flyktingskap, binder familjemedlem-
marna samman. Prioriteringarna av hjälpen till familjens äldre görs av anhö-
riga som själva invandrat relativt nyligen, i familjer som ofta har traumatiska 
erfarenheter i bagaget. De anhöriga uttrycker såväl känslor av egen skuld 
över att de gamla tvingats bryta upp och lämna hemlandet som medkänsla 
med dem för vad de har förlorat, och för att deras sociala liv beskurits så på 
äldre dar. De äldre, med sjukdomar och handikapp av olika slag och med det 

                                                      
205  Majoriteten av de äldre, i Sverige och i andra länder, har inte behov av omsorg (Social-

styrelsen 2002f). Hjälpbehoven ökar med stigande ålder och det är, som redan har nämnts, 
vanligast att ta emot hjälpinsatser bland dem som har fyllt 80 år.  
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mesta av livet bakom sig, har så mycket mindre framtid att investera i jämfört 
med deras yngre anhöriga. De senare känner nu ett stort ansvar för de förra.  

I fråga om offentlig äldreomsorg vet vi inte heller om de äldre i hjälp-
mönster 1 skulle bedömas vara berättigade till några insatser om de ansökte 
om sådana. Allt färre äldre, generellt, får faktiskt sådan hjälp. Flera studier 
visar att äldreomsorgens insatser är ”både stelbenta och oflexibla men de ger 
också bilden av en äldreomsorg med ansträngda och begränsade resurser” 
(Socialstyrelsen 2002c s.42). Kombinationen mellan å ena sidan de yngre an-
hörigas hjälparroll visavi äldre med ofta stora behov av hjälp och å andra 
sidan samma anhörigas egna pågående integrationsprocesser (eller antiinte-
grationsprocesser) måste däremot antas vara unika för dem som berörs av 
hjälpmönster 1. Den är en mycket viktig komponent.  

Hjälpmönster 2 
De anhöriga i hjälpmönster 2 ger, också de, själva all den hjälp som de upp-
fattar som nödvändig eller som familjens äldre förväntar sig. Skillnaden är 
att dessa anhöriga får ekonomisk ersättning för (delar av) sina insatser och 
att de rör sig på ett betydligt större, gemensamt fält för interaktion med of-
fentlig äldreomsorg eller sjukvård. Interaktionen mellan de anhöriga i hjälp-
mönster 2 och olika instanser för vård och omsorg är olika omfattande, del-
vis beroende på vilken sorts ersättning det är fråga om. De berörda äldre har 
biståndsbedömts av en kommunal tjänsteman: här förekommer alltså viss 
kontakt också mellan de äldre och det offentliga. Den reguljära äldreomsor-
gen, med hemtjänst och särskilda boenden för äldre, har inte bedömts vara 
så väl anpassad efter just dessa familjers situation. De äldre kan till exempel 
inte få hjälp på det egna språket, vilket gör att de anhöriga i hjälpmönster 2 
inte ser några alternativ till att själva hjälpa mot betalning. 

Är hjälpmönster 2 specifikt för anhöriga till invandrade äldre? Betalning 
för anhörigas hjälp till äldre närstående förekommer både i invandrade och 
svenska familjer. Vi vet att antalet informella hjälpgivare som tar emot nå-
gon form av ekonomisk ersättning från det offentliga på kort tid, totalt sett, 
har minskat med mer än 50 procent (Johansson 2001). Det allmänna skiftet 
avseende betalningsmottagare som redovisas av Ungerson (2000 s.70) (där 
ersättningen tidigare riktades till hjälpgivaren men numera hjälpmottagaren 
oftast är den som tar emot medlen) återspeglas inte i intervjustudien. Det är 
dock, som redan nämnts, både svårt att beräkna omfattningen av olika betal-
ningsformer sammantaget och att utröna om just äldre invandrares anhöriga 
oftare får betalt för sina hjälpinsatser än anhöriga till svenska äldre (se kapi-
tel 3). Den befolkningsstudie om informella hjälpinsatser i Stockholms län 
som utgör underlag för kapitel 5 visade inga skillnader: 5 procent av invand-
rade och svenska omsorgsgivare i länet uppger att de som stöd från det 
offentliga får ekonomisk ersättning. 
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När det gäller frågan om vilken inverkan olika betalningsformer har för 
hjälpgivarna kan Mossberg Sands (2000) avhandling om anställda anhörig-
vårdare vara en utgångspunkt.206 Bilderna i nämnda studie skiljer sig på flera 
sätt från bilderna i denna avhandling, inte minst genom de berörda hjälp-
givarnas anknytning till den ordinarie arbetsmarknaden sedan tidigare. Två 
tredjedelar av dem som studerades av Mossberg Sand hade före anställ-
ningen som anhörigvårdare justerat sina ordinarie arbetstider eller slutat sina 
ordinarie arbeten med anledning av sitt hjälpansvar. Tiden räckte inte till. 
Majoriteten (framför allt kvinnorna) hade därför inte påverkats negativt eko-
nomiskt av anställningen som anhörigvårdare, i många fall var det tvärtom. 
Anställningen upplevdes ofta som en bra lösning av de berörda, framför allt 
på grund av att den gjorde det möjligt att avböja erbjudanden om institu-
tionsvård för de hjälpbehövandes del men också för att ersättningen upp-
fattades som ett erkännande av den arbetsinsats som de anhöriga redan tidi-
gare lade ner. Att ekonomisk ersättning uppfattas som en form av samhälle-
ligt erkännande omvittnas också i andra studier om anhöriga (Forssell 
1998b; Ungerson 2000), men berördes endast undantagsvis av de anhöriga i 
avhandlingens hjälpmönster 2. Det har redan nämnts att olika former för eko-
nomisk ersättning kan uppfattas olika av olika parter och individer: som stöd 
eller lön. De anhöriga i hjälpmönster 2 tycks i första hand betrakta den eko-
nomiska ersättning som de får som en lön och som sådan är den otillräcklig. 

Känslan av att bära ett stort ansvar för hjälpmottagarna, liksom upplevel-
sen av att inte ha något egentligt val beträffande hjälpåtagandet, tycks där-
emot vara likartad hos de avlönade anhörigvårdarna i Mossberg Sands studie 
och bland de anhöriga i hjälpmönster 2 i denna. Det finns även en möjlighet 
att göra vissa jämförelser mellan de anhöriga i hjälpmönster 2 och material 
från en annan, drygt 10 år gammal, studie med invandrare i blickfånget. I en 
rapport om bland annat anhöriga till äldre invandrare i Botkyrka kommun 
används benämningen trippelarbetande för att beskriva situationen för många 
kvinnliga anhöriga som hjälper äldre mot ekonomisk ersättning (Heikkilä 
1992). I dessa fall var det ofta så att de äldre vägrade ta emot hjälp från 
äldreomsorgens personal: hemtjänsten sågs av de äldre som onödig när de 
anhöriga fanns.207 De intervjuade anhöriganställda hos Heikkilä var positiva 
                                                      
206  Möjligheterna att göra direkta jämförelser mellan resultaten från nämnda studie och de 

anhöriga i hjälpmönster 2 är begränsade både på grund av att Mossberg Sand fokuserar 
en anställningsform och på grund av att eventuellt invandrarskap inte studeras särskilt. 
Det empiriska materialet hos Mossberg Sand utgörs av dels en enkätstudie med svar från 
1 197 anställda anhörigvårdare i 86 kommuner och stadsdelar i Sverige, dels en fördjupad 
intervjustudie med 33 av dessa (samt 7 hjälpmottagare). (Ytterligare två delstudier riktade 
sig till hemtjänstassistenter och biståndsbedömare). Av anhörigvårdarna i Mossberg 
Sands studie är 91 % svenskar: ”De med annan nationalitet kommer från flera olika länder 
och världsdelar; majoriteten kommer från Finland, Iran, Irak och Turkiet” (a.a. s.110-111).  

207  Sådana förväntningar på hjälp från barnen beskrivs mer ingående när det gäller äldre från 
Iran i Hajighasemi 1994 samt Emami & Ekman 1998.  
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till att få avlastning av hemtjänstens personal (som talade vårdtagarens språk), 
men respekten för den äldres vilja var ett hinder mot att nyttja hemtjänsten 
och utgjorde den huvudsakliga orsaken till vårduppgiften. Anhörigvårdarens 
levnadssituation var tung. Det allra svåraste var den tidsmässiga och psykiska 
bördan: ”De skall alltid finnas till hands och passa upp den äldre samt ge till-
syn och sällskap” (Heikkilä 1992 s.18). Dessa iakttagelser känns igen från 
många andra studier där relationen mellan hjälpmottagare och informella 
hjälpgivare med ekonomisk ersättning är i blickfånget (Ungerson 2000). De 
berörda anhöriga i denna avhandling utgör inget undantag.  

Även relationerna mellan de anhöriga och de äldre, men också mellan de 
anhöriga och andra i anhörigkretsen, påverkas av förekomsten av betalning 
från tredje part. Intervjustudiens äldre hjälpmottagare upplevs öka kraven på 
service, och andra anhöriga tar ett kliv tillbaka när en av dem har givits ett 
formellt ansvar och får betalt för det som han eller hon gör. Ungerson (2000 
s.72-73) visar, med utgångspunkt i europeiska och amerikanska studier, olika 
sätt på vilka ekonomisk ersättning kan påverka relationen mellan hjälpgivare 
och hjälpmottagare. Bland de positiva omnämns uppskattning, en upplevelse 
hos hjälpmottagaren att reciprocitetens krav minskas samt ekonomisk lätt-
nad. Bland de negativa nämns framför allt att den hjälpgivare som erhåller 
ersättningen blir som fångad i hjälprelationen – det är svårt att bryta det av 
ersättningen formaliserade åtagandet. 208  

Att innebörderna, eller konsekvenserna, för anhöriga i hjälpmönster 2 av 
att ha betalt för sina hjälpinsatser påverkas av faktorer som direkt hör ihop 
med individernas migrationshistoria framgår tydligt. Betalningen bekräftar 
dessa anhörigas upplevelse av ansvar för hur de gamla har det. Detta ansvar 
närs och förstärks av flyktingrelaterade migrationserfarenheter. Man känner 
stark medkänsla med de gamla som förlorat så mycket, och i vissa fall ansvar 
också för det – eller skuld.  

Enligt de anhöriga i hjälpmönster 2 finns det, vidare, en för dem helt 
central diskrepans mellan deras egen och äldreomsorgens syn på situationen. 
De erfar grundläggande olikheter mellan deras och biståndsbedömarnas 
uppfattning om de äldres hjälpbehov, vilken tidsåtgång som är rimlig eller 
vad de äldre egentligen klarar utan hjälp. När grunden för uppfattningen om 
hjälpbehovets storlek på detta sätt är olika för de olika inblandade parterna 
uppstår problem i kontakterna dem emellan. Det är en tolkning att dessa 
olikheter i synsätt finns med i bilden från allra första början när familjen 
kommer i kontakt med offentlig äldreomsorg, och att de hanteras eller snarare 
kringgås tillfälligt av betalningen till anhöriga för deras hjälp. Diskrepansen 
                                                      
208  Enligt författaren löses skiljelinjen mellan informell och formell omsorg upp av ekono-

misk ersättning, särskilt när sådan ges i form av statliga stöd till den som hjälper inom 
hushållet (a.a.). Beskrivningen av en upplösning innebär inte att de informella hjälpgivarna 
tar över det formella systemets synsätt eller drivkrafter, utan syftar på ansvarsfördelningen 
och hur den påverkar relationerna mellan hjälpgivare och hjälpmottagare. 
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mellan de olika synsätten osynliggörs delvis av den förhållandevis låga grad 
av insyn i hjälpförhållandet å det offentligas sida som intervjuerna låter ana. 
Biståndsbedömarens beslut om insatser fattas utifrån strikta kriterier (sam-
ma för alla äldre), de tillgängliga resurserna är begränsade och anställnings-
villkoren för anhöriga är i regel sämre än vad som är fallet vid ordinarie an-
ställningar i äldreomsorgen (se kapitel 3). Det verkar dessutom, i de berörda 
anhörigas ögon, som om biståndsbedömaren vet och räknar med att de an-
höriga kommer att se till att den äldre får all den hjälp som önskas eller för-
väntas. Ekonomisk ersättning till anhöriga är således en lösning som par-
terna i princip är överens om men vars incitament är olika och vars konsek-
venser på sikt både är svåra att förutse och som är olikartade för de inblan-
dade parterna. Utifrån betraktat kan betalningen till anhöriga för deras in-
satser te sig som ett sätt för äldreomsorgen att ge vissa invandrade äldre så-
dan hjälp som de (och de anhöriga) önskar – utan att behöva ta strid om 
tolkningsföreträde. De anhöriga, å sin sida, kan tack vare anställningen eller 
bidraget försäkra sig om att de äldre får så mycket hjälp som de anser att 
dessa behöver. De anhöriga kan dessutom uppnå viss kontroll över vad som 
skall tillåtas inverka på de äldres liv. Själva befinner de sig dock i olika faser 
av socioekonomisk integration i sitt nya hemland. När de har betalt för att 
hjälpa kan mindre önskvärda följder uppstå, inte minst för yngre anhöriga 
som själva nyligen invandrat. Ingen av dem kan helt och hållet leva på in-
komsten av hjälpgivningen. De anhöriga med betalt som delvis försörjs av 
kompletterande socialbidrag har en särskilt svår situation där hjälpåtagandet, 
som inte uppfattas möjligt att välja bort, hindrar andra sysselsättningar som 
kunde leda ut ur ett bidragsberoende och in i egenförsörjning.  

Olika betalningsformer förefaller alltså, om de pågår länge, riskera att 
fjättra invandrade anhöriga som vårdare utanför de mer integrativa syssel-
sättningssfärer som arbetslivet kan introducera.209 De anhöriga i hjälpmöns-
ter 2 erfar en betydande bundenhet, och upplever sig vara mer eller mindre 
utnyttjade av det offentliga. I kontakten med äldreomsorgen formuleras 
dessutom förväntningar eller krav på dem att de skall överta eller åtminstone 
acceptera äldreomsorgens perspektiv vilket (möjligen tvärtom mot vad som 
är avsett) gör att de stärks i sin uppfattning om att inga hjälpalternativ finns 
som är värda namnet. De gör betydligt mer än vad de har betalt för att göra 
(både i tid och beträffande hjälpinsatser) vilket är en konsekvens av de olika 
uppfattningar som råder. Interaktionen mellan anhöriga med betalt och 
äldreomsorgens företrädare präglas över tid allt mer av, och synliggör, vad 
som kan kallas för konkurrerande rationaliteter inom informell respektive 
formell omsorgssfär. Fler exempel kan ges på konkreta frågor som belyser 
                                                      
209  Det bör poängteras att offentlig betalning för hjälp från anhöriga kan vara en ur många per-

spektiv både rimlig och bra lösning för att ge äldre en passande omsorg, inte minst på kort 
sikt som vid allvarliga sjukdomstillstånd (t.ex. när närståendepenning aktualiseras) eller un-
der en äldre hjälpbehövandes allra första tid i Sverige (om de anhöriga har denna möjlighet). 
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skillnader mellan informella och formella hjälpsystem och därmed proble-
matiserar enkla utgångspunkter: betraktar man betald anhörigomsorg som 
en del av offentlig äldrevård? Betraktas betalning till anhöriga som ett slags 
stöd? Till vem i så fall: hjälpmottagaren eller hjälpgivaren? Var går gränsen 
mellan å ena sidan det normalt förväntade hjälpgivandet mellan anhöriga, 
självfallet utan betalning, och å andra sidan hjälparbete som tarvar lön – 
oavsett vem som utför det? Hur skiljer man mellan ren hjälptid och den tid 
som rimligen i första hand fyller sociala behov? När det gäller de anhöriga i 
hjälpmönster 2 är det, oaktat sådana viktiga frågor, en tolkning att ekono-
misk ersättning formaliserar och legitimerar den ansvarskänsla som de kän-
ner, rotad i upplevelser av medkänsla med de gamla och i vissa fall känslor 
av skuld över att dessa tvingats lämna hemlandet. 

Ett socialt avstånd mellan de anhöriga i hjälpmönster 2 och människor 
utanför familjen omvittnas också här. Detta avstånd är oönskat, till skillnad 
från vad som gäller för de flesta i hjälpmönster 1, och tillskrivs framför allt 
den reella bundenhet som hjälpåtagandet orsakar.  

Sammanfattningsvis ter sig situationen för de anhöriga i hjälpmönster 2 i 
många avseenden som en vansklig limbofas. De har bakom sig (genom 
migrationen) betydande uppbrott och ofta svåra erfarenheter. De söker men 
har ännu inte funnit en tillfredsställande (i betydelsen möjlighetsskapande) 
förankring i sin nya omgivning. Deras känsla av ansvar för de äldres välbe-
finnande har inte minskat – tvärtom. De befinner sig mer eller mindre frivilligt 
i en process i riktning mot allt mer av integration (ekonomiskt och socialt) 
för egen del, men denna process möter hinder i den ansvarsroll som de har 
antagit i överenskommelse med den offentliga äldreomsorgen. Samtidigt växer 
hos dem en ambivalens när det gäller inställningen till hemlandets ideala om-
sorgstraditioner i realiteten, parallell med framväxande önskemål om möjlig-
heter att kunna välja offentlig äldreomsorg på de äldres språk. Förväntningar 
på de egna barnen att ta vid har dessutom minskat eller upphört, samtidigt 
som eventuella andra anhöriga nu träder tillbaka som hjälpgivare. Samman-
taget innebär detta att de är ensamma i hjälparrollen. De anhöriga med be-
talt för att hjälpa tänker inte gärna på framtiden – det är en konsekvens.  

Frågan om hjälpmönster 2 är specifikt för anhöriga till äldre invandrare 
är, som här har framgått, inte möjlig att besvara på ett enkelt sätt. Vore det 
inte för dessa anhörigas egen migrationsbakgrund skulle det vara svårt att 
hävda några skillnader mellan dem och anställda anhörigvårdare i gemen. 
Migrationsrelaterade erfarenheter, inklusive bristande förankring i och rela-
tion till det svenska samhället, hos just dessa anhöriga är dock verkligen 
speciellt just för dem. Migrationsrelaterade erfarenheter, kanske framför allt 
sådana som rör yngre invandrares integration, spelar stor roll också för 
anhöriga i hjälpmönster 2. En viktig slutsats är att de olika systemen för 
betalning till anhöriga hjälpgivare, generellt utformade och avsedda att fungera 
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på samma sätt för alla som berörs, i praktiken får olika utfall beroende på att 
anhöriga inte har likadana förutsättningar eller belägenhet.  

Hjälpmönster 3 
De anhöriga i hjälpmönster 3 har överlåtit till personal mycket av den kon-
kreta hjälp som deras äldre närstående behöver, och de äldre själva har 
direktkontakt med personal inom offentlig äldreomsorg. De anhörigas roller 
som organisatörer, administratörer och kontrollanter av olika insatser, lik-
som rollerna som tolkar och stödpersoner åt den äldre är framträdande. Fäl-
tet för interaktion mellan anhöriga i hjälpmönster 3 och andra hjälpgivare till 
de berörda äldre är omfattande, och ligger öppet. Två av de tre anhöriga i 
hjälpmönster 3 är själva väl förankrade eller integrerade i det svenska sam-
hället efter sin migration, genom arbete, goda kunskaper i svenska och so-
ciala kontakter med svenskfödda. Den tredje utmärker sig genom att ha en 
mor som själv har sett till att inte behöva bo hos sina barn och deras famil-
jer, mot de senares uttryckliga vilja.  

Offentlig äldreomsorg accepteras i princip och värderas annorlunda av 
de anhöriga i hjälpmönster 3 jämfört med dem i de övriga. Eventuell kritik 
framstår som mer nyanserad, brister överses med i viss mån och man ut-
trycker sin tacksamhet över den offentliga hjälpen. De anhöriga i hjälpmöns-
ter 3 som inte har möjlighet till avlösning eller avlastning inom sina sociala 
nätverk är ensamma i hjälparrollen (som en följd av migrationsbakgrunden) 
vilket är en bidragande orsak till att äldreomsorgen initialt involverades. 
Konkurrerande krav från arbete och egen familj kan vara svåra att hantera, 
och upplevelsen av bundenhet är betydande bland dessa anhöriga. I detta 
liknar deras situation övriga anhörigas med små sociala nätverk.  

All aktivitet kring organiseringen av omsorgen om de äldre har hos de 
anhöriga i hjälpmönster 3 bidragit till en medvetenhet om och uppmärksam-
het på vad de ofta beskriver som realiteternas ofrånkomlighet. Men trots 
omfattande bundenhet har detta inte resulterat i någon modstulenhet eller 
uppgivenhet hos dem. De uttalar betydligt oftare än anhöriga i hjälpmönster 
2 drömmar om en annan, i deras ögon bättre framtid när den upplevda bun-
denheten av något skäl förväntas ha minskat. Detta görs med en smått ironisk 
glimt. I jämförelse med anhöriga i hjälpmönster 1, också de med en annan 
framtid i sinnet, förhåller sig de anhöriga i hjälpmönster 3 mer krasst till da-
gens realiteter. Någon föreställer sig att själv, i framtiden, ha hjälp av hemtjänst. 

Är hjälpmönster 3 specifikt för familjer med migrationshistoria? Deras 
erfarenheter liknar i stort en provkarta över vanliga teman i studier av anhö-
riga i vård och omsorg mer generellt, studier där anhöriga till svenskfödda 
äldre i regel dominerar. Det handlar till exempel om ensamma hjälpgivare i 
små eller dysfunktionella sociala nätverk, geografiska avstånd mellan familje-
medlemmar, yrkesverksamma anhöriga med konkurrerande familjeansvar, 
upplevelser av såväl bundenhet som glädje över att finnas till hands, 
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ömsesidighet av olika slag, anhörigrollens vårdadministratörs- och kontroll-
funktion, oro över den äldres oförmåga att kommunicera med omgivningen 
och så vidare.  

Hjälpmönster 3 kan alltså inte övergripande sägas vara utmärkande för 
anhöriga till just invandrade äldre, undantaget de centrala rollerna som språk- 
och kulturtolk. Det krävs en mer närgången belysning av de individuella 
ödena för att synliggöra den så betydelsefulla relationen mellan familjernas 
migrationshistoria och dessa anhörigas specifika erfarenheter. Då kan, till 
exempel, betydelsen av små sociala nätverk hos olika kategorier anhöriga be-
lysas. Beror de på att de anhöriga flyttat från landsorten till storstaden och 
har sina gamla föräldrar kvar hemmavid, eller beror de på att familjemed-
lemmar lever utspridda i världen, i exil under svåra förhållanden? Kanske 
blir det särskilt tydligt när det gäller anhöriga i hjälpmönster 3, som till det 
yttre så liknar anhöriga till äldre med behov av särskilda omsorger mer gene-
rellt, att kunskaper om dem kräver kunskap också om migrationsrelaterade 
erfarenheter. Frågor kring anhörigskapet enbart, oaktat hur många olika as-
pekter som belyses, kan osynliggöra viktiga aspekter av situationen på sam-
ma sätt som frågor kring erfarenheter av migration och invandrarskap kan 
osynliggöra anhörigskapets betydelse för olika individer efter en migration. 

Olika anhörigroller: väktare, filter och nytolkare 
En enkel beskrivning av hjälpmönster i sig, med olika parter som i olika 
kombinationer hjälper äldre närstående, ter sig som ett otillräckligt instru-
ment för att sammanfatta de intervjuade anhörigas situation. Olika innebör-
der och konsekvenser av hjälpsituationen i dessa fall är i hög grad påverkade 
av familjernas, inklusive de anhörigas, egen migrationshistoria. Först på 
detaljnivå står det klart på vilket sätt migrationsrelaterade erfarenheter, i syn-
nerhet invandrarskap, har betydelse i enskilda fall. 

I det följande görs en ansats att särskilja och artikulera tre olika anhörig-
roller som hjälpmönsterindelningen, applicerad på dessa familjer med 
invandrarbakgrund och ofta med erfarenheter av flyktingskap, låter ana. Det 
skall noteras att en och samma anhöriga kan axla olika roller visavi olika 
äldre. Syftet med att urskilja anhörigroller ur olika hjälpmönster så som görs 
i det följande är att begreppsliggöra de konkreta resultat som de föregående 
kapitlen visat.  

Väktare 
Det finns en grupp anhöriga, oftast i hjälpmönster 1, vilka förefaller att till 
varje pris sträva efter att skapa och bevaka en frizon mellan de äldre och den 
svensktalande omgivningen: de äldre framställs som idealt inneslutna i skyd-
dande anhörigrelationer. Dessa anhöriga framstår som de äldres väktare mot 
den nya omgivningen: en roll som har att göra med deras omvittnade 
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uppfattning om svensk kultur som mycket främmande och svenska äldres 
ställning som avskräckande ensam och utsatt. Väktarrollen antar olika ut-
tryck, beroende på resurser och möjligheter hos innehavarna. Den förefaller, 
aktivt eller passivt, att lämnas därhän (eller någon gång uppmuntras) av de 
socialtjänstens olika instanser som de anhöriga möter. Är det fråga om ett 
respektfullt avstånd? Väktarnas berättelser väcker också frågor kring kom-
munikation och samverkan mellan olika avdelningar inom socialtjänsten 
(som olika organisationer för hantering av socialbidrag respektive introduk-
tion av invandrare, och äldreomsorgen). 

En väktarroll är möjlig att upprätthålla samtidigt med innehavarens egna 
sociala eller ekonomiska integration i den nya omgivningen. Förutsättningen 
för detta är att de äldre hjälpmottagarna inte är mycket vårdkrävande, 
och/eller att det sociala nätverket är stort och fungerar väl – här främst i den 
meningen att det inte sargas av pågående konflikter mellan medlemmarna 
samt att dessa har tid till förfogande. I annat fall kan väktarrollen tvärtom 
verka hindrande för de anhörigas inlemmande i det för dem nya samhället. 
Denna hindrande effekt på hjälpgivande, unga anhörigas möjligheter till socio-
ekonomisk integration upplevs av en del men alls inte alla som ett problem. 

De anhöriga i väktarrollen delar i regel inte det integrationsideal som ut-
trycks i offentliga måldokument eller genom välfärdsinstitutionernas praktik 
(som genom villkoren för socialbidrag) – inte när det gäller de äldre och 
ibland inte heller när det gäller dem själva. Priset för att vara delaktig kan te 
sig alltför högt, och de förväntade fördelarna för små. Svenskaundervisning 
och andra arbetsmarknadsåtgärder minskar möjligheterna att leva nära de 
gamla och ta ansvar för dem dagligen, därför prioriteras inte sådant.  

Filter 
En annan grupp anhöriga, mest förknippade med hjälpmönster 2, intar rol-
ler och positioner som mest påminner om filter mellan de äldre och det nya. 
Även dessa anhöriga tycks sträva efter att hålla sina äldre i en slags frizon där 
utomstående aktörer inte har tillträde annat än om absolut nödvändigt. Även 
de säger sig förskräckas av vad de uppfattar som bristen på kärleksfulla band 
mellan generationerna i svenska familjer, och de omtalar sina egna förhåll-
ningssätt visavi sina äldre närstående både som kulturellt förankrade och na-
turliga genom det ansvar som de känner. Samtidigt står det klart att de, i 
motsats till anhöriga i väktarrollen, inte för egen del aktivt söker undvika det 
nya eller det svenska. De förväntar sig inte heller att de egna barnen skall ta 
hand om äldre familjemedlemmar. Filterrollen är inte i första hand resultatet 
av positiva val utan av en upplevd brist på alternativ. Rollen vittnar om 
klämdhet. De berörda anhöriga erfar stora svårigheter med att förena rollen 
av god son eller dotter med uppgiften att arbeta för en inkomst tillräcklig att 
försörja sig på. De beskriver svåra arbetsförhållanden som anhöriga med be-
talt för att hjälpa, utan möjlighet till ersättare vid till exempel egen sjukdom 
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och utan möjlighet att försörja sig helt och hållet på inkomsten. Dubbelar-
bete är nödvändigt men kan vara svårt att åstadkomma. Anhöriga i filterrol-
len tar en dag i taget och tycks med tiden uppleva allt starkare känslor av 
social isolering och bundenhet. 

Nytolkare 
Det finns också anhöriga i intervjustudien vars handlingar inte i lika hög 
grad som de övrigas leds av en strävan efter konkret beständighet i de äldres 
liv. Även de uttrycker sin starka medkänsla med sina äldre närstående och 
även de artikulerar traditionella omsorgsideal i termer av förpliktelser, ansvar 
och kärlek. Uppfattningen om hur dessa ideal kan och bör uppnås har emel-
lertid omformulerats av anhöriga i denna roll, och hänvisas numera till en 
mer principiell nivå. Mycket handfasta uttryck för medkänslan i form av 
praktisk hjälp framhålls inte längre som nödvändigt. I stället betonas vad 
som kan kallas för socialpsykologiska aspekter av anhörigskapet. Anhöriga i 
denna tredje roll markerar betydelsen av socialt umgänge i sina relationer 
med de gamla. De utgör (enligt dem själva) sina äldre närståendes allra vikti-
gaste sociala kontakt. Det som de säger sig vilja bevara är främst relationer-
nas kvaliteter (vilka även av dessa anhöriga uppfattas som annorlunda jäm-
fört med relationerna mellan generationerna i många svenska familjer), inte 
deras konkreta uttryck i form av praktisk hjälp. De egna barnen förväntas 
inte föra den traditionella modellen för hjälp inom anhörigkretsen vidare – 
det är inte ens önskvärt. Dessa anhöriga är nytolkare av traditionsbundna om-
sorgsideal. De bibehåller önskan att mildra förändringarnas effekter men 
inte genom handlingar i lika hög utsträckning som anhöriga i väktarrollen 
eller filterrollen.  

Olika roller, samma intresse: skydda mot förändring 
En diskrepans mellan talade kulturella omsorgsideal och konkreta förhåll-
ningssätt kan iakttas hos samtliga intervjupersoner. Denna tar sig olika ut-
tryck hos anhöriga i olika hjälpmönster och roller. Den konkreta hjälpen, i 
utförande och form, kan alltså vara långt ifrån den norm som formuleras 
(spontant eller på förfrågan), och som lyfter fram kulturbundna om-
sorgstraditioner inom storfamiljen. Men normen tycks bestå. De anhöriga 
omformar inte sina föreställningar om idealen i sig, men däremot omfor-
mulerar de sin syn på hur dessa kan uppnås. Detta sker i takt med att de 
själva blir allt mer inlemmade i, och i anspråkstagna av, det svenska samhället.  

De tre anhörigrollerna tycks vidare fånga in olika steg i en process av de 
anhörigas (och därmed också de äldres) närmande till den nya omgivningen. 
I denna process kan de berörda anhöriga samtidigt hysa till synes 
motsägelsefulla uppfattningar. Processens motor är en känsla av ansvar för 
de äldres situation. 
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Vad driver dessa anhöriga, med det gemensamma att de har äldre närstå-
ende som nyligen invandrat och som behöver deras hjälp, att agera som de 
gör? Vilket övergripande fenomen är det som de tre olika anhörigrollerna av 
väktare, filter och nytolkare, var för sig, utgör bärande delar av?  

Nya anhörigroller fungerar i praktiken mildrande på oönskade effekter 
av förändringar som migrationen ovillkorligen fört med sig för de äldres 
räkning. Enligt min tolkning är det övergripande syftet med de intervjuade 
anhörigas långtgående och delvis självpåtagna ansvar, uttryckt på olika sätt i 
olika hjälpmönster och roller, just en strävan efter att skapa sig ett utrymme 
eller en position mellan de äldre och den nya omgivningen från vilken det är 
möjligt att kontrollera och ta makt över inflytandet från det senare. Jag kallar 
denna strävan, övergripande, för skyddande. 210 

Skyddandets drivkrafter 
De intervjuade anhörigas skyddande av sina äldre närstående hämtar sin 
näring ur en omfattande och komplex känsla av ansvar, uppbyggd av till ex-
empel medlidande, förpliktelse, kärlek, skuld samt en drivkraft att återgälda.211  

Skyddandet uppnås genom dels ett (ytligt sett) paradoxalt förhållande 
mellan tal om traditionella omsorgsideal och faktisk förändringsberedskap, 
dels en process över tid där detta paradoxala förhållande byter skepnad. Ta-
let om omsorgstraditioner, eller kulturretoriken om man så vill, erbjuder en 
beskrivning och en förklaring som både accepteras och skänker en inte oan-
senlig respekt – också av den nya omgivningen. Det täcker dock i realiteten 
inte in de anhörigas egna, personliga erfarenheter. I stället vävs kring de 
äldre olika hjälpmönster beroende på de anhörigas position i och grad av 
närhet till det svenska samhället. Oftast är det så att ju längre tid de anhöriga 
varit i Sverige, desto mer integrerade är de i arbetslivet här. Självförsörjande 
kräver inlemmande, men med detta minskar möjligheterna att leva den tradi-
tionella omsorgsnormen – det vill säga att skydda de gamla från, bland an-
nat, hjälp av personal inom offentlig äldreomsorg.212 Att acceptera inbland-
ning av hjälp från personal betraktas nämligen av de allra flesta intervjuade 

                                                      
210  Även de svårigheter som jag mötte i sökandet efter intervjupersoner kan tolkas som ett 

uttryck för ett skyddande; här mot insyn från (den svenska) omgivningen.  
211  Odén 1998 talar om en omsorgsetisk kod, d.v.s. en imanent, mänskligt upplevd skyldighet 

att sörja för dem i samhället som inte klarar sig själva. Sättet på vilket detta görs varierar 
över tid. Alla samhällen, nu och historiskt sett, rymmer olika regelsystem för fördelning 
av detta ansvar (Qvarsell 1993; 1995). För en sammanfattning, se Hansson, Jegermalm & 
Whitaker 2000. Se även Sundström 2002. 

212  Undantaget är när de anhöriga är tillräckligt många och tillräckligt resursstarka för att ta 
ansvaret själva (exemplet Nadia). Men många har förlorat sina nätverk på vägen – en 
följd av den flyktingrelaterade kedjemigrationens villkor. Då kämpar de anhöriga på egen 
hand (exemplet Yavuz) – eller kapitulerar inför en till synes oundviklig, faktisk, föränd-
ring (exemplet Karim). 
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anhöriga som ett uttryck för brist både på kärlek och på en känsla av 
förpliktelse. Indirekt tycks inblandning av offentlig äldreomsorg uppfattas 
som ett förnekande av de äldres lidande, i sin tur direkt relaterat till familjens 
unika migrationshistoria.  

Det är, vidare, så att de anhöriga i rollen av väktare inte bara skyddar sina 
äldre utan också både sig själva och de egna barnen mot att konfronteras 
alltför mycket med den nya omgivningen. När de tar ett långtgående ansvar 
för detta uppfyller de samtidigt förväntningar om kärlek och förpliktelse, 
och visar sin medkänsla med de äldres situation. I rollen av filter tar de anhö-
riga för egen del ställning (mer eller mindre självvalt) att låta sig beröras av 
det nya, och skyddandet tar sig nya uttryck visavi de egna barnen. Nu skyd-
das dessa snarare mot konsekvenserna av traditionella omsorgsideal. I rollen 
av nytolkare, slutligen, omformuleras skyddandet av de äldre på ett sätt som 
tillåter mer av kontakter med det nya – även för de äldres del. Barnen till ny-
tolkarna är helt perifera ur hjälpgivarhänseende men också genom att leva 
sina liv mer eller mindre på fysiskt och ibland även socialt avstånd från de 
äldre hjälpmottagarna på ett sätt som leder tanken till de avskräckande 
svenska familjemönster i upplösning som beskrivs så målande av särskilt 
anhöriga i hjälpmönster 1 och 2. 

Skyddande ur ett generationsperspektiv 
I olika faser av distans/närhet till det nya, eller det svenska, krävs alltså olika 
förhållningssätt av anhöriga för att uppnå det eftersträvade skyddandet. 
Dessa olika förhållningssätt representeras av de tre olika hjälpmönstren som 
har beskrivits här. Hjälpmönstren, i sin tur, är både uttryck för och resulterar 
i att de (yngre) anhörigas roller efter en migration förändras. Rollföränd-
ringen tar sig olika uttryck i olika generationer. Mellangenerationen – de 
som har åldriga föräldrar i livet men också egna barn – är nyckelpersoner i 
olika integrationsprocesser för familjemedlemmar i olika generationer. De 
mildrar effekterna av migrationens förändringar för den äldre generationen 
och underlättar dem för sina egna barn genom att skydda dem från den 
börda som det traditionella hjälpansvaret för de äldre närstående bland an-
nat innebär. Skyddandet av de äldre mot olika aspekter av social integration 
(vilket för dem skulle innebära statusförluster) parat med skyddandet av de 
unga från långtgående ansvar sker ofta till ett högt pris av bundenhet för 
denna mellangeneration. 

Uttrycket skyddande är således relevant inte bara för att sammanfatta 
intervjupersonernas (mellangenerationens) förhållningssätt visavi de äldre, 
utan också visavi både de egna barnen och dem själva. När det gäller den 
yngre generationen tar sig dock skyddandet en motsatt riktning: mot traditio-
nen. I det exempel som intervjustudien utgör består mellangenerationens 
hjälp till den yngre generationen i vissa fall av att den erbjuder möjligheten 
att frikopplas från traditionella omsorgsideal. Den yngre generationens 
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integration underlättas genom att mellangenerationen håller fast vid ett 
hjälpåtagande och uppenbart tar ansvar för familjens äldre. Samtidigt håller 
de fast vid sina ideal om omsorgstraditioner.  

Att generationsbundna förväntningar och ordningar utmanas av den för-
ändring som en migration för med sig har ofta berörts i det offentliga sam-
talet när det gäller invandrade ungdomars situation, särskilt de tonåriga flick-
ornas. Genom bilderna av de intervjuade anhörigas förhållningssätt gente-
mot äldre respektive yngre familjemedlemmar går det att problematisera en 
vanlig men stereotyp bild av svåra konflikter mellan å ena sidan vuxna, 
invandrade traditionalister och å andra sidan unga invandrade modernister 
som antas ha hamnat mittemellan två kulturer. Även de vuxna invandrarna – 
med egna föräldrar i livet – kan uppenbart hamna i en position i kläm (den 
dag de av något skäl överger hjälpmönster 1). Fenomenet påminner om vad 
som inom anglosaxisk forskning kallas ”the sandwich generation”, där det 
prototypiska exemplet är en medelålders kvinna som hjälper såväl åldrande 
föräldrar som unga vuxna barn och små barnbarn (Bengtson & Silverstein 
1993). Uttrycket har använts också för att beskriva svenska förhållanden, 
men har inte fått lika stor genomslagskraft här som i Storbritannien och 
USA. Till en del kan detta bero på att den svenska välfärdsmodellen, i 
synnerhet äldreomsorgen, har motverkat sådan klämdhet. Det kan också ha 
att göra med att bilderna av ett välutvecklat välfärdssystem tidvis har skymt 
mer nyanserade bilder av förhållandena i Sverige, inte minst för anhöriga till 
olika kategorier av hjälpbehövande. 
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KAPITEL 11 

DE ANHÖRIGAS SKYDDANDE 
Analysen i föregående kapitel visar att de intervjuade anhöriga, genom att ta 
makt över den nya omgivningens inflytande över familjemedlemmarna, i 
realiteten tar ansvar för de omvälvande och på många sätt ofta destruktiva 
förändringar i familjernas liv som följer av migrationen. Detta gäller oavsett 
hjälpmönster och oavsett nya anhörigroller efter migrationen. Det ansvar 
som de anhöriga upplever och utövar har en viktig bakgrund i orsakerna till 
att de äldre alls är här: de yngre anhörigas utvandring bidrog till att de äldres 
situation i hemlandet blev ohållbar. Väl i Sverige utvecklar de anhöriga, med 
tiden, olika skyddandestrategier. Intervjustudiens resultat väcker behovet av 
en mer sammansatt tolkning av skyddandet än blott och bart i termer av 
traditioner, en tolkning som tar hänsyn till att olika anhörigas förhållnings-
sätt tar form och pågår i ett växelspel mellan dem själva, de äldre och i före-
kommande fall olika representanter för offentlig äldreomsorg. 

I detta kapitel görs en ansats att fördjupa förståelsen av de anhörigas 
skyddande mot förändring. Här analyseras skyddandet som ett socialt feno-
men på ett sätt som varken utesluter strukturella och kulturella förklaringar 
eller individuella olikheter och val. Detta ger möjlighet till en tolkning på 
mindre distans från de intervjuade anhörigas eget perspektiv än vad en tolk-
ning i mer allmänna och övergripande termer av kulturbundenhet skulle 
göra gällande. En sådan mer komplex ansats föreföll helt central med tanke 
på intervjupersonernas mångtaliga referenser till kultur och tradition i kom-
bination med detaljerade beskrivningar av konkreta förhållanden som före-
föll stå i direkt motsats till de omtalade och högt hållna traditionerna. 

Kulturens eller traditionens betydelse som förklarings- och motivations-
faktor på ett medvetet plan varierar självfallet mellan individer och situationer, 
men det går inte att bortse ifrån att de traditionella omsorgsideal som inter-
vjupersonerna, oavsett bakgrund, på olika sätt ger uttryck för har betydelse. 
Frågan är på vilket sätt? Intervjupersonernas handlingar ter sig långt ifrån 
förutbestämda, och de anhöriga tycks förhålla sig till såväl traditioner som nya 
förhållanden. Uppenbarligen fungerar föreställningarna inte som mallar eller 
instruktioner för livet efter migrationen. Skyddandet, med olika uttryck och 
innebörder i olika hjälpmönster, ger kort sagt inte fog för någon statisk modell 
av relationen mellan högt hållna traditioner och konkreta förhållningssätt.  

En handlingsfilosofi baserad på tankar om ett praktiskt förnuft förhåller 
sig till, förklarar och överbryggar till synes svårförenliga glapp mellan konkreta 
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beskrivningar och ideal förståelse.213 Föreställningen om hur den sociala re-
produktionen av familjekänslan går till (Bourdieu 1995 s.114-122) öppnar 
vägen för en tolkning av de anhörigas i intervjustudien skyddandestrategier 
som en del av ett sådant praktiskt förnuft, där uppfattningen om familjens 
betydelse är en central komponent. Detta gör perspektivet ifråga särskilt 
passande för fördjupning av förståelsen av intervjustudiens resultat där 
familjens betydelse lyfts fram av samtliga. Det praktiska förnuftet har alltid 
en empirisk grund – i det här fallet bestående av de förhållanden som de 
olika hjälpmönstren blottlägger tillsammans med de olika anhörigroller som 
föreslogs i föregående kapitel. Denna tolkningsmodell innebär att de inter-
vjuade anhörigas eget tal om kulturella omsorgstraditioner samtidigt kan 
både beaktas och problematiseras.  

Analysen i det följande tar alltså sin utgångspunkt i delar av Bourdieus 
handlingsfilosofi, där inte bara ’familj’ utan även ’grupp’ är en viktig delkom-
ponent. Detta fordrar en kortfattad kommentar. Intervjustudiens anhöriga 
är, som redan har nämnts, inte medlemmar av någon specifik etnisk eller 
kulturell grupp. Ur Bourdieus handlingsfilosofiska utgångspunkt är detta 
inte heller nödvändigt, utan teorin om det praktiska förnuftet baseras på 
förekomsten av en ”klass av agenter” (Bourdieu 1995 s.18) där indelnings-
grunderna inte preciseras utan kan vara av olika slag. Intervjustudiens anhö-
riga, i sin tur, bildar en teoretiskt sammansatt undersökningsgrupp. Det var 
från början, enkelt uttryckt, en empirisk fråga huruvida de delar viktiga er-
farenheter. Undersökningsgruppen utformades just för att göra det möjligt 
att undersöka denna sak. Analysen i det följande baseras på resultaten i före-
gående kapitel, det vill säga att de anhöriga verkligen har gemensamma er-
farenheter i form av en drivkraft att skydda mot förändring.  

Familjens enhet 
Bilderna av, eller talet om, ett traditionsenligt liv kan antas vara särskilt vik-
tiga för människor som befinner sig i en livssituation präglad av förändring 
(som efter en migration). Traditioner borgar för beständighet och vad upp-
fattas som beständighetens garant om inte familjen? Enligt Bourdieu utgör 
familjens bevarande ett centralt mål, som uppnås bland annat genom en fa-
miljens institutionaliseringssträvan, ”rituell och teknisk och som syftar till att i 
alla familjemedlemmar skapa bestående känslor som kan garantera den inte-
gration som är förutsättningen för familjens fortbestånd” (Bourdieu 1995 
s.118). Anhöriga med betalning från det offentliga för att hjälpa sina äldre 
ger belysning åt en sådan beskrivning, men den återfinns också i de övriga 
intervjuade anhörigas långtgående ansvarstagande. När det gäller anhöriga 
med ekonomisk ersättning för att hjälpa har omsorgen inom familjen (till en 
                                                      
213  Grunderna i denna handlingsfilosofi av Bourdieu 1992, 1995 beskrivs kortfattat i kapitel 3.  
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del) formaliserats, och i och med det försetts med en slags teknisk garanti 
för beständighet. Det gång på gång upprepade talet om traditionen får, be-
traktat i samma ljus, en rituell betydelse. Kanske är emellertid det behov som 
talet om traditionen framför allt uppfyller att det reproducerar och förstär-
ker de invandrade familjernas föreställning om sig själva som, just, traditionsbe-
varande. Sådana föreställningar ”kan bara bestå genom ett oupphörligt för-
ställningsarbete, varigenom agenterna (om än fiktivt) producerar och repro-
ducerar ett sken av att de åtminstone lever enligt gruppens ideala sanning 
eller sanningsideal” (Bourdieu 1995 s.198). Visst är traditionen viktig – men 
minst lika viktig ter sig talet om traditionen. Det tycks säga någonting om vem 
man är eller vill vara i förhållande till omgivningen. Det är, enkelt uttryckt, 
ett budskap om social identitet.  

En annan utgångspunkt, bestående i uppfattningen att de intervjuade an-
höriga verkligen är särskilt kulturbundna eller traditionella, skulle möjligen 
mer omedelbart betraktas som respektfullt inför de anhörigas egen självför-
ståelse. Detta är vad de själva uttrycker, med varierande styrka och nyans-
rikedom. En sådan utgångspunkt skulle också, åtminstone på lite avstånd, 
kunna tas som intäkt för en likhet intervjupersonerna emellan, en likhet be-
stående främst i alla deras gemensamma erfarenhet av ett invandrarskap. 
Därifrån vore steget dock inte långt från att tillskriva denna heterogena sam-
ling människor en för dem gemensam specifik, identitetsrelaterad essens. Nu 
ifrågasätts ständigt förekomsten av en sådan förmodad essens i olika teorier 
om sociala identiteter – inte bara när det gäller en så uppenbart komplex so-
cial kategori som invandrare. Ingen social identitet, varken etnisk eller av an-
nat slag, är absolut. Sociala identiteter blir till i möten mellan individer och 
grupper, möten som uppstår i en kontext där strukturer och aktörer ömsesi-
digt påverkar varandra. Situationen avgör vilken social identitet ur individens 
repertoar som tas i bruk, och denna individuella repertoar är ett resultat av 
såväl individuella faktorer och förmågor som av hur omgivningen är beskaf-
fad och vad den så att säga tillåter i form av rollvariation (Bourdieu 1995; 
Cockburn 1998; Hylland Eriksen 1998 m.fl.). 

Nej, talet om omsorgstraditioner är blott en av flera viktiga pusselbitar. I 
intervjuerna med de anhöriga finns många uttryck för andra slag av 
självförståelse. Man vittnar om stark medkänsla och upplevelser av ansvar 
för sina äldre som har förlorat så mycket i samband med sin utvandring sent 
i livet. De känslor för den egna hjälparrollen som kommer till uttryck i inter-
vjuerna är mångfasetterade och ibland motsägelsefulla: kärlek, irritation, 
oförståelse, förpliktelse. 

Sociala identiteter kan upprätthållas och värnas om med omhuldade 
traditionella ideal. Samtidigt kan sådana bilder, när de om och om igen 
reproduceras (också av omgivningen), dölja hur situationen i förekommande 
fall verkligen har förändrats. För det gör den – vid en migration inte minst 
när det gäller yttre förhållanden. Sådana förändringar återspeglas i och 
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återskapas av det som av Bourdieu kallas habitus: föreställningar, ideal, livs-
stilar, smakriktningar och andra uttryck för identitet och särart i förhållande 
till andra. Det är emellertid inte alls unikt, eller ens ovanligt, med diskrepan-
ser mellan beskrivningar och verklighet, eller mellan ideal och praktik. 
Tvärtom kan sådana tvetydigheter ses som uttryck för det dubbla medve-
tande som är helt nödvändigt för social beständighet trots yttre förändring 
(Bourdieu 1995 s.146-147). Med detta som en utgångspunkt kan, till exem-
pel, den process av omformulering av traditionens ideala uppfyllelse som 
anhöriga i rollen av nytolkare ger uttryck för verkligen tolkas som ett bevarande 
av principen genom en förändring av det konkreta. Varför är då denna slags själv-
förståelse, denna sociala identitet där familjens enhet står i centrum, så viktig?  

Symboliskt kapital med generella anspråk 
Teorin om ett praktiskt förnuft baseras i en mer osentimental utgångspunkt 
än att familjen skulle vara beständighetens garant. Tvärtom ses familjen som 
sådan som en ”en illusion i ordets mest alldagliga betydelse” (Bourdieu 1995 
s.124). Detta hindrar inte att individuella familjemedlemmar har ett eget, 
starkt och högst påtagligt, intresse av att upprätthålla samma illusion. Det är 
här som teorin om det symboliska kapitalet aktualiseras: 

Det är inom familjen som ackumulation av kapital i olika former 
framför allt sker och som kapital överförs mellan generationerna: fa-
miljen säkrar sin enhet för att kunna överföra och tack vare att den är 
i stånd att överföra kapital (Bourdieu 1995 s.120). 

Med begreppet kapital avses värden av skilda slag, såväl konkreta som sym-
boliska (se kapitel 3). Dessa värden kan, enligt samma betraktelsesätt, repro-
duceras enbart genom att det som alltså antas vara samhällets grundläg-
gande enhet, familjen, reproduceras (Bourdieu 1995 s.160). Definitionen av 
familjen som på samma gång det symboliska kapitalets urkälla och en social 
artefakt är inte bara en viktig del i teorin om ett praktiskt förnuft, den åtföljs 
dessutom av generella anspråk. Enligt samme författare är familjen som 
klassificeringsbegrepp både en beskrivning och en norm, och utgör en av de 
grundläggande byggstenarna i varje habitus, ”en mental struktur som på 
samma gång är individuell och kollektiv, eftersom den inpräntas i alla 
socialiserade psyken på ett visst sätt” (a.a. s.116-117). Uppfattningen om fa-
miljens ideala utformning och funktion kan däremot i sak se mycket olika ut 
– både i olika samhällen och i olika grupper i ett och samma pluralistiska 
samhälle. Låt mig ge ett konkret exempel. Åtskilliga anhöriga i intervjustu-
dien, från olika länder, beklagade sig över att det saknas bostäder där fler än 
kärnfamiljens medlemmar får plats. Sådana kommentarer är långt ifrån trivi-
ala: det är verkligen ont om stora bostäder i Stockholm, åtminstone för den 
som inte kan betala stora summor. Kanske skulle de ibland mycket svåra 
situationer som förmedlas i intervjustudien inte ha utvecklats i samma 
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riktningar om det hade funnits reella möjligheter att välja storfamiljeliv. 
Hyreslägenheternas utformning och storlek återspeglar andra familjeideal 
och gör det svårt att välja andra samlevnadsformer än kärnfamiljeliv.  

Idealisering och distans för symboliskt kapital 
Familjeidealen varierar alltså. De har dock alla ett gemensamt drag i idealise-
ringen av sin egen form och strävan efter distans till världen utanför: 

De olika definitionerna av familjen har det gemensamt att de utgår 
ifrån att familjen existerar som ett avskilt socialt universum som strä-
var efter att vidmakthålla sina gränser och som präglas av en idealise-
ring av det inre, som uppfattas som heligt, sanctum (i kontrast till det 
yttre). Detta heliga, hemliga universum med dörrar som sluter sig om 
dess intimiteter, avskilt från yttervärlden genom det symboliska hin-
der som tröskeln utgör, vidmakthåller sig själv och sin egen avskild-
het, sin privacy, skapar hinder för insyn, upprättar en privat hemlighet 
och bygger upp ett skydd för det som finns bakom kulisserna (back-
stage), den privata sfären. (Bourdieu 1995 s.115, författarens kursiv). 

Två viktiga saker sker när anhöriga i olika hjälpmönster och roller tar ansvar 
för sina äldre genom att söka skydda dem mot migrationens konsekvenser 
(och i olika situationer och på olika sätt träda emellan de gamla och den 
svenska omgivningen), och samtidigt talar om omsorgstraditioner. För det 
första värnar de om den privata sfären – och stänger samtidigt dörren för in-
fluenser från det omgivande, för dem nya samhället. För det andra gör de, 
som nämndes ovan, på samma gång anspråk på symboliskt kapital i relation 
till vad de uppfattar som det andra eller det svenska. Bägge skeendena bidrar till 
föreställningen om väsentliga skillnader mellan den egna gruppen och 
samhället i övrigt.  

Den (…) viktiga egenskapen är att det symboliska kapitalet är gemen-
samt för alla medlemmar i en grupp. (…) och det är både verktyg och 
insats i kollektiva strategier för att bevara eller öka det och i individu-
ella strategier för att skaffa sig eller öka det (…) och genom att skilja 
sig från grupper som har litet eller saknar symboliskt kapital (… ) 
(Bourdieu 1995 s.156). 

Hänvisningarna till kulturella omsorgstraditioner accepteras av övriga i 
gruppen, och kommer alltmer att betraktas som viktiga delar av gruppens 
särdrag jämfört med andra grupper i omgivningen. I och med denna process 
inte bara bekräftas bilden av gruppens särdrag, utan även dess gemensamma 
historia. Detta i sin tur förstärker medlemmarnas känsla av både genuinitet 
och autenticitet eller äkthet (Roosens 1989; Andersen 1991; Hylland Eriksen 
1992, 1998). I det moderna, mångkulturella samhället präglat av rörelse och 
krav på föränderlighet är sådana känslor en särdeles viktig form av symbo-
liskt kapital – allra helst i den stund som de ger upphov till också 



De anhörigas skyddande 

 222

omgivningens erkännande (Taylor 1994). Nordin (1995) visar till exempel 
hur föreställningen om invandrarnas kulturellt förankrade familjeomsorgs-
mönster värderas positivt av det svenska majoritetssamhället. Författarens 
slutsats att denna så välvilliga tolkning ger ”en spegeleffekt som gör att in-
vandrare själva gärna uppbär och för vidare föreställningen om familjesam-
manhållningen som ett särtecken som skiljer dem från majoritetssamhället” 
(a.a. s.429) bekräftas i analysen här av olika hjälpmönster och anhörigroller. 
De intervjuade anhöriga både söker och finner, med anspråk på en unik och 
särskilt stark familjekänsla, erkännande från den nya omgivningen. 

Uttalanden om kulturella förklaringar av anhöriga i olika hjälpmönster 
syftade på ett förflutet som i vissa fall låg tidsmässigt nära, i andra långt ifrån 
nuet. Omsorgstraditionerna framhölls på samma gång som ett eftersträvans-
värt karaktärsdrag och en absolut överlevnadsnödvändighet i en specifik 
kontext: ”Vår tradition är att ta hand om varandra, annars överlever man 
inte i Bosnien.” Man uppfattade svenskar som mindre benägna att själva 
hjälpa egna äldre närstående, och som redan har nämnts så framhölls detta 
allra starkast av dem med minst kontakter med svenskfödda och som vistats 
kortast tid i Sverige. Det värde som åtrås och skapas med olika anspråk på 
en sådan skillnad mellan den egna gruppen och omgivningen är en stark och 
väl synlig familjekänsla, vilken således utgör symboliskt kapital både i form 
av anspråk på moralisk rättrådighet och i form av anspråk på rätten att 
definiera vad som är gott på ett sätt som gäller för alla.  

Den person som uppträder regelrätt får gruppen på sin sida när han 
tydligt tar ställning för gruppen genom en offentlig handling som ut-
trycker en gemensam norm, som är universell därför att den omfattas 
universellt inom gruppen. Gruppens perspektiv anses giltigt för alla 
människor. (…) En hänvisning till regelns allmängiltighet ger en ökad 
symbolisk styrka. (…) Eftersom universalisering är legitimeringsstra-
tegin framför andra kan man med fog misstänka att ett till formen 
universellt agerande döljer en önskan att tillförsäkra sig gruppens 
stöd eller bifall, ett försök att bemäktiga sig den symboliska styrka 
som ligger i (…) common sense, grunden för alla val som gör an-
språk på att vara universella (…). (Bourdieu 1995 s.199). 

Det som sist av allt förändras, både eftersom det är så fundamentalt i sam-
hället och eftersom det i egenskap av föreställd helighet (se ovan) kan hållas 
utanför förändring in i det längsta, är just familjekänslan. Att olika habitus, 
eller olika sätt att leva, förändras av migrationen står klart. Den hjälp som de 
anhöriga ger och de roller som de intar innebär dock en form av försäkran 
om familjens sammanhållning, och med den en försäkran om att det allra 
viktigaste symboliska kapitalet, familjen, står intakt genom förändringens tid. 

De anspråk på moralisk oantastlighet som görs av anhöriga som tar bety-
dande ansvar för sina invandrade äldre väcker inte heller något motstånd, 
vare sig hos de invandrade anhörigas egna familjemedlemmar eller hos den 
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svenskfödda omgivningen. Tvärtom – de omsorgstraditioner som hålls fram 
representerar ett ideal som alla inblandade i princip kan enas om. Uppfatt-
ningen om en moralisk förpliktelse att hjälpa sin nästa är självfallet inte speci-
fik för invandrade familjer utan artikuleras ofta i studier om hjälpgivande an-
höriga – allra helst om hjälpgivarna också själva är äldre. I en studie om kom-
munens stöd till anhörigvårdare skriver till exempel Socialstyrelsen (2002g):  

Gemensamt för de manliga och kvinnliga vårdarna är att de ser vård-
ansvaret som en självklarhet: ”Jag vet att han skulle ha gjort samma 
mot mig om det var jag som var sjuk.” ”Man har lovat att älska var-
andra i nöd och lust”. De vill leva tillsammans även om situationen 
blir arbetsam. Gemensamt är också att både männen och kvinnorna 
beskriver en oro över att de inte ska klara av situationen så att den 
som är sjuk mår bra. De betonar kraven som ställs på dem i vårdar-
rollen och svårigheterna att gå emot den andres vilja (a.a. s.20). 

Kanske är det så att frågor kring anhörigskap alltid genererar svar som berör 
bägge parter, oavsett hur ensidigt vi valt att definiera ”anhörig” i specifika 
sammanhang och oavsett om anhöriga också känner ambivalens inför så-
dana, gemensamma, behov. Föreställningen om de invandrade familjernas 
traditionella sätt att ta hand om de sina skänker verkligen beundran, respekt 
och erkännande, också hos omgivningen. Hänvisningen till det universella 
värdet i omsorgstraditionerna fungerar här i Sverige, och gör samtidigt (till 
synes motsägelsefullt) invandrare och svenskfödda lika varandra. Det var inte 
länge sedan som det, även bland svenskar i yngre generationer än de hjälpbe-
hövande själva, var illa sett att överlåta omsorgen om familjens äldre på det all-
männa. Modernitetens historia i Sverige är kort; den ryms inom en mansålder. 

När symboliskt kapital blir bristvara 
Ytterligare ett par aspekter är viktiga att lyfta fram i detta sammanhang. För 
det första är det så att en mycket central norm i det svenska samhället rör 
och alstras i arbetslivet. Inte minst viktigt i detta sammanhang är den nära 
kopplingen mellan arbete och välfärdssystem, där det förra innebär att 
individerna gör rätt för sig inför eventuella, kommande behov av välfärdens 
skyddssystem. Att ha och sköta ett jobb skänker kanske det allra mest pålit-
liga och överlag högt hållna symboliska kapitalet, av största betydelse i  
samhällets olika sfärer och sociala rum.214 Andra sätt att organisera livet än 
genom lönearbete, till exempel genom att välja en hemmafrutillvaro, kon-
kurrerar knappast som alstrare av symboliskt kapital i allmänhet. Men det är 
svårt att leva upp till arbetsnormen för den som nyligen invandrat – 

                                                      
214  Av samma anledning skänker inte socialbidragstagande något symboliskt kapital bland 

det stora flertalet. På sikt tär socialbidrag i särskilt hög utsträckning på det ideala, reci-
proka förhållandet mellan individen och staten (uttryckt i olika beskattnings- och transfe-
reringssystem).  
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arbetsmarknaden är till en början svårtillgänglig för de flesta, och det tar tid att 
avancera på den. Här kan en livsstil med hänvisningar till omsorgstraditioner 
erbjuda ett alternativt symboliskt kapital, alstrat ur erkännande på kulturella 
grunder och bekräftat både från den egna gruppen och från omgivningen. 
De tre hjälpmönstren antyder detta, eftersom de traditionella omsorgsidea-
len förefaller omformuleras (från en hög grad av konkretion till en mer prin-
cipiell hållning) i takt med att de anhörigas socioekonomiska integration tilltar.  

För det andra har migrationen, i dessa fall oftast flyktingrelaterad, inne-
burit stora materiella men också symboliska förluster för de berörda. Dessa 
förluster är särskilt kännbara för de äldre, något som väcker de anhörigas 
medlidande. Medlidandet synes vara en viktig ingrediens i den kärlek som de 
anhöriga berättar om, och bidrar till att de kan ha stor fördragsamhet med 
de äldres olika krav på insatser även när de egentligen finner dem onödiga. 

Slutligen har familjen i sig verkligen utmanats av migrationens söndrande 
inverkan. Detta har sin egen betydelse. I en analys av maktförhållandena i 
det franska samhället framhåller Bourdieu att de rika och mäktiga alltid har 
stora familjer och är starkt integrerade på grund av ”inte bara av ett fränd-
skap vad gäller habitus utan också av en intressegemenskap, det vill säga sam-
tidigt av kapitalet och för kapitalet (…) (Bourdieu 1995 s.121). Själva strävan 
efter integration och sammanhållning torde inte vara mindre hos familjer 
vars medlemmar har splittrats och lever åtskilda och som har förlorat stora 
mängder av symboliskt (inklusive ekonomiskt och politiskt) kapital. Det är 
min tolkning. Att nu, efter invandringen, värna om familjen är ett sätt att 
värna om de kapitalformer som man ännu har tillgång till. Det symboliska 
kapital som dessa anhöriga till äldre invandrare både gör anspråk på och vin-
ner genom att samtidigt hänvisa till traditionella omsorgsideal och ta ett 
stort hjälpansvar är rentav särskilt värdefullt eftersom de efter invandringen 
har sparsam tillgång till andra former av symboliskt kapital. Familjekänslan 
kan rentav vara det enda fungerande och tillgängliga valutaslaget i det för de 
invandrade familjerna nya sociala rummet. 

Familjen och omgivningen 
På grund av familjens fundamentala betydelse för samhället i stort ligger 
dess fortbestånd inte bara i dess eget intresse, utan på ett övergripande plan 
också i det allmännas:  

Inom familjen finns en strävan efter att reproducera hushållets enhet 
och integration, och denna strävan uppmuntras och stöds av institu-
tioner som kyrkan och staten (…). Staten bidrar till att stärka den 
kategori för att konstruera verkligheten som föreställningen om fa-
miljen utgör genom (…) en mängd både symboliska och materiella 
insatser, som ofta backas upp av ekonomiska stödinsatser som syftar 
till att stärka varje familjemedlems intresse av att bevara familjens 
sammanhållning. (Bourdieu 1995 s.181). 
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Är då detta synsätt på familjen verkligen överförbart på svenska förhållan-
den? Här är det ju individen som satts i centrum, genom ett ställningsta-
gande som har varit vägledande för välfärdssamhällets utformning i stort. 
Betoningen på familjen i staten kan självfallet diskuteras. ’Familj’ är ett lad-
dat begrepp, och familjemönster i väst genomgår stora förändringar bland 
annat på grund av ett ökat antal skilsmässor och ett ökat kvinnligt förvärvs-
arbete (Hansson, Jegermalm & Whitaker 2000 s.11). En tolkning är att det 
statliga intresset för hjälpgivande anhöriga (med stödformer av olika slag) 
som på senare år har setts växa stort i Sverige uttrycker en strävan efter att 
stärka eller stödja familjen.215 

Integration kräver nya symboliska kapital 
Satsningen på symboliskt kapital i form av familjestärkande omsorgstraditio-
ner må fungera på kort sikt. Det är först när de äldre invandrarnas hjälp-
givande anhöriga börjar omformulera idealens uppfyllelse och vågar även-
tyra den fasta identitet som traditionsivrandet skänker, som de kan integre-
ras i det nya utan stora upplevda förluster. Detta framgår tydligt av intervju-
studiens olika hjälpmönster och anhörigroller.  

Hjälpmönstren, till att börja med, visar konkreta villkor och förändringar 
i realiteten. Rollerna, därefter, visar både de anhörigas förhållningssätt visavi 
förändringen efter migrationen och om framtiden. Intervjufrågorna om 
framtiden ställde intervjupersonerna i hjälpmönster 1 och 2 mer eller 
mindre svarslösa. De tycktes ha svårt att föreställa sig ett sedan. De förra 
gav abstrakta svar som rörde sig på en idealnivå och vars innehåll inte av-
speglades i de realiteter som man nyss beskrivit. De senares tankar föreföll 
stanna av, plötsligt satt de anhöriga i hjälpmönster 2 stumma. Enträgna frå-
gor utlöste uttryck för modfälldhet eller förtvivlan. För de anhöriga i hjälp-
mönster 3, däremot, innebar frågan att de plötsligt och gärna började hänge 
sig åt en tankens framtidseskapism. De berättade livfullt om olika framtids-
drömmar, berättelser som åtföljdes av såväl längtansfulla suckar som upp-
sluppna skratt. Med färgstarka beskrivningar av en bättre, föreställd framtid 
gav de intryck av att hantera sin situation snarare än att vara offer för den. 
Analysen här antyder att en del invandrade anhöriga till äldre kan uppfatta 
en potentiell risk förbunden med mer delaktighet i det nya. Under den tids-
period som de strävar efter att etablera sig och uppnå sådan större delaktig-
het i samhällslivet utanför den egna familjen eller gruppen kan de i viss mån 
tvingas lätta på greppet om det symboliska kapital som familjekänslans be-
varande värnar och återskapar. För att vinna ny mark måste man ge upp 

                                                      
215  Detta familjestöd kan, i sin tur, tolkas på olika sätt. En tolkning ger att det speglar en 

minskning av statens intresse och ansvar för samhällets välfärd. En annan tolkning ger att 
det stärker individens rättigheter visavi staten.  
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något av den gamla. I det följande fördjupas diskussionen om skyddandet ur 
ett integrationsperspektiv. 

Skyddandet och integrationsprocessen 
Hjälpmönsterkapitlen är presenterade i en ordningsföljd som antyder att de 
kan utgöra en analysmodell för såväl olika grader av anhörigas kontakt med 
offentlig äldreomsorg som, i förlängningen, de integrationsprocesser som de 
själva ingår i. Fenomenet integration är i själva verket helt centralt i såväl be-
skrivningarna av alla de tre hjälpmönstren som i tolkningarna av olika 
anhörigroller efter migrationen. Intervjustudiens anhöriga är (med ett 
undantag) i yrkesverksamma åldrar och har själva invandrat relativt nyligen. 
Analysen antyder ett samband mellan stora, egna hjälpinsatser och låg grad 
av integration, både i arbetsliv och beträffande sociala relationer utanför fa-
miljekretsen. Förenklat antyder resultaten att ju mindre delaktiga de anhöriga 
är i sin nya omgivning, desto mer konkreta är deras hjälparroller och desto 
mer uttalade är deras traditionella omsorgsvärderingar. Ju mer delaktiga de 
intervjuade anhöriga är i arbetsliv och med sociala kontakter av olika slag 
utanför den närmaste kretsen, desto mindre är deras möjligheter att själva ge 
praktisk hjälp. De senare förefaller också vara mindre benägna än de förra 
att själva göra konkreta hjälpinsatser.  

När det gäller de anhöriga med betalt för att hjälpa ställs frågorna om 
integration på sin spets. Dessa anhöriga gör inte sådana arbetslivserfarenhe-
ter som fungerar integrativt inom andra områden. De befinner sig i en posi-
tion där uppdraget som hjälpgivare ger den enda (men för egenförsörjning 
alltför magra) inkomsten och samtidigt medför ett ansvar som kan göra det 
svårt för dem att söka och finna annat arbete och utöka sin inkomstbring-
ande arbetstid – eller sina kontakter med människor utanför den närmaste 
familjekretsen. Intervjustudien visar dessutom att de invandrade äldres för-
väntningar eller krav på hjälp kan öka markant när de anhöriga får offentlig, 
ekonomisk ersättning för sina insatser: kraven legitimeras.216 

Socialbidrag och osynlig anhörigvård 
I följande exempel belyses integrationsaspekter förknippade med ett annat 
område, även detta ett betydelsefullt inslag i materialet från intervjustudien. 
Det handlar om socialbidrag och osynlig anhörigvård i invandrade familjer. 

                                                      
216  Även de äldres situation i dessa fall kan te sig utsatt och situationerna som beskrivits 

aktualiserar en bild av en potentiell ömsesidig gisslansituation, där integration i det 
svenska samhället hindras för alla berörda – om än på olika sätt. Skulle t.ex. de äldre 
kunna välja hemtjänst i stället för anhörighjälp om de så skulle önska? En sådan övergång 
skulle direkt orsaka ett inkomstbortfall för yngre anhöriga med betalning för att hjälpa.  
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Litet tillspetsat kan man säga att de olika system för hjälp till invandrade 
äldre som skildras genom intervjustudien och som tycks fungera bäst för de 
direkt inblandade är de där familjen har (minst) två friska vuxna, av vilka 
(minst) en disponerar sin tid fritt för att kunna ta hand om den eller de 
äldre. Denna ordning förutsätter antingen goda inkomster av den som arbe-
tar eller att den hemmavarande har en inkomst som inte förutsätter att han 
eller hon vistas hemifrån: pension, föräldrapenning eller socialbidrag (givet 
att det senare inte är förbundet med krav på aktiviteter utanför hemmet).217 
Inte bara de allra flesta äldre utan också ett antal av de anhöriga i 
intervjustudien uppbar socialbidrag, helt eller delvis som komplettering av 
otillräckliga inkomster. 

Vi vet inte hur vanligt det är att personer med socialbidrag hjälper äldre 
närstående utan offentlig inblandning, hur dessa hjälpgivares ekonomi på 
olika sätt påverkas av situationen eller vilka följder den har i övrigt (till 
exempel för relationerna inom familjen). Men yngre socialbidragssökande 
förväntas i regel på olika sätt bidra till sin försörjning genom att vara aktivt ar-
betssökande eller, om inga alternativ finns, att medverka i olika arbetsmark-
nadsutbildningar. För icke svensktalande är det i första hand kurser i svenska 
som är aktuella och som idealt möjliggör att så småningom kunna studera 
vidare, få ett arbete, föra sin egen talan och på andra sätt delta i samhällslivet. 
Dessa kurser anvisas ofta av socialtjänst och arbetsförmedling i samarbete.  

Av flera fall i intervjustudien (framför allt i hjälpmönster 1 men också 2) 
framgick det att olika regler kring socialbidraget i realiteten fungerar hind-
rande för en livsstil som möjliggör den hjälp som dessa anhöriga ger. Det 
behovsprövade socialbidraget skall idealt utformas med hänsyn till den en-
skildes förhållanden, men socialtjänstens olika system för förmedling av bi-
stånd kunde för de intervjuade anhöriga framstå som synnerligen formalise-
rade och uppbyggda kring likadana krav för alla oavsett situation. Kraven på 
regelbundna, personliga besök på socialbyrån kunde till exempel vara svåra 
att uppfylla för dem som samtidigt behövdes hemma. För dessa anhöriga ter 
det sig som om socialtjänstens tjänstemän räknar med att någon i familjen 
skall ta hand om de äldre, utan att beakta att sådana insatser också skapar 
viss bundenhet. Sådana fall, när anhöriga oaktat sina hjälpinsatser samtidigt 
förväntas stå till arbetsmarknadens förfogande (till exempel genom att delta 
i anvisade kurser utan möjlighet till avlösning hemma), förstärker en mer all-
män bild av anhörigas hjälp till omsorgsbehövande närstående som en osynlig 
verksamhet (Forssell 1998b). Analysen leder ojämlika maktförhållanden mel-
lan individer och institutioner i blickfånget. Några intervjupersoner trodde 
att familjens äldre saknar rätt till äldreomsorg så länge de själva har social-
bidrag. Kan då den som studerar svenska och söker arbete på samma gång 
på egen hand ge omfattande hjälp till en (eller flera) äldre närstående? Kanske 

                                                      
217  Exemplen baseras på förekomst bland intervjustudiens anhöriga.  
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är inte alltid dessa två förväntade uppgifter, anpassning till det svenska 
arbetslivet och samtidig informell hjälpgivning, förenliga. När inte motsätt-
ningen mellan de informella och de formella kraven och förväntningarna 
artikuleras förblir den dock dold och tenderar att lösas med en förment 
automatik, det vill säga med små möjligheter för dem som berörs att ifråga-
sätta resultaten. 

Exemplet här, om socialbidrag och en osynlig anhörigvård, antyder bland 
annat att ju längre man har levt i Sverige, desto större är kunskaperna om 
och förtrogenheten med olika delar av välfärdssystemet.218 Det visar också 
att det inte är självklart att beakta integrationsrelaterade följder för olika par-
ter när olika stödformer för anhöriga utvecklas inom äldrepolitikens om-
råde. Detta trots att integrationspolitiken är ett viktigt samhällets instrument 
för att åstadkomma invandrares integration. Integrationspolitiken, idealt sett, 
skall genomsyra hela samhällslivet och alla dess politikområden. Frågan om 
hur unga anhöriga med invandrarbakgrund och svag förankring på arbets- 
och bostadsmarknaden påverkas av att ta emot ekonomisk ersättning för 
hjälpgivning till äldre närstående ställs inte alltid. Integrationspolitik och 
äldrepolitik tycks härigenom, åtminstone delvis, företräda olika intressen. I 
materialet från intervjustudien antyds rentav en motsättning mellan å ena 
sidan den (genom olika politiska målformuleringar och dessas konkreta ut-
tryck) eftersträvade integrationen av invandrare, och å den andra det tradi-
tionsenliga liv som anhöriga till äldre invandrare ibland kan antas eftersträva 
och som i förekommande fall tycks understödjas av offentlig äldreomsorg 
genom anställning av anhöriga och kanske också genom invandrade äldres 
lågnyttjande av beviljade insatser där anhöriga istället ger hjälpen som be-
hövs. Två viktiga samhällsproblem (att ge omsorg om de äldre och att 
underlätta invandrarnas integration i samhällslivet) konkurrerar i realiteten 
om lösningarna. En tolkning av de berörda anhörigas belägenhet är att de be-
finner sig i kläm mellan å ena sidan äldrepolitiska problem och lösningar och å 
andra sidan integrationspolitiska intressen och mål. Till äldre invandrares unga 
anhöriga formuleras, genom socialtjänstens praxis inom olika områden, ett 
dubbelt budskap vars andemening kan uttryckas så: ”Ta hand om era gamla 
själva, det är bäst för dem.” Detta är en uppmaning med de äldre invandrarnas 
omsorgsbehov för ögonen. Den andra delen i detta dubbla budskap lyder: 
”Integrera er i samhällslivet, medverka och arbeta!” Denna uppmaning ges 
med dessa yngre invandrares egen integration som främsta målsättning. 

                                                      
218  Det svenska välfärdssystemet som sådant kan te sig främmande och svårbegripligt för 

den som nyligen invandrat. Skillnaden mellan, t.ex., sjukpenning och socialbidrag är inte 
uppenbar utan kräver sin förklaring. Systemet ifråga bygger på en, relativt sett, liten kon-
troll och stor tilltro till människors vilja att göra rätt för sig. Det är även beroende av 
legitimitet i form av individernas förtroende för att dess olika delar fungerar på det sätt 
som avsett – fr.a. rättvist.  
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Detta är självfallet en tolkning som kan diskuteras. Allt färre äldre – 
generellt – beviljas äldreomsorgens insatser, och flera studier antyder att äld-
res anhöriga – generellt – ger allt mer (obetald) hjälp. Kan då inte olika pro-
cesser vara verksamma bakom fenomen som till det yttre ter sig som ett och 
samma? Det är en empirisk fråga om de äldre invandrarnas belägenhet i vår-
den och omsorgen mer har att göra med invandrarskap eller kulturella as-
pekter i en mycket vid mening (inklusive till exempel kulturaliseringsproces-
ser, strukturell diskriminering, ojämlika maktförhållanden och motstånd mot 
förväntningar på integration) än med sådana förändringar som tillskrivs 
äldreomsorgen mer generellt och som omnämns i kapitel 2. 

Preferenser eller hinder? 
En annan tolkning är att engagemang av typen aktivt hjälpgivande grannar 
och vänner emellan, liksom hjälp till omsorgsbehövande, tvärtom kan vara 
ett uttryck för bristande tillgång till resurser av olika slag. Resultaten kan 
spegla storstadens livsformer där benämningarna hjälpare och hjälpmotta-
gare i själva verket representerar flytande och föränderliga roller där männi-
skor hjälper varandra i brist på ekonomiska resurser och annan förankring i 
det omkringgivande storsamhället. En sådan tolkning anknyter bland annat 
till forskningen om boendesegregation (Ehn 1993; Andersson & Molina 1996; 
Molina 1997; Andersson 1999, 2002; Andersson 2001 m.fl.). Även om detta 
slags hjälpande vore uttryck för bristande tillgång till resurser och delaktig-
het i samhällslivet i övrigt säger det ingenting om vad en sådan position le-
der till i förlängningen. Det är tänkbart att hjälpgivande där samhälleliga 
skyddsnät är otillräckliga eller utom räckhåll på sikt kan leda till större del-
aktighet genom social och ekonomisk resursökning som en direkt följd av 
engagemanget. Ett annat, också tänkbart, scenario är det motsatta; att följ-
den blir ytterligare utestängning eller marginalisering genom fortsatt och 
ökat utanförskap på olika arenor (se vidare Svedberg 1998). 

Det samband mellan stora, egna hjälpinsatser och låg grad av socioeko-
nomisk integration som antyds i avhandlingens intervjustudie kan självfallet 
också värderas eller tolkas på olika sätt. En tolkning handlar om preferenser 
och anknyter mer direkt till diskussionen ovan om familjen och familjekäns-
lan som en central alstrare av symboliskt kapital. En annan tolkning handlar 
mer om hinder: äldre invandrares invandrade anhöriga som bär ett stort 
vårdansvar för en äldre närstående har svårare att nå delaktighet i andra sam-
manhang, utanför familjen. Dessa två synsätt utgör inga motsättningar; de 
utesluter inte varandra. Intervjustudien ger mångfasetterade bilder med såväl 
nyanser som motsägelsefulla erfarenheter hos de berörda.  

Eventuella samband mellan individuella förhållningssätt och egen integra-
tion är, självfallet, komplexa. Svaret på en fråga om sådana samband påverkas 
av vilken definition som begreppet integration ges. Ofta, som i den integra-
tionspolitiska målformuleringen, betonas egenförsörjning och delaktighet i 
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samhällslivet. Integration i bemärkelsen egenförsörjning är självfallet ett vik-
tigt perspektiv, men samtidigt snävt. Integrationsprocesserna kan se mycket 
olika ut, och de kan pågå inom olika områden – även betraktat ur individens 
synvinkel. I kapitel 2 lyftes fram vikten av att belysa och söka förstå invand-
rares integration i klart definierade sammanhang och med hänsyn till relevanta 
olikheter i de specifika fall som är aktuella – olika etnicitet, kultur, religion, klass- 
och könstillhörighet men också generationstillhörighet, åldrande och ålderdom. 
Att integration kan innebära olika saker för olika åldersgrupper, även för dem 
med likartad bakgrund, framgår också klart av avhandlingens intervjustudie.  

Det finns åter andra infallsvinklar på integration som en process, där 
identitet placeras i blickfånget inte bara ur social bemärkelse utan också psy-
kologisk. Alsmark (1997 s.81) hävdar att integration handlar om ”den 
subjektiva upplevelsen av tillhörighet i långt högre grad än något externt 
analytiskt mätbart och exakt”. Även Ahmadi (2000) poängterar ett sådant 
samband mellan integration och inre identitet: 

.… det egna jagets tillstånd i sammanhanget är en nödvändig del av 
integrationen. Identitetsuppfattningen förvandlas därför till integra-
tionens grundfråga. I en tid av föränderliga och flyktiga identiteter 
förvandlas även integrationen till ett kortsiktigt projekt. Att vara inte-
grerad i vår tid innebär att känna sig delaktig i det spel som pågår för 
ögonblicket (…) I detta sammanhang blir integrationen inte heller nå-
got absolut och definitivt, eftersom verkligheten och identiteten inte är 
absoluta och definitiva. Uppfattas integrationen på detta sätt behöver 
den inte vara något mystiskt och ouppnåeligt (Ahmadi 2000 s.176). 

Detta är ett synsätt som är långt mer sammansatt än vad de integrationspoli-
tiska målen uttrycker, och leder tanken längre. Problemet, enligt Ahmadi, är 
att det råder en motsättning mellan en sådan psykologiskt sammansatt, inre 
upplevd delaktighetskänsla och den betoning på autenticitet som blivit en så 
viktig form av symboliskt kapital i det moderna, mångkulturella samhället. 
Det kan synas paradoxalt att samhällen som präglas av förändring och krä-
ver en stor anpassningsförmåga av sina medborgare samtidigt värderar be-
ständighet så högt. Detta har också ett pris: 

(…) modernitetens identitetsprojekt, nämligen det som betonar de 
relativt fasta identiteterna samt kontinuiteten i tiden, försvårar inte-
greringen av olika grupper i samhället (Ahmadi 2000 s.176). 

Slutligen aktualiseras en aspekt som har stor betydelse för integrations-
processer av olika slag och som antyds med såväl hjälpmönsterindelningen 
som beskrivningen av olika hjälparroller: det kan vara fråga om en process 
över tid – dagens nytolkare var ofta gårdagens väktare, eller filter. Förhållan-
det mellan denna process och tidens gång är dock inte av det enkla slaget. 
Tidens gång i sig är inte någon garant för att rollerna skall avlösa varandra 
och de äldre invandrarnas anhöriga därmed integreras alltmer i det nya landet.  



Kapitel 12 

 231

KAPITEL 12 

SKYDDANDE I ETT SOCIALT RUM 
– MÖTE MELLAN 

DISPOSITIONSSYSTEM 
Hittills i avhandlingen har det framgått att informell hjälpgivning förekom-
mer både bland svenskar och bland invandrare. Vidare är det inte mycket 
som åtskiljer svenskar och invandrare som hjälper någon eller några med 
behov av särskilda omsorger i Stockholms län åt, varken när det gäller vilka 
insatser man gör eller insatsernas omfattning. De invandrade hjälpgivarna 
tycks dock vara något mer utsatta och reagerar något kraftigare på sin situa-
tion – till exempel genom en sämre självskattad hälsa Eftersom sådana 
skillnader återfinns också mellan svenskar och invandrare i allmänhet, kan 
förklaringen inte tillskrivas hjälpgivningen eller det upplevda ansvaret i sig. 
Intervjustudiens resultat i form av en artikulering av hjälpmönster och anhö-
rigroller efter en migration komplicerar och fördjupar dessa och andra mer 
allmänt omfattade bilder av informell omsorg bland invandrare. I kapitel 10 
grundlades så en tolkning av det intresse eller den rationalitet som driver 
intervjustudiens hjälpgivande anhöriga till nya ställningstaganden och roller 
efter migrationen. Här är skyddande mot migrationens förändringar ett 
centralt inslag. Denna tolkning utvecklades därefter i kapitel 11. Skyddandet 
antas spegla de berörda anhörigas intresse – det utgör helt enkelt ett (åtmin-
stone på kort sikt) förnuftigt förhållningssätt givet omständigheterna i en 
specifik och dessutom ofta svår situation. I detta förnuftiga förhållningssätt 
är bevarandet av familjekänslan ett viktigt inslag. Drivkraften att skydda mot 
förändring växer fram hos anhöriga med olika bakgrund och från olika mil-
jöer. Under det pågående mötet med det svenska (inte minst i form av 
offentliga institutioner) tycks deras erfarenheter komma att likna varandra 
allt mer. De anhöriga förefaller till exempel befinna sig i en gråzon mellan 
äldrepolitik och integrationspolitik genom att både förväntas prioritera och 
ibland även konkret ta hand om sina äldre närstående och samtidigt vidta 
mått och steg för egen socioekonomisk integration. En mer krass beskriv-
ning är att mångtaliga hänvisningar till ideala omsorgstraditioner som ges av 
invandrade anhöriga i olika hjälpmönster både underlättar och legitimerar 
valet att själva hjälpa (med eller utan betalt), när inga för individerna 
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acceptabla alternativ finns inom räckhåll. I avhandlingens intervjustudie är 
det relationerna mellan informella omsorgsgivare (eller anhöriga i en specifik 
kontext) och aktörer i olika offentliga institutioner (beslutsfattare och utfö-
rare), framför allt äldreomsorgen, som är i blickfånget. De två möts, uttryckt 
med den terminologi som följer Bourdieus handlingsfilosofi, i ett socialt rum: 
här i form av hjälpmönster kring invandrade äldre. I detta sociala rum pågår 
ständiga förhandlingar om hur hjälpen till de äldre skall utformas, förhand-
lingar där parterna ofta synes ha olika utgångspunkter. Det sociala rummet 
är, förvisso, ett rum för möten – men också ett där skillnader parterna emel-
lan framstår tydligt. 

Betraktat ur samma perspektiv så möts i det sociala rummet skilda aktö-
rer genom olika relationer som i pågående förhandlingar konstruerar en av-
görande skillnad dem emellan. För de anhörigas del är en strävan efter skyd-
dande mot förändringar av stor betydelse. Detta förhållningssätt sker inte 
som ett isolerat uttryck för de anhörigas olika erfarenheter och förhållnings-
sätt, utan tar form i mötena mellan dem och olika offentliga institutioner (i 
synnerhet äldreomsorgen). Deras skyddande förefaller dessutom pågå med 
äldreomsorgens goda minne. Vad är drivkrafter i de strukturer och dispo-
sitioner i socialtjänsten, främst äldreomsorgen, som gör de anhörigas skyd-
dande möjligt? Vilket är äldreomsorgens intresse? Detta kapitel, liksom det 
föregående, har influerats av Bourdieus handlingsfilosofi: 

Forskaren strävar efter att klarlägga det sociala rummets konstruk-
tionsprinciper och mekanismerna bakom reproduktionen av detta rum. 
Han försöker föra in dessa strukturer och mekanismer i en modell som 
kan göra anspråk på allmän giltighet. Och på så sätt kan han lokalisera 
de reella skillnaderna mellan både strukturer och dispositioner (de 
olika habitus), och upphovet till dessa skillnader skall inte sökas i någon 
sorts nationalkaraktärs – eller ”själs” – särdrag utan i de olika kollektiva 
historiernas enskildheter (Bourdieu 1995 s.13, författarens kursiv). 

Ambitionen i det följande är att presentera och diskutera en fördjupad tolk-
ning av de anhörigas möte med offentlig äldreomsorg, nu med den senare 
parten i blickfånget. Denna tolkning är distanserad från sådana mer indivi-
duella perspektiv som föregående kapitel sökte ta fasta på. Här lyfts struk-
turer och mekanismer på en mer övergripande nivå fram, och kulturalise-
ring (se kapitel 2) är ett nyckelbegrepp. Reflektionerna om socialtjänstens 
(främst äldreomsorgens) roll och intresse leds bland annat av idén om en  
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institutionellt förankrad habitus, oftare kallad praxis (Bourdieu 1995 s.25-
29).219 Då anhöriga är individer medan äldreomsorgen är en benämning på 
en samhällelig institution med många olika representanter och representa-
tioner är möjligheten att göra en direkt jämförelse av perspektiv hos olika 
aktörer begränsat. Jag har inte heller samlat in någon egen empiri om äldre-
omsorgen eller andra institutioner inom socialtjänsten, liknande intervju-
studien med anhöriga, utan utgår även i det följande från de intervjuade 
anhörigas erfarenheter och perspektiv på dessa möten. Inte heller detta kapi-
tel gör anspråk på att leverera sanningen om socialtjänsten eller att korrigera 
de anhörigas uppfattningar om denna.  

Symboliskt kapital i kampen om tolkningsföreträde 
Tanken att de äldre invandrarnas anhöriga och den offentliga äldreomsorgen 
kännetecknas och leds av olika intressen är knappast revolutionerande. 
Bäggedera har upphov i sådana olika kollektiva historiers enskildheter som 
åsyftas i citatet närmast ovan (och som antyddes i exemplet om anhörigan-
ställda och socialbidrag i föregående kapitel). Avståndet i det sociala rummet 
mellan anhöriga och offentlig äldreomsorg både kommer av och gör att 
dessa skillnader kan fortgå. Hur går detta till, rent konkret?  

Det har redan nämnts att informell och formell omsorgssfär leds av 
olika, ibland konkurrerande rationaliteter. Men även inom en och samma sfär 
kan motstridigheter råda. En tolkning kan vara att biståndshandläggare lär 
sig just det som situationen kräver; här en form av sådan tudelning av med-
vetandet (Bourdieu 1995 s.146-147) som möjliggör för dem att verka inom 
en institution som har att hantera sådana ibland motstridiga rationaliteter 
eller intressen. Tjänstemännen kan på samma gång anse att traditionella om-
sorgsideal är fina och borde vara eftersträvansvärda för alla, och arbeta i re-
spektive verka för en övergripande institution som baseras på en annan 
värdegrund (där individens rätt visavi stat och familj är det vägledande idealet).  

Ett annat kortfattat exempel från intervjustudien placerar mötet mellan 
intervjustudiens anhöriga och den offentliga äldreomsorgen i blickfånget 
och visar hur parterna, genom de olika utgångspunkter (eller olika tolk-
ningar och värderingar av vad som pågår) som gör sig gällande i mötena 
dem emellan, fortfar att konstruera en skillnad. Det handlar i det följande 

                                                      
219  Författaren utgår ifrån en analys av olika symboliska kapitalformer verksamma i ”sovjetiska 

regimer” (a.a. s.27), och hur dispositioner eller habitus är knutna till dessa. Tanken här är 
att man genom att avskilja olika områden inom det sociala rummet (som offentlig äldre-
omsorg; min anm.) kan konstruera klasser av agenter (som tjänstemän inom vissa avgrän-
sade verksamheter; min anm.) som är så homogena som möjligt ”inte bara sett utifrån de-
ras levnadsvillkor utan också utifrån deras kulturella aktiviteter, konsumtion, politiska 
åsikter och så vidare” (a.a. s.26).  
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om en skillnad när det gäller tillgång till symboliska kapital och hur denna 
skillnad gör sig gällande i förhandlingen, eller kampen, om tolkningsföreträde. 

Den offentliga äldreomsorgen präglas, som den ter sig ur de intervjuade 
anhörigas perspektiv, av en jämförelsevis fast struktur. De anhöriga har inte 
haft kontakt med äldreomsorgen någon längre tid – den är ny för dem. Man 
tenderar att se äldreomsorgen (i den mån man alls känner till den) som en 
offentlig institution i raden av alla de som man mött eller hört talas om se-
dan invandringen. De anhöriga saknar erfarenheter som skulle kunna ge 
grund för jämförelser avseende äldreomsorgens substantiella förändringar 
över (ens kort) tid. 

Den förändring som familjerna ifråga själva genomgår, genom den mi-
grationsprocess som de är en del av, utmanar deras livsstilar och förhåll-
ningssätt (eller habitus) – inklusive de symboliska kapitalformerna däri. 
Skyddande, i en fas av denna pågående migrationsprocess, uttrycker den ratio-
nalitet som de olika anhörigas likaså olika habitus utgår ifrån. Samtidigt måste 
anhöriga som skyddar äldre mot förändring, för att kunna just det, själva vara 
beredda att förändra sig och sina dispositioner. Det är en krävande beredskap.  

Det symboliska kapitalets fördelningsstruktur tenderar att uppvisa en 
mycket stor stabilitet. Symboliska omvälvningar förutsätter också att 
perceptions- och värderingskategorierna genomgår en mer eller 
mindre djupgående omvälvning (Bourdieu 1995 s.156). 

Det faktum att äldreomsorgens strukturer är förhållandevis stabila jämfört 
med de invandrade familjernas innebär inte bara en olikhet dem emellan, 
utan också en ojämlikhet. Den offentliga äldreomsorgens konstans är en 
viktig del av dess symboliska (inklusive politiska) kapital, och därmed också 
av dess makt. Med andra ord: anhöriga och offentlig äldreomsorg förhandlar 
med, och tillskapar, olika symboliska kapital. Då tillgång till kapital av olika 
slag skänker makt och då de två har olika stora kapitaltillgångar, följer att 
relationen mellan anhöriga och äldreomsorg är en maktrelation. I denna har 
talet om traditionella omsorgstraditioner som föreställd egenskap en stor be-
tydelse som just symboliskt kapital. Kanske är det, vilket redan har nämnts, 
rentav den enda kapitalform som de anhöriga har tillgång till eller som 
fungerar i denna relation. 

I mötet mellan familjer med invandrarbakgrund och äldreomsorg, i det 
sociala rummet och med olika dispositionssystem eller habitus/praxis, pågår 
en ständig förhandling om tolkningsföreträde. Ett perspektiv på anhörigas 
hjälpinsatser och ansvarstaganden i förhållande till offentlig äldreomsorg ger 
bilder av en pågående omsorgens informalisering, en beteckning som används av 
Szebehely (1999) för att beskriva en situation där allt fler anhöriga ger sådan 
omsorg som tidigare gavs av personal inom offentlig äldreomsorg. Författa-
rens tanke är att omsorgsarbetet, konkret, har flyttats bort från avlönade of-
fentliga utförare och i stället blivit oavlönat arbete inom familjen. Begreppet 



Kapitel 12 

 235

informalisering i detta sammanhang sammanfattar en förändring jämfört 
med tidigare när offentlig äldreomsorg, särskilt i form av hemtjänst, var 
tillgänglig för så gott som alla äldre oavsett hjälpbehov.220 Denna informali-
sering av omsorgen kan uppfattas och värderas på olika sätt. Att huvudan-
svaret för de äldres väl och ve ligger hos det offentliga är en utgångspunkt 
som följer riktlinjerna för svensk äldrepolitik. Formellt är det kommunen 
som har det yttersta ansvaret för vården och omsorgen om de äldre (även 
när anhöriga ger mest – eller all – hjälp). Bland intervjustudiens anhöriga 
dominerade dock tvärtom en syn på familjen som den egentligt huvudansva-
riga enheten för vården och omsorgen om sina äldre medlemmar (med en 
stark drivkraft i strävan efter att skydda de äldre från migrationens föränd-
ringar). Detta gällde i regel även när den offentliga äldreomsorgen var in-
blandad. Med denna klart uttalade utgångspunkt framstår inblandningen av 
det offentliga, till exempel i form av betalning till hjälpgivande anhöriga, 
som ett av flera led i en pågående formalisering av genuint informella feno-
men. En sådan formalisering av omsorgen, aktuell för flera intervjuade an-
hörigas del, påverkar på olika sätt också innehållet i de aktuella relationerna 
och är just ett exempel på en sådan förändring som de anhöriga med olika 
skyddandestrategier söker förhindra.221 Här är det alltså, tvärtom, fråga om 
processer av en formalisering av det informella.  

Olika tolkningar av, eller perspektiv på, ansvaret för de äldre vidrör såväl 
aspekter av individuella rättigheter och skyldigheter (uppfattade och/eller 
lagstadgade) som samhällskontraktets skyldighet att tillgodose hjälpbehov. 
Anhöriga och biståndsbedömare må använda samma språk när de talar om 
äldres behov eller dess lösningar, men de lägger inte alltid in samma bety-
delse – eller värdering – i orden som de använder. De invandrade anhöriga 
må lära sig den offentliga äldreomsorgens terminologi, men det är inte givet 
att de för den sakens skull accepterar de utgångspunkter varur den uppstått. 
När betalning utgår till en anhörig hjälpgivare tillgodoses till exempel en 
individuellt anpassad omsorg, men dess förekomst är i sin tur beroende av 
att det finns ett moraliskt kontrakt mellan människor som står varandra 
nära. De anhörigas uppfattade skyldigheter gentemot äldre närstående 
                                                      
220  Denna beskrivning av utvecklingen inom äldreomsorgen är förenklad och kan diskuteras 

av fler skäl än de som nämns här. Totalt sett är samhällets insatser för de äldre större än 
någonsin men har koncentrerats till dem som är över 80 år. Det är begränsade grupper av 
anhöriga, framför allt makar som själva är äldre, som har ökat sina insatser för närstående.  

221  Anhöriganställningar har i åter andra sammanhang beskrivits som en blandform av vård 
genom att den anställde befinner sig i en position i gränslandet mellan den offentliga sek-
torn och familjen (Furåker & Mossberg 1997a, b). Detta gränsland utmärker sig just av 
att placeringen av kvaliteten ansvar varken är självklar eller tydlig. Skillnaderna i grundan-
tagande utgör bara ett exempel av flera på hur de olika perspektiven gör sig gällande, och 
har betydelse i mötet mellan anhöriga och äldreomsorg. Se t.ex. Forssell 1999 eller 
Whitaker 2002, 2004 för belysningar av olika perspektiv och tolkningar hos anhöriga och 
äldreomsorgspersonal kring samma äldre hjälpbehövande.  
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emanerar således ur en annan princip än samhällets skyldigheter gentemot 
sina äldre medborgare. Huvudintresset för de anhöriga är relationen, dess 
betydelse och mening. Huvudintresset för äldreomsorgen och dess aktörer 
är ett mer abstrakt ”behov av omsorg i samhället” som ger upphov till sö-
kande efter instrumentella lösningar (se även Jeppsson Grassman 2003a 
s.153). De anhörigas möte med offentlig äldreomsorg är med andra ord ett 
möte mellan olika rationaliteter, eller olika drivkrafter. I det följande presente-
ras och diskuteras en tolkning av äldreomsorgens drivkraft, eller intresse.  

Äldreomsorgens intresse – en tolkning 
En socialantropolog skrev för sjutton år sedan i en då uppmärksammad bok 
apropå åldrande bland invandrare:  

Det normala åldrandet inom ett visst samhälle är en spegling av de 
förväntningar som omvärlden har på sina gamla. Det måste vi hålla i 
minnet när gamla människor från andra platser lever i vårt samhälle. 
Här vill man genom sociala reformer, stöd och hjälp få dem att ta del 
av det som man uppfattar som normalt i samband med åldrandet. 
Relationen mellan det medvetet ideala och det som pågår oreflekterat 
i det dagliga livet är ett av de centrala problemen i alla slags reformer 
(Sachs 1987 s.145). 

Det medvetet ideala som nämns i citatet av Sachs hör till det offentligas do-
män; författaren syftar på de ideal som uttrycks i socialpolitiska målformu-
leringar och riktade projekt. Tanken är att människors vardagsliv pågår oref-
lekterat och bortom politikens idealnivåer, och att detta på sikt undergräver 
samma ideals legitimitet – eller åtminstone kan göra dem svåra att genom-
föra. Intervjustudien här visar också att det dagliga livet, som det organiseras 
och levs av anhöriga till äldre invandrare, mycket väl kan ledas också av 
medvetna ideal som är annorlunda än de som uttrycks i politiska måldoku-
ment och reformer. Den svenska äldreomsorgen är en institution som 
avspeglar de synsätt som har företräde framför andra helt enkelt genom att 
det är det offentligas (maktinnehavarnas och möjligen i viss mån en bred all-
mänhets) ideal. I mångkulturella eller komplexa samhällen, som det svenska, 
finns emellertid också (som intervjustudien tydligt visar) grupper med andra 
ideal. Annorlunda uttryckt: här finns aktörer med en uppfattning om vilket 
symboliska kapital som är värt att eftersträva vilken avviker från den som 
uttrycks i den politik som styr de offentliga institutionerna. 

En alltmer differentierad äldrepolitik… 
Den åttiotalets kritik som citatet av Sachs ovan vittnar om var främst riktad 
mot äldreomsorgens bristande känslighet inför kulturell heterogenitet bland 
de äldre. Sedan dess har mycket hänt. I den nationella handlingsplanen för 
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äldrepolitiken tio år efter Sachs bok fastslogs några huvudprinciper med den 
åldrande, invandrade befolkningen i särskild åtanke och som ännu gäller: 
äldreomsorgen skall vara tillgänglig efter behov och inte efter köpkraft, äldre 
skall bemötas med respekt, kunna leva ett aktivt liv samt ha inflytande över 
sin vardag (Regeringens proposition 1997/1998:113). Några forskare sam-
manfattar den kommunala äldreomsorgens utveckling under 1990-talet med 
att man har gått ifrån en enkelriktad policy baserad på likvärdighetsprincipen 
till en allt mer differentierad äldreomsorg, med resultatet att en plattform för 
särartspolitik håller på att växa fram (Bäck & Soininen 1998). Ett av ut-
trycken för, och resultaten av, denna sägs av samma författare bestå i en 
ökad anhörigomsorg. Enligt författarna gynnar detta invandrarpensionärer-
nas behov. (Vilka effekter äldreomsorgspolicyn har för de äldres anhöriga 
diskuteras inte i boken.) I övrigt bekräftar materialet i intervjustudien beho-
vet av en differentierad äldreomsorg, för även om där faktiskt pågår en ut-
veckling mot en ökad pluralism så verkar utvecklingen inte alltid leda till 
eftersträvat resultat. Gång på gång uttryckte intervjupersonerna sitt missnöje 
över att den offentliga äldreomsorgen inte erbjöd en verksamhet anpassad 
efter de gamlas kultur- och språkspecifika behov. Missnöjet avtäcker alltså en 
diskrepans mellan idealen bakom en ny äldreomsorgspolicy och verklighe-
tens möjligheter.222 

…parallell med individualistiska ideal 
Parallellt med det allt mer omfattade kulturpluralistiska idealet i den offent-
liga äldreomsorgen uttrycks och verkar dessutom ett starkt individualistiskt 
ideal däri: Äldre (som andra) skall ha rätt att fatta självständiga beslut om 
sina egna livsbetingelser. Inte heller idealet om individualitet och självstän-
dighet är något självklart och generellt omfattat ideal. Tvärtom, det hände 
att detta ideal alstrade konflikter mellan biståndsbedömare och anhöriga i 
avhandlingens intervjustudie, när de förra misskände vad de uppfattade som 
anhörigas orättfärdiga bestämmande över de äldre och där de senare ankla-
gade biståndsbedömaren ifråga för att inte beakta deras situation som hjälp-
givare eller förstå relationens unika kvaliteter och förutsättningar. Flera inter-
vjupersoner artikulerade också en uppfattning både om gamla människors 

                                                      
222  Det blottlägger också den betydelsefulla anhörigas ambivalens som jag har sökt lyfta fram 

i mina tolkningar: å ena sidan framhålls traditionella ideal om hjälp inom familjen, å andra 
sidan uttrycks önskemål om hjälp utifrån – om än på det egna språket. Det senare önske-
målet ligger helt i linje med äldreomsorgens målformuleringar. Äldreomsorg på de olika 
språk som talas av äldre utlandsfödda hjälpmottagare inom äldreomsorgen är ett uttryck 
för särartspolitik i praktiken. 
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principiella rätt att tas om hand av sina yngre anhöriga, och om sitt eget 
goda och riktiga beroende av familjernas äldre.223 

Det är självfallet svårt att uttala sig om eventuella orsakssamband mellan 
sådana anhörigrelationer som beskrivs i avhandlingens hjälpmönsterkapitel 
och senare i analysen av desamma, och den generellt sett alltmer differentie-
rade offentliga äldreomsorgen. Hjälper – eller skyddar – intervjupersonerna 
sina äldre på grund av, trots eller oavsett den offentliga äldreomsorgens ut-
formning? Studiens kvalitativa ansats blottlägger en mångfasetterad bild där 
olika aspekter i samspel har bidragit till händelseutvecklingen i de enskilda 
fallen, och betydelsen av innehållet i mötena mellan anhöriga och offentlig 
äldreomsorg varierar. Som redan har antytts så blir det allt vanligare att bi-
ståndsbedömare beaktar vilka andra resurser som redan finns kring äldre när 
rätten till äldreomsorg skall avgöras (det som enligt Socialstyrelsen 2003c 
ibland kallas ”anhörigbedömning”; beskrivet i kapitel 2). Vi vet inte om det 
är så att invandrade äldre som bor tillsammans med eller nära andra familje-
medlemmar (vilket är vanligt vid flyktingrelaterad kedjemigration) och där 
de anhöriga av olika skäl är arbetslösa (arbetslöshet drabbar invandrare i 
högre grad än svenskfödda) oftare än andra äldre anses kunna lösa sitt be-
hov av omsorg på annat sätt än just med offentlig äldreomsorg, i realiteten 
genom sina anhöriga. Men olika aktörer i socialtjänsten tycks onekligen med 
sin praktik ofta bidra till att konservera vad som uppfattas som traditionellt, 
må vara i strävan efter att respektera invandrares förmodade kulturella sär-
drag. Är det så att anhöriga (såväl av dem själva som av representanter för 
vård och omsorg) antas vara särskilt lämpade att ta hand om och fungera 
som ombud, tolkar och språkrör för sina äldre närstående som har invandrat 
hit? Att det ofta uppfattas som ett kulturellt eller etniskt formulerat särdrag 
bland invandrade familjer att själv ta hand om sina äldre, och att detta 
uppfattade särdrag upplevs positivt av majoritetsbefolkningen (Nordin 1996 
s.429) har också omnämnts tidigare här. 

Ett antagande om kulturella orsaker kan dock lätt utmanas. Anhöriga till 
äldre invandrare har inte nödvändigtvis större erfarenheter av eller mer kun-
skaper om den svenska omgivningen än hjälpmottagarna, vilket här tydligt 
har framgått. Flera anhöriga i intervjustudien som själva nyligen invandrat 
och som försörjs av socialbidrag hjälper invandrade äldre närstående med om-
sorgsbehov – utan att känna till någonting om äldreomsorgens olika anställ-
ningsformer eller möjligheten att få hemtjänst. Invandrarskapets sammansatt-
het manar sålunda till försiktighet när det gäller att förklara och förstå varför 
vissa tar hand om sina hjälpbehövande, äldre familjemedlemmar utan inbland-
ning av offentlig äldreomsorg eller med blott liten sådan inblandning. I 
                                                      
223  Som här har framgått så hindrar inte detta uttalade ideal intervjustudiens resultat från att 

utmana bilden av invandrarfamiljer som traditionella och välfungerande system för ömse-
sidig hjälp. Konflikter och sargade relationer till följd av de anhörigas viktiga roller som 
hjälpgivare var inte ovanliga. 
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intervjustudien användes ordet invandrare för att beteckna människor som 
vistats relativt kort tid i Sverige. Också de äldre invandrarnas hjälpgivande 
anhöriga, i studiens blickfång, var invandrare. De hade (med ett undantag) 
kommit till Sverige i vuxen ålder. Invandrare är inte bara kultur- och 
traditionsbärare; de är också människor vilkas kulturella särdrag i särskilt hög 
grad utsatts för förändring. Om det är så som tolkningen här antyder att 
äldreomsorgens personal hyser större förväntningar om ett aktivt och enga-
gerat anhörigskap på invandrade äldres anhöriga än på svenskföddas väcks 
frågan om vilka de mer långtgående konsekvenserna blir. Har, till exempel, 
invandrade äldres hjälpgivande anhöriga (ofta kvinnor och själva invandrare) 
en reell möjlighet att inte välja en hjälpgivarroll om de så skulle önska?  

Särartspolitik i praktiken? 
En central fråga är alltså om ianspråkstagandet av äldre invandrares anhöriga 
uttrycker en (allt mer) individuellt utformad äldrevård, eller om det är ett ut-
slag av kulturaliseringsmekanismer – eller kanske både och. Det är här på sin 
plats att göra skillnaden tydlig mellan särartspolitik (ämnad att tillförsäkra 
lika rättigheter till alla) och ett mer svåravgränsat särartstänkande. Detta på-
kallar en kortfattad resumé av vad som kallas den mångkulturella paradoxen.  

Situationen i Sverige och andra länder i västvärlden dit migrationsrörelser 
riktas, där olika minoriteter lever sida vid sida och där man söker förena 
demokratiska värden med respekt för kulturella olikheter, beskrivs ibland 
som en mångkulturell paradox (Ålund och Schierup 1991; Hylland Eriksen 
1998 m.fl.). Det paradoxala består i att strävan efter jämlikhet mellan olika 
grupper i samhället i praktiken, genom särartspolitik, kan skapa olika villkor 
och alltså också ojämlikhet. Särartspolitik är, mycket kortfattat, politik som 
tar hänsyn till kulturella olikheter – och därmed också erkänner dem.224 Den 
manifesteras i lagar som tillerkänner medborgare och individer rätten att be-
vara för dem viktiga aspekter av sin kulturella identitet: språk, utseendemar-
keringar, försörjningssätt – ja livsstilar (i viss utsträckning). Särartspolitik 
syftar till att tillförsäkra demokratiernas medborgare grundläggande rättighe-
ter. Samtidigt riskerar den bieffekten att återskapa också mindre önskvärda 
förhållanden och olika villkor. Vem avgör vilka olikheter eller särdrag som 
skall vara värda att bevara? Makten att definiera identitetens uttryck, det som 
lagstiftningen skall skydda, ligger hos politiker och lagstiftare. Även om 
dessa vinnlägger sig om en dialog med representanter för de minoriteter 
som skall skyddas och låter deras röster påverka utformningen av särlagstift-
ningen, så finns det inga garantier för att representanternas syn på vad som 
skall värnas delas av alla i den grupp som företräds. Det ligger i sakens natur 
                                                      
224  En viktig motor i denna strävan efter jämlikhet i det mångkulturella samhället är ett be-

hov av andras erkännande, som har vuxit fram hos individer och grupper i takt med 
demokratins framväxt och förankring. Redogörelsen här kan av utrymmesskäl endast an-
tyda mycket komplexa förhållanden. Se vidare Taylor 1994.  
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att enhetlighet betonas och förändringsprocesser underbetonas i förhand-
lingar om utrymme i särlagstiftning. Till synes otvetydiga värden underlättar 
förhandlingar; här blir hänvisningar till enhetliga traditioner och ett samlat 
synsätt ett starkt symboliskt kapital. I demokratiska samhällen är en balans-
gång mellan att uttrycka respekt för olikhet och att undvika att konservera 
ojämlikhet nödvändig, men icke desto mindre svår att utföra – det är vad 
som avses med begreppet ”mångkulturell paradox”. 

De förhållanden som har skildrats i avhandlingens intervjustudie, där 
äldreomsorgen förefaller bidra till (eller åtminstone inte ifrågasätta) de an-
hörigas skyddande, kan betraktas som uttryck för en särartssyn, manifeste-
rad i praktiken. Detta sker till exempel genom att den offentliga äldreomsor-
gens beslutsfattare tar särskild hänsyn, och därmed avser att uttrycka sin res-
pekt, genom att anpassa sig efter de invandrade äldres uttalade önskemål om 
hjälp av sina egna (med eller utan ekonomisk ersättning) istället för av perso-
nal inom äldreomsorgen. Beslutsfattare kan också antas ha lyssnat till och 
tagit intryck av en mer allmän uppfattning att invandrare, särskilt kvinnor 
och särskilt i vissa grupper, är mycket traditionella på så sätt att det är – så 
att säga – naturligt för dem att ta hand om de sina utan hjälp från några 
offentliga system. Det är alltså en tolkning att biståndsbedömningens resul-
tat bygger på förmodanden om kulturella traditioner som bör respekteras. 
Här är det inte fråga om någon uttalad särartspolitik, utan snarare följderna 
av ett i tysthet verksamt särartstänkande som tagit sig uttryck i en institutio-
nell praktik.225 Det finns inga riktlinjer inom offentlig äldreomsorg där bi-
ståndsbedömare ges i uppdrag att hellre än att föreslå andra insatser anställa 
yngre anhöriga som vårdare av äldre invandrare, eller där personal inom 
hemtjänst och på servicehus anmodas hålla en låg profil gentemot äldre in-
vandrare. Ändå verkar det ske. Vid betraktelsen av de hjälpformer som har 
vuxit fram kring intervjustudiens äldre anas vad som kan benämnas den 
mångkulturella paradoxens praktiska dilemma.  

Frågan om beskaffenheten hos relationen mellan å ena sidan anhörigas 
skyddandestrategier och å andra sidan kulturaliseringstendenser hos aktörer-
na inom sociala myndigheter har flera bottnar. Betydelsen av hjälp från 
yngre anhöriga må förstärkas av de invandrade äldres förlust av hem, före-
ställd framtid – och möjligheten att kommunicera med omgivningen på sitt 
eget språk. Kärlek, plikt, medkänsla och en önskan att återgälda lyfts ofta 
fram av de anhöriga själva. Dessa framhållna motivationsgrunder svarar väl 
mot de problem som följer på den ökande omsorgsklyftan och som präglar 
äldrepolitiken. Kanske är förklaringen till kulturellt motiverad särskild hän-
syn långt mer ekonomiskt krass: att ta in tolk kostar pengar. Är det månne 
                                                      
225  Andra processer eller praktiker pågår naturligtvis också inom den offentliga äldreomsor-

gens område. Socialstyrelsen 2001b har t.ex. uppmärksammat behovet av att utveckla den 
offentliga äldreomsorgen så att den passar även de äldre invandrarna, och lokala ansatser 
att erbjuda hemtjänst på olika språk har också omnämnts här. 
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särskilt bekvämt för äldreomsorgen i denna situation att beakta (föreställda) 
kultur och omsorgstraditioner?  

Ordboksdefinitionen av ”anhörig” anspelar på samhörighet mellan män-
niskor på grundval av deras relationer med varandra, ofta men inte alltid 
förstärkt av blodsband. Den antyder också att dessa relationer innebär 
förpliktelser av olika slag. Intresset för anhöriga inom vård och omsorg har 
ökat i så hög grad att man kan tala om en konstruktion av anhöriga i det of-
fentliga samtalet. Detta påstående syftar på det faktum att benämningen 
anhörig på senare tid allt oftare tillskrivs en snäv betydelse, en som har att 
göra med vårdande och omsorgsgivande. Utpekandet av anhöriga som hjälp-
givare är en form av, i viss mån, begränsad och begränsande kontextualise-
ring. Det är det offentliga rummets kontextualisering av det privata, en beskriv-
ning som tjänar samma offentliga rums egna aktörers intressen – inte först 
och främst de anhörigas. Detta sker i en tid när tillgången på offentlig äldre-
omsorg minskar och efterfrågan ökar. Det är mot bakgrund av denna ut-
veckling som jag i detta sammanhang har valt att aktualisera begreppet 
kulturalisering, och den analys som begreppet banar väg för.  

I ett flagrant exempel på kulturaliserande förklaringar av sociala problem 
under en annan (men inte alltför avlägsen) tidsperiod lyftes den socialt kon-
struerade kategorin invandrarkvinnors förmodade underordnade ställning 
inom arbetsliv och familj fram (Ålund & Schierup 1991). Man framhöll att 
svenska socialarbetare under 1980-talet behövde nya klientel på grund av en 
vikande arbetsmarknad. Socialarbetarna kritiserades för att, med definitio-
nens makt, skapa en bild av invandrarkvinnor som sårbara och svaga – och i 
behov av socialarbetarnas insatser. Formuleringen av ”invandrarkvinnor” 
som en särskild social kategori i behov av hjälp svarade mot socialarbetar-
kårens behov av nya problemgrupper. Detta exempel kan jämföras med da-
gens situation, där intresset för informell omsorg ökar generellt och där 
föreställningar om invandrare som särskilt traditionellt omsorgsbenägna om-
huldas inte bara av dem som direkt berörs.  

Kampen om definitionsföreträde sker delvis underifrån, där den bedrivs 
av olika anhöriga. När anhöriga bildar part på offentliga arenor utkristallise-
ras också olika sorters anhöriga. Olika kategorier av anhöriga bildar intresse-
grupper, driver egna frågor och konstruerar samtidigt sin identitet som 
anhöriga av en viss sort – väsensskild från andra anhöriga.226 Också detta är 
en konsekvens av den ökade uppmärksamheten på anhöriga, och uppmunt-
rats från det offentligas håll genom till exempel offentligt utformat och 
finansierat anhörigstöd. Sådant anhörigstöd är både symboliskt (och betrak-
tas av många anhöriga som ett erkännande och en uppskattning av deras 
                                                      
226 Det finns, som redan har nämnts, en risk att det bildas ”a-anhöriga” respektive ”b-anhö-

riga”; dels beroende på deras olika förmågor att organisera sig och föra talan, dels bero-
ende på vilken typ av problem som deras närstående lider av (se t.ex. Forssell 1998b; 
Nolan, Grant & Keady 2002 eller Meeuwisse & Swärd 2002).  
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insatser) och materiellt: det är ingen långsökt tolkning att ekonomisk ersätt-
ning till hjälpgivande anhöriga stärker enskilda familjemedlemmars intresse 
av att ”bevara familjens sammanhållning” (Bourdieu 1995 s.181).  

Många människor känner dock inte igen sig i beskrivningarna av anhö-
riga i det offentliga samtalet. De artikulerar sig inte som anhöriga på det sättet. 
I intervjuer med hjälpgivande, äldre anhöriga till närstående med mycket 
stora omsorgsbehov var en vanlig kommentar: ”Jag gör inget” (Orsholm 
2002). I en annan studie intervjuades besökare på ett sjukhem för äldre, av 
forskaren definierade som anhöriga till de äldre som bodde där (Whitaker 
2002). ”Jag är ingen riktig anhörig” var ett vanligt uttalande av dem som sak-
nade släktband till den som de besökte. Var bestäms, eller vem bestämmer, 
vad det är att vara riktig anhörig? När det handlar om äldre invandrares 
anhöriga specifikt framträder detta problemkomplex i tydlig belysning. De 
anhöriga i avhandlingens intervjustudie vilkas äldre inte hade några insatser 
från offentlig äldreomsorg artikulerade sig aldrig någonsin som, just, anhö-
riga. Ändå kunde de göra minst lika mycket för sina gamla som de studiens 
anhöriga till äldre med offentlig äldreomsorg vilka genom kontakterna med 
densamma anammat denna rollbeteckning.  

Det finns fördelar med att inte tillskriva sig själv en social identitet åtskild 
från den man hjälper, på grundval av samma hjälp. En relation som pågått 
länge och som tidigare präglats av reciprocitet, om än varierande över tid, 
kan uppfattas som fortsatt reciprok (och skänkande parterna de känslomäs-
siga fördelar som följer på detta), även när den oförmärkt kommit att präg-
las av en ensidig hjälpgivning. Relationen upplevs inte så förändrad, trots att 
stora yttre, konkreta förändringar skett. Den hjälpmottagande parten bespa-
ras en socialt stämplande, problemförknippad identitet som kan föra med 
sig en känsla av att vara till besvär. De numera vanliga associationerna till 
vård och omsorg kan vidare felaktigt leda tanken till blott enkelriktad hjälp, 
men det är självfallet inte uteslutet att den som tar emot hjälp också själv 
hjälper. Sådana reciproka relationer mellan studiens anhöriga och deras äldre 
närstående förekom också. Det finns också nackdelar med att inte acceptera 
och ansluta sig till uppfattningen att en relation präglad av hjälpgivning upp-
rätthålls av två i grunden olika slags parter: en hjälpbehövande och en anhö-
rig. Den kanske mest uppenbara är en minskad tillgång till resurser i form av 
samhällets stöd till avgränsade grupper. 

Här har nämnts att olika betalningsformer avsedda för anhöriga som gör 
omsorgsinsatser ibland kallas för stöd – och att vad som verkligen fungerar 
som stödjande kan diskuteras. Allt fler hävdar till exempel att det bästa stö-
det till anhöriga är en bra offentlig äldreomsorg. Kanske handlar det nu, i 
jämförelse med den situation på åttiotalet som lyftes fram av Ålund & 
Schierup (1991), ur det offentligas perspektiv snarast om att hitta klient-
grupper som med endast litet stöd kan utgöra mellanled mellan det alltmer 
ansträngda offentliga omsorgssystemet och de verkligt omsorgsbehövande. 
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Anhöriga med betalning behöver, krasst uttryckt, betydligt mindre underhåll 
än de hjälpbehövande själva. Olika betalningsformer riktade till hjälpgivande 
anhöriga, ofta kallade för stöd, blir så ett slags lågbudgetväg till en god äldre-
omsorg, legitimerad både genom respekt för omsorgstraditioner och av an-
hörigas egna, vanliga argument om att ”vi ger någonting annat och bättre än 
vad offentlig äldreomsorg kan ge”. Att kärleken i omsorgshandlingarna av 
anhöriga är oersättlig hävdas av såväl svenskfödda som invandrade anhöriga 
i olika sammanhang. De anhörigas identitet som kärleksfulla givare av om-
sorg med kvalitet jämfört med personalens mer förmodat kallhänta insatser 
hämtar näring ur flera källor, alls inte enbart ur invandrares uttalade ideal om 
traditioner utan också ur till exempel anhörigorganisationers politiska språk 
– organisationer där för övrigt svenskfödda dominerar (Forssell 1998b). 227 
Att framhållandet av eftersträvansvärda omsorgstraditioner också präglade 
1990-talets offentliga debatt om civilsamhället har redan omnämnts här. 

Även detta leder i blickfånget risken för att också förståelsen av situatio-
nen för de anhöriga till just äldre invandrare antar kulturalistiska drag. 

Delaktighet och ett gemensamt syfte 
Taylor (1994) diskuterar, slutligen, hur frånvaro av ett gemensamt syfte i det mo-
derna och mångkulturella samhället är ett allvarligt hot mot sammanhållning 
och fortbestånd. Finns det några tecken på sådan frånvaro, och därmed 
integrationshinder, bland rösterna i avhandlingens intervjustudie? Självfallet 
varierar även detta. Här finns anhöriga som till varje pris vill ”in” på det 
svenska samhällets många arenor, inte minst för att öka sina barns framtida 
valmöjligheter. Det finns också de för vilka integration inte alls är något mål, 
snarast tvärtom. Det är till exempel svårt att se att de anhörigas förhållnings-
sätt i hjälpmönster 1 och 2 skulle skapa några gemensamma syften. Är det 
för mycket begärt att de äldre skall vilja vara delaktiga och känna ett gemen-
samt ansvar? Frågan aktualiserades kanske särskilt tydligt i det exempel där 
en gammal kvinna hellre tog emot socialbidrag än sina vuxna barns pengar 
trots att barnen både kunde och ville försörja henne. Vad delaktighet inne-
bär måste diskuteras: även definitionen av detta begrepp är kontextbero-
ende. Svensk lagstiftning friskriver vuxna barn från ekonomiskt ansvar för 
sina åldrande föräldrar: ett av den tidiga välfärdspolitikens uttryckliga mål 
var att göra individerna ekonomiskt oberoende av varandra för att kunna 
mötas som jämlikar. Samtidigt finns ett moraliskt credo manifesterat i 
samma välfärdspolitik: man skall försörja sig själv genom arbete. Att ha och 
sköta ett lönearbete renderar individen inte bara en reell förutsättning för ett 
fullvärdigt medborgarskap (Svedberg 1998 s.36), och de sociala rättigheter 

                                                      
227  En sådan uppfattning står inte oemotsagd. Olika studier visar att relationen mellan om-

sorgsbehövande och personal med tiden allt mer kan komma att likna relationen mellan 
nära anhöriga (Furåker & Mossberg 1997a).  
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som följer med, utan även ett starkt symboliskt kapital i samhällen av vår 
typ.228 De flesta som invandrar sent i livet har förvisso arbetat, men inte här. 
En demokratisk välfärdspolitik innefattar emellertid alla medborgare, det är 
bland annat därför vi i Sverige inte (hittills) haft någon särlagstiftning för 
arbetskraftsinvandrare. Men människors bakgrund är olika, och kan förvän-
tas ha betydelse för deras känsla av och strävan efter delaktighet.  

Anhöriga och äldreomsorg, olika rationaliteter 
Kapitlet inleddes med ett konstaterande att de anhöriga i avhandlingens 
intervjustudie verkar befinna sig i en form av gråzon mellan äldrepolitik och 
integrationspolitik. Detta kapitel har lett fram till tolkningen att denna grå-
zon motiveras och legitimeras av ett mellan parterna ömsesidigt, möjligen 
outtalat, särartstänkande och en tyst överenskommelse om förekomsten av 
betydande kulturella skillnader. Ömsesidigheten är dock skenbar och drivs, i 
respektive läger, av olika rationaliteter och med olika kraft eller tillgång till 
resurser. Mot bakgrund av äldreomsorgens huvudintresse (att tillgodose be-
hovet av vård och omsorg hos den åldrande befolkningen på bästa sätt till 
lägsta kostnad) framstår tolkningen av dess del i de anhörigas skyddande fär-
gat av kulturalisering och särartstänkande som logisk. 

                                                      
228  Se vidare Svedberg (1998 s.38) om arbetsmarginalitet som ett socialt problem.  
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KAPITEL 13 

SLUTSATSER OM 
SKYDDANDETS FÖRNUFT 

Avhandlingens senare kapitel har manat fram en bild av hur två perspektiv, 
de anhörigas å ena sidan och äldreomsorgens och dess aktörers å andra si-
dan, avspeglar olika strukturer och dispositioner. Jag har använt delar av en 
handlingsfilosofi för att tydliggöra viktiga skillnader mellan de två och där-
med möjliggöra en diskussion av olika utgångspunkter och konsekvenser, 
bland annat i form av olika tillgång till resurser. När anhöriga och offentlig 
äldreomsorg möts konstruerar de i (ett ojämlikt) samspel det sociala rum där 
bland annat skyddande mot förändring för de äldre invandrarnas del blir till, 
pågår och förändrar uttryck. Skyddandet av de äldre görs aktivt av de anhö-
riga, men godkänns eller rentav underlättas av den offentliga äldreomsorgen 
– i vars strukturer skyddandet tolkas och tillskrivs en delvis ny, annan logik 
än den som leder de anhöriga. Detta perspektiv, i Bourdieus handlingsfiloso-
fiska anda, leder långt ifrån enkla förklaringar i termer av kultur uteslutande: 

Det verkliga är relationellt (…) Det substantialistiska sättet att tänka, 
som utmärker det sunda förnuftet men också rasismen, innebär att 
man betraktar enskilda individers eller gruppers aktiviteter och prefe-
renser i ett visst samhälle vid en given tidpunkt som substantiella egen-
skaper, som ofrånkomligt ingår i ett slags biologiskt eller – vilket inte 
är bättre – kulturellt väsen (Bourdieu 1995 s.13-14, författarens kursiv). 

De anhörigas skyddande av sina äldre mot migrationens förändringar fram-
står här som en förutsättning för att de relationer som borgar för den sociala 
reproduktionen av familjekänslan skall bevaras. Skyddandet utgör själva 
ryggraden i det hedervärda beteende som, i sin tur, är den viktigaste ingre-
diensen i det symboliska kapital som kan skänka erkännande efter en migra-
tion som har dränerat andra kapitalformer, till exempel ekonomiska och 
politiska. Det är familjen som är den enhet där symboliskt kapital just nu, 
efter invandringen och före en mer stabil socioekonomisk integration, fram-
för allt kan ackumuleras. Skyddandet av de äldre tenderar dock att ge ett an-
nat socialt eller symboliskt kapital än det integrationspolitiskt ideala. Ändå 
tycks det vara verksamt både visavi utomstående, eller svenskar, och inom 
den egna gruppen – åtminstone på kort sikt. 
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De anhörigas tal om omsorgstraditioner spelar en central roll i det 
gemensamt konstruerade sociala rum där deras och äldreomsorgens världar 
möts. Detta tal är de anhörigas sätt att finna legitimitet för sitt skyddande 
och utgör därmed en viktig del av det symboliska kapital med vilket de för-
handlar om utrymme och erkännande. Samtidigt fungerar talet om omsorgs-
traditioner konserverande genom att äldreomsorgen, i ständig kamp för att 
få de ekonomiska resurserna att räcka till, tar det som intäkt för att inte be-
höva blanda sig alltför mycket i hur de invandrade familjerna löser familjens 
äldreomsorgsbehov – det är min tolkning. I den tysta överenskommelsen 
om traditionens betydelse står de hjälpgivande anhörigas socioekonomiska 
integration på spel – en insats som är alltför hög för vissa men helt accep-
tabel för andra med tanke på vad de därigenom i stället uppnår. 

De invandrade familjernas olika betraktelsesätt och handlingar (eller 
habitus) följer alltså sina egna logiker, med egna normer och ideal, och dessa 
är andra än de som präglar den offentliga äldreomsorgens logik (eller 
praxis). De anhöriga eftersträvar till stor del ett annat symboliskt kapital, 
som genereras ur ett mindre kärl, än vad som är fallet för äldreomsorgen. 
Den kvalitet som eftersträvas före andra, familjekänslan, är en prioritering 
som uttrycker ojämlika maktförhållanden mellan anhöriga och äldreomsorg. 
Den speglar det praktiska förnuft som råder inom dessa familjer i en migra-
tionsprocess. Familjen både är hårdvaluta i de studerade anhörigas symbo-
liska, eller sociala kapital, och utgör den enhet där socialt kapital skapas ge-
nom familjekänslans och därmed familjebandens upprätthållande. Skyddan-
det, i dess olika former, är ett förnuftigt förhållningssätt för de anhöriga, så-
väl i relationen till och interaktionen med andra familjemedlemmar och 
landsmän i förskingringen som visavi den svenska omgivningen och de 
offentliga institutioner som de möter däri. 

Som andra anhöriga? 
Arbetet med avhandlingen har bland annat inneburit en svår men nödvändig 
balansgång mellan å ena sidan en förenklad, kulturalistisk förståelse och å 
andra sidan ett likaså förenklande förnekande av kulturella aspekter.229 
Många av de upplevelser och erfarenheter som intervjustudiens intervjuperso-
ner vittnat om delar de förvisso med många andra anhöriga till äldre, oavsett 

                                                      
229  Denna balansgång har utmanat mig vid åtskilliga tillfällen i arbetet med intervjustudien. 

Jag ställde till exempel några frågor i syftet att höra de anhöriga resonera kring anhörig-
skapens förändring efter migrationen, med fokus på hjälpgivningen och dess konsekven-
ser. Frågorna visade sig vara otympliga. De flesta äldre hade blivit verkligt hjälpbehövan-
de först på senare tid, efter migrationen. De anhöriga hade inget upplevt förflutet med 
hjälpbehov att minnas eller jämföra med. Svaren gav däremot goda inblickar i de anhöri-
gas tankar och idealbilder då de ofta berörde kulturens och traditionens betydelse i sina re-
flektioner om skillnader mellan förhållandena i hemlandet och här. 
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bakgrund: Upplevelser av bundenhet, svårigheter vid kontakter med myn-
digheter, glädje över en ömsesidig relation och att få hjälpa, oro för de äldres 
väl och för att inte räcka till samt missnöje med omfattning och utformning 
av tilldelad hjälp. Skyddande mot förändring kan rimligen även förekomma i 
svenska familjer. Familjer med invandrarbakgrund lever också under samma 
yttre förhållanden som svenskfödda och påverkas av samma regelverk i 
mötena med det offentliga. Bilderna av dessa anhöriga kompliceras emeller-
tid av deras migrationshistoria. Anhöriga som tar hand om sina äldre efter 
en migration eller under en pågående migrationsprocess gör det ofta på ett 
nytt sätt jämfört med vad de gjorde eller skulle ha gjort under tidigare för-
hållanden: omständigheterna har förändrats rejält. Att de anhörigas egna 
integrationsprocesser är intimt förknippade med anhörigskapets uttryck och 
förutsättningar är något som är specifikt för just dessa anhöriga till hjälp-
behövande äldre.  

Detta sista kapitel inleddes med ett citat om att det verkliga är relationellt 
snarare än ett uttryck för egenskaper eller förment stabila kulturdrag. Tvärt-
om: det praktiska förnuftet medger individuella variationer i strävan efter 
symboliskt erkännande. Studien visar, genom skildringarna av olika hjälp-
mönster, att skyddande mot förändring och därmed bevarande av familje-
känslan kan ske på olika sätt. Individerna, de intervjuade anhöriga, formule-
rar och omformulerar själva den ideala vägen till det symboliska erkännande 
som de eftersträvar. De gör detta i en omfattning och på ett sätt som till stor 
del har att göra med tillgängliga kapitalformer – vilket i sin tur förändras 
med tidens gång.  

Ny kunskap? 
Syftet med avhandlingen var att undersöka och fördjupa kunskaperna om 
situationen för och erfarenheter hos hjälpgivande anhöriga till äldre som in-
vandrat till Sverige sent i livet och som, enligt de anhöriga, inte klarar sig på 
egen hand. Situationen för ett mindre antal anhöriga till äldre invandrare 
med dagligt behov av hjälp har beskrivits relativt ingående, och olika inne-
börder och konsekvenser för samma anhöriga av olika erfarenheter och för-
hållningssätt har skildrats och analyserats. Här har också, i ett eget kapitel, 
givits en jämförelse mellan hjälpgivningens uttryck och förutsättningar hos 
svenskar och invandrare som regelbundet hjälper personer med behov av 
särskilda omsorger. 

Avhandlingen placerar anhörigskap och invandrarskap i blickfånget. 
Relationernas innehåll och förutsättningar har studerats genom, främst, en 
intervjustudie som berör både migrationsrelaterade erfarenheter och omsorg 
om hjälpbehövande. Tolkningar och analys har till stor del berört mötena 
mellan anhöriga och äldreomsorgen – eller mellan det informella och det 
formella. Betoningen på hjälpgivning och dess konsekvenser i analysen här 
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är en följd av mina utgångspunkter, formulerade i introduktionsavsnittet: 
”Mitt intresse väcktes för hur omsorgen om de äldre invandrarna organise-
ras, vad den betyder för och hur den upplevs av de berörda anhöriga.”  

Relationer, eller samspel, mellan informell och formell omsorg har stude-
rats och skildrats i många andra sammanhang. Den här studien söker dess-
utom förena två kunskapsområden som traditionellt hållits åtskilda; ett där 
anhörigskapets variationer är det centrala och ett som sysslar med migrations-
relaterade frågor. Kanske är de viktigaste resultaten av detta arbete att det 
både visar på gemensamma erfarenheter bland anhöriga till äldre med behov 
av daglig hjälp (oavsett bakgrund) och samtidigt fördjupar bilden av an-
hörigskapets komplexitet genom att betydelsen av eventuella migrationsrela-
terade erfarenheter lyfts fram. De intervjuade anhöriga lever och verkar i 
Sverige, men människor och platser på andra håll i världen är minst lika vik-
tiga för dem – och för deras förhållningssätt här och nu. Glick Shiller, Basch 
& Blanc-Szanton (1992b) efterlyser forskning som på liknande sätt lyfter 
fram och analyserar kontexten kring migranter i vid mening. Författarna me-
nar att fokus på transnationalism som ett nytt fält för sociala relationer möjlig-
gör studer av  

(…) as a new field of  social relations will allow us to explore trans-
national fields of  action and meaning as operating within and be-
tween continuing nation-states and as a reaction to the conditions 
and terms nation-states impose on their populations. Migrants will be 
viewed as culturally creative but as actors in an arena that they do not control. 
(…) This approach will enable us to observe the migrant experience 
in process, analyze its origins, monitor changes within it, and see how 
it affects both country of  origin and countries of  residence. Such a 
perspective will serve as a necessary building block for the reformula-
tion of  such key social science concepts as society and culture (Glick 
Schiller, Basch & Blanc-Szanton 1992b s.19; min kursiv).  

Forskning om mångfaldens uttryck – vad kan man studera 
och hur? 
Avhandlingen inleddes med en referens till en antologi om äldre invandrare 
vars titel reste frågan om vem som skall ta hand om dem (Ronström 1996). 
Författaren för ett resonemang om svårigheterna förknippade med forsk-
ning om mångfaldens uttryck, svårigheter som jag väl känner igen från mitt 
eget arbete: 

I studier av hur den sociala och kulturella mångfalden i ett samhälle 
organiseras är svårigheten och också utmaningen att finna ett språk 
som inte i förväg bestämmer vad som kan och inte kan sägas. (…) 
Särskilt viktigt är det att stå emot frestelsen att använda människor-
nas egna beskrivningar av sig själva när det gäller kollektiva beteck-
ningar och retoriska former som framställer grupper som enhetliga 
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aktörer. Sådana projektioner måste undersökas och analyseras, inte 
förutsättas (Ronström 1996 s.50).  

Resonemanget återfinns hos de forskare och författare som möjligen i sär-
skilt hög grad har influerat avhandlingens tillkomst och utformning genom 
betonandet av en kritisk hållning till det så kallade sunda förnuftet och var-
dagskunskapen. Ronström, själv etnolog, menar att det är en särskilt svår 
utmaning för just etnologer att motstå frestelsen att okritiskt acceptera 
informanternas självförståelse eller att okritiskt överta deras språk med be-
skrivningar av sig själva och andra. Kanske är utmaningen för en socialarbe-
tare som, i likhet med mig själv, börjar forska jämförbar. Där etnologen har 
att eftersöka och problematisera ”the native points of  view”, där måste 
socialarbetaren vaksamt förhålla sig till administrativa kategorier som allt 
mer kommit att uppfattas som verkliga. Både det sociala arbetets praktik och 
dess forskning rymmer en mängd föreställningar om vilka objekt som är na-
turligt avgränsade. Ofta är det fråga om administrativa kategorier som allt 
mer kommit att uppfattas som verkliga sådana. Det inomfackliga språket 
antyder detta: invandrarsektion, socialbidragstagare, missbrukare – och på senare år 
anhöriga. Jag har försökt att komma förbi detta genom att konstruera ett 
teoretiskt väl förankrat urval, och genom att lyfta fram att de anhöriga som 
studeras inte utgör någon befintlig, naturlig eller social, grupp. Men trots 
detta, eller trots att intervjupersonerna har olikartade bakgrunder och olika 
sociala identiteter, finns det verkligen någonting gemensamt både i deras 
erfarenheter av anhörigskapet och i deras förhållningssätt visavi de äldre och 
omgivningen i övrigt. En viktig faktor i detta gemensamma är värderingen 
av, och strävan efter att efterfölja, reciprocitetens oskrivna lagar. För att 
uppnå detta är skyddandet mot förändring en i många avseenden förnuftig 
strategi. I själva verket tycks kärlek uttryckt i långtgående ansvarstagande ha 
blivit än mer av ett livsinnehåll än någonsin tidigare. Min tolkning är alltså 
att detta för intervjustudiens anhöriga gemensamma drag kan förstås i rela-
tion till de berörda personernas olika habitus, med en uppfattning om famil-
jens fundamentala betydelse som ett gemensamt drag. Skyddandet är både 
ett uttryck för det gamla eller det traditionella och för det nya i form av mö-
tet med det svenska samhället och dess institutioner. I nämnda möte råder 
ojämlika förhållanden, vilket återspeglas i den kamp för symboliskt kapital 
som där bedrivs. Det är bland annat på grund av detta som de olika ut-
trycken för skyddande äger sitt förnuft. Skyddandet är en motstrategi i en 
situation där handlingsutrymmet är begränsat, och kan luckras upp om och 
när det utvidgas.  
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SUMMARY 
 

THE LOGIC OF PROTECTION. 
A STUDY OF INFORMAL 

CAREGIVING TO 
OLDER FAMILY MEMBERS 
IN IMMIGRANT FAMILIES 

Aims 
This dissertation aims to examine and deepen the knowledge of  informal 
caregiving in immigrant families, where the care recipient is an elderly 
person who immigrated late in life and cannot manage on his/her own. The 
relative caregiver is in focus. How can we understand his or her experiences? 
What does care giving mean to them? In a broader sense, the aim is to con-
tribute to the growing knowledge of  the complexities underlying informal 
caregiving, but also to add to our understandings of  what it means to be an 
immigrant in Sweden.  

Informal care giving in immigrant families in Sweden has not yet been 
studied very much. We do know, though, that elderly immigrants receive less 
care through the public sector social services than do Swedish born elderly 
people in general. This fact is subject to different interpretations. Either it is 
explained by reference to cultural differences, or it is understood in terms of  
the existing gaps in resources that exist between Swedish born and immi-
grants in general. Regardless of  what explanation is chosen the question 
emerges: How does caregiving affect the family member caregiver?  

The phenomenon studied in this thesis is relatively well defined. The dif-
ferent research areas to which it relates are, however, very complex indeed. 
The background to the study consists partly of  questions linked to the con-
tinuously growing interest for informal caregivers in Sweden. This, in turn, 
is largely due to an emerging insight about the effects of  what has been 
called a “care gap”— the population of  elderly is growing, while the means 
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for public care is not. In part, the background is a more traditional one. The 
field of  research concerning immigrants in Sweden is large and complex. 
The two research areas mentioned here, informal care and immigration/immi-
grants, are traditionally kept apart.  

Methods and materials 
The research conducted is explorative and partly inductive. The materials 
used are descriptions of  different kinds. First and foremost, there are the 
results of  a qualitative interview study carried out with family members who 
are providing informal care to elderly immigrant relatives. The thesis also 
consists of  a chapter where Swedish born and immigrated informal care-
givers are compared. The chapter in question is based on quantitative data, 
gathered through telephone interviews with a representative selection of  
inhabitants in the County of  Stockholm.  

The interview study was conducted in two phases during 1999-2001, and 
is based on the following research questions: What kind of  help, in detail, is 
given by the interviewees? Why so? How do they regard and interpret new 
roles and responsibilities? How are their lives being affected by the help 
given? How do they imagine their own future, what future needs do they 
predict and how do they expect to satisfy them?  

To begin with, family member caregivers of  elderly immigrants with no 
contributions from the public sector care systems for the elderly were inter-
viewed. Secondly, family member caregivers of  elderly immigrants who were 
also given daily help from staff  in the public care system told their story. 
Family member caregivers of  old persons from different countries were inter-
viewed: Afghanistan, Azerbajdzjan, Bosnia, Iran, Iraq, Kurdistan, Lebanon, 
Russia, Somalia, Soviet Union and Thailand. This design was made in order 
to avoid stereotype preconceptions about culture and tradition. One point 
of  departure was that the significance of  the cultural or ethnic background 
is an empirical question, yet to be discovered in the individual cases.  

The interview study was first summarized in relatively detailed case de-
scriptions. After this, different ways to categorize the material were tested. 
The heterogeneity of  the data collected called for a robust basis for 
categorization. Three patterns of  caregiving emerged. (1) shows help from 
informal care givers only without economic compensation. (2) shows help 
from family members with payment for caring. (3) shows help from family 
members and staff  from the public care system. This categorization is wide 
enough to compass all cases, and yet enough specialized to reveal certain im-
portant, qualitative differences between them. The differences found were 
then summarized in the form of  three ideal typical informal caregiver roles, 
all with different positions with regards to the new setting. One was given 
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the name “guardian”, another “filter” and a third was named “reinterpretors 
of  traditional care ideals”.  

The next step in the analysis called for a theoretical framework capable 
of  handling discrepancies and ambiguities in the interview data. For this 
purpose a philosophy of  action, where theory about ‘symbolic capital’ is im-
portant, was chosen. Theory on integration and multiculturalism was also 
used in this part of  the analysis work.  

Results 
In spite of  the fact that the interviewed persons have different backgrounds, 
they share important experiences as caregivers to elderly immigrants. They 
strive to fulfill reciprocity expectations, the latter sometimes but not always 
made clear by the elderly care recipients in question. They also report strong 
feelings of  responsibility for elderly relatives. The caregivers and also 
younger family members in different roles also strive to protect the elderly 
family members from changes that are linked to the migration experience – 
including contacts with parts of  the Swedish society. 

From the point of  view of  the family member caregiver, protection ap-
pears to be a prerequisite for the complex relations that taken together serve 
to ensure the social reproduction of  family feelings. Protection is the very core 
of  the honourable conduct that, in turn, constitutes the social capital that 
ensures recognition after a migration that drained other forms of  symbolic 
capital (economic and political). The family is the unit where, after the 
immigration and before a possible socio-economic integration, social capital 
can be accumulated.  

The family member caregivers’ conceptions together with their state-
ments about the unique care traditions play important roles in the socially 
constructed setting where the different worlds of  the immigrant families 
and the formal care system meet. Preconceptions about great differences 
between Swedish born and immigrant families are not supported by 
quantitative data. A more detailed analysis shows some surprising results. For 
instance, Swedish born caregivers more often than immigrant receive support 
from their social network. Male immigrant caregivers more often than female 
immigrants help with household work. Immigrant caregivers experience 
their own health as more vulnerable than Swedish caregivers. This pattern, 
however, is the same when immigrants and Swedish born in general are 
compared. These differences cannot be explained by the care- giving situation.  

Nevertheless the talk about dependence on cultural differences gives le-
gitimacy to the processes of  protection and, thus, is an important part of  
the symbolic capital by which the immigrant families negotiate about 
recognition. At the same time, the talk about care traditions preserves 
caregiving patterns when the workers in the public care system, in constant 
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struggle with the effects of  scarce resources, take it as a pretext for not hav-
ing to intervene too much in the lives of  the immigrant families. This is an 
interpretation of  the situations described by the interviewees. The protec-
tion seems to serve as symbolic capital both within their own group and vis-
à-vis outsiders. This symbolic capital, however, is different from the one 
held as the ideal goals in immigrant integration policy. Protection is at the 
same time accepted or even facilitated by the formal care system, where it is 
interpreted in another way and ascribed another logic or rationality than the 
one actually guiding the family member caregiver. In the silent agreement 
about the value of  care traditions, the immigrant caregivers in fact jeopard-
ize their own socio-economic integration. This is a cost too high for some, 
but most reasonable to others – depending on their overall situation.  

The views of  and actions by the immigrant families thus follow their 
own logics, norms and ideals. These are not always the same norms and ide-
als that govern the logics of  the formal care system. The main quality 
sought after by the immigrant families, family feelings, is the result of  priori-
ties that also expresses unequal relations between them and the public care 
system. The family both serves as symbolic capital in itself, and provides the 
unity where symbolic capital is created. Protection, in different forms, serves 
as a reasonable attitude for the family member caregivers in their relations 
with both their own (in Sweden and abroad) and with outsiders (including 
public institutions in Swedish society).  

Conclusions 
One of  the main findings is that important experiences are shared by family 
member caregivers regardless of  background. Another important result is, 
of  course, the simple showing of  the complexity of  kinship through the sig-
nificance of  migration experiences, which can impact on informal care and 
family relations.  

Many of  the experiences of  the interviewees indicate that they have a 
great deal in common with other care-givers, regardless of  background: Ex-
periences of  being tied down, difficulties in the contacts with different au-
thorities, feelings of  joy when able to help, worries about the elderly’s wel-
fare, etc. Immigrant families live in the same society as Swedish born fami-
lies, and protection also might well be active among the latter who are af-
fected by the same rules. The pictures drawn by the family member care-
givers in this study, however, are strongly impacted by migration experi-
ences. These persons live in Sweden but people and places elsewhere are 
very important to them, here and now. Younger family members caring for 
older relatives, do their tasks in new ways than they did (or would have 
done) before leaving their country of  origin. The circumstances have very 
much changed. It is a fact that younger immigrants, on the whole, experience 
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integration processes differently than do the older immigrants. These proc-
esses of  integration (or, as showed, in some cases anti-integration) are indeed 
unique for this category of  family member caregivers.  

It is, thus, my interpretation that the common protection among the 
family caregivers interviewed, can well be understood in relation to both the 
old or traditional, and the new in the forms of  meetings with Swedish soci-
ety and its institutions. In these meetings, unequal relations prevail. This is 
the reason why protection has its own reason. It can be seen as a kind of  
counter-strategy in a situation where the range of  actions is diminished. It 
can, also, be loosened up when the circumstances change and the range of  
actions grow. The different roles (as guardian, filter and reinterpreter of  
traditional care ideals) suggest a process over time, in which expressions of  
and prerequisites for protection change, as do the socio-economic integra-
tion of  the family member caregivers.  

The disposition of the thesis 
After a short introduction (chapter 1), the research question is contextual-
ized and motivated (chapter 2). The aims and questions are also presented 
here. Chapter 3 presents definitions and concepts used, together with a 
summary of  the public care system for the elderly in Sweden. Chapter 3 also 
provides some concepts central in a theory of  action, used later in the analy-
sis. Methods and materials are summarized in chapter 4. Chapter 5 provides 
a comparison between informal caregivers with different backgrounds. The 
chapter is based on data from an interview study with a representative selec-
tion of  inhabitants in the County of  Stockholm. Chapter 6 summarizes the 
results from a qualitative interview study, and describes a mode of  
categorization in help patterns. This is followed by three empiric-based 
chapters (7-9), which present the care giving patterns found in the forms of  
detailed case descriptions. The help patterns are summarized and com-
mented upon in chapter 10. New caregiver roles after a migration are also 
described here. The chapter is concluded by an interpretation of  these 
different caregiver roles, where the phenomenon of  protection against the 
changes related to migration is suggested. In chapter 11, this phenomenon 
is analyzed further. The dispositional and relational philosophy of  actions by 
the French sociologist Pierre Bourdieu, together with theory on multicultu-
ralism and integration are used here. In chapter 12, the perspectives and dri-
ving forces of  the public care system for the elderly are interpreted further. 
The last chapter (13) summarizes the main results in the thesis. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Frågeformulär inför intervju 
Närståenderelation, IP: 
Bostadsförhållanden / Familj / bor med X 
Ålder, f-år: 
Språk/tolk: 
Identitet (folk/etnicitet, religion): 
Födelseland: 
Utvandringsland: 
Ankomstår Sverige: 
Migrationsorsak: 
Uppehållstillstånd/typ: 
Utbildning:  
Sysselsättning/försörjning: 
Hälsotillstånd:  
Föreningsliv: 
Ev. anhörigersättning/bidrag: 
DEN GAMLA Man / kvinna, namn: 
Bostadsförhållanden/familj: 
Ålder, f-år: 
Språk/tolk: 
Identitet (etnicitet/folk, religion): 
Födelseland:    
Utvandringsland: 
Ankomstår Sverige: 
Migrationsorsak: 
UAT-status: 
Utbildning/yrke: 
Försörjning: 
Hälsotillstånd: 
Föreningsliv: 
Färdtjänst, ledsagarservice, annat: 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
1. Hur resonerade Du/Ni inför X:s ankomst till Sverige? Önskemål, 

förväntningar, farhågor. 
2. Behöver X mycket hjälp? Beskriv en vanlig dag/natt med X! (Vad: 

följa med/skjutsa, laga mat, städa, mediciner, vård, tvätt, tolkning). 
3. Andra som hjälper X: (Vilka, vad, hur mycket, hur ofta).  
4. Vad gör familjen här som den inte gjorde/skulle ha gjort i hemlan-

det? 
5. Hur har familjen påverkats av att X behöver/får hjälpen? Olika 

uppfattningar i familjen? 
6. En situation eller händelse när det varit särskilt svårt att ha ansvaret 

för X? 
7. Hur har livet förändrats för IP sedan X kom/X blev dålig/IP bör-

jade hjälpa X? Förväntningar på IP? (Anpassning av livsstil, IP:s 
hälsa påverkad) 

8. Stöd/hjälp till IP? Viktiga andra i samma situation? 
9. Tror Du andra familjer i Sverige gör likadant? Berätta hur du tänker! 
10. Kontakter med äldreomsorgen för X? Förväntningar, erfarenheter, 

önskemål. Betydelse av bakgrund (privilegier/ diskriminering)? 
11. Kontakter med sjukvården för X? Förväntningar, erfarenheter, öns-

kemål. Betydelse av bakgrund (privilegier/diskriminering)? 
12. Hur kommer familjen att ha det i framtiden? (praktiska lösningar, 

negativa/positiva förväntningar). 
13. Hur skulle Du vilja ha det i framtiden? Önskas särlösningar? 

Samverkan? 
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Bilaga 3: Intervjupersoner, hjälpmottagare, behov, 
insatser. En översikt 

Anhörig 
ip 

Hjälp-
mottagare 

Ål-
der 

Offentlig insats Bor 
med ip

Hjälp-
nätverk

Behov enligt anhöriga 

Malika Svägerska 78 - x x Omsorg, service, tillsyn, 
tolk, ledsagare 

Prem Mor 83 - x - Omsorg, service, tillsyn, 
tolk, ledsagare (äldre-
boende) 

Nadia Mor 68 - - x Service, tolk 
Nadia Far 78 - - x Service, tillsyn, tolk 
Iraz Mor 60 - - - Omsorg, service, tillsyn, 

tolk, ledsagare 
Iraz Far 65 - - - Omsorg, service, tillsyn, 

tolk, ledsagare 
Rashid Moster 67 - x x Service, tolk, ledsagare 
Rashid Morbror 70 - x x Service, tolk, ledsagare 
Maria Make 67 - x - Omsorg, service, tillsyn, 

ledsagare 
Karim Mor 74 - - - Service, tolk 
Yavuz Far 76 (servicehus ) - - Service, tolk 
Anders Svärfar 82 (ledsagare ) x - Omsorg, service, tillsyn, 

tolk, ledsagare 
Maria Mor 87 Hemvårdsbidrag x - Omsorg, service, tillsyn, 

tolk, ledsagare 
Fadwa Mormor 72 Hemvårdsbidrag, ser-

vicehus 
x - Omsorg, service, tillsyn, 

tolk, ledsagare 
Novin Mor 72 Personlig assistent - - Omsorg, service, tillsyn, 

tolk, ledsagare 
Yavuz Mor 86 Personlig assistent, 

servicehus  
- - Omsorg, service, tillsyn, 

tolk, ledsagare 
Anna Mormor 80 Hemvårdsbidrag 

(hemtjänst ) 
x - Omsorg, service, tillsyn, 

tolk, ledsagare 
Rada Far 69 Anhörigvårdare - - Omsorg, service, tillsyn, 

tolk, ledsagare 
Laila Mor 75 Servicehus - x Omsorg, service, tillsyn, 

tolk, ledsagare 
Karim Far 82 Hemtjänst - - Omsorg, service, tillsyn, 

tolk, ledsagare 
Irina Mor 86 Hemtjänst x - Omsorg, service, tillsyn, 

tolk, ledsagare 
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Bilaga 4: Sammanfattning av intervjupersoner och 
äldre i datainsamlingsfas 1 

Intervjupersoner 
Av de intervjuade anhöriga i insamlingsfas 1 är fyra kvinnor och tre män. Alla tillhör 
en yngre generation än de närstående äldre, men utgör åldersmässigt en heterogen 
samling födda mellan 1934 och 1971. De representerar olika typer av närståendere-
lationer: Fyra vuxna barn, en svägerska, en svärson och en systerson. De hjälper 
sammanlagt elva äldre personer. Fem av intervjupersonerna har egna minderåriga 
barn. En är ensamstående förälder.  

De anhöriga, utom en svenskfödd, kom till Sverige mellan 1984 och 1998 från 
Afghanistan, Turkiet, Iran, Irak, Somalia respektive Thailand. (Aktuella modersmål 
är arabiska, dari, kurdiska, thai, persiska, somaliska samt svenska.) Tre av dem har 
utvandrat flera gånger, en som barn (från Turkiet till Libanon) och två som led i den 
flykt som ledde till Sverige (från Afghanistan via Pakistan samt från Irak via Iran 
och Turkiet till Sverige). De två sistnämnda hade efter flykten från hemlandet till-
bringat 1 respektive 2,5 år i andra länder innan de kom hit. 

Frågan till de anhöriga om skälen till deras uppehållstillstånd i Sverige gav tre 
olika slags svar: man har kommit till Sverige som flykting, som anknytning till tidi-
gare mottagen flykting eller (gällde en person) som studerande. Den sistnämnde 
slutförde sin utbildning här, och sökte och beviljades uppehållstillstånd i samband 
med att han erbjöds arbete. Alla fyra kvinnliga anhöriga som intervjuats kom till 
Sverige för att återförenas med familjemedlemmar som tidigare beviljats uppehålls-
tillstånd som flyktingar. Av dessa fyra säger sig en i praktiken ha likadana flykting-
skäl som maken (som kom till Sverige först). Två befann sig i exil när deras män 
sökte uppehållstillstånd för dem i Sverige för återförening. Dessa kvinnors egna 
eventuella flyktingstatus har inte prövats.230, 231 

Fyra av de sju anhöriga har universitetsutbildningar från hemlandet. En saknar 
helt utbildning. Två av dem är helt självförsörjande och de övriga försörjs helt eller 
delvis av försörjningsbidrag. Två har studiestöd för vuxna. En har kommunalt hem-
vårdsbidrag för sina insatser för en närstående, på lägsta nivån. 

Två av de anhöriga är aktiva i flera lokala föreningar, med sociala och kulturella 
inriktningar. En är medlem i sitt hemlands kulturförening och två är församlings-
medlemmar, mest av sociala skäl. Två är inte medlemmar i någon förening alls.  

Vilka var då de anhöriga? Frågan om social identitet var svår att besvara för de 
flesta som intervjuades. Två besvarade den dock med självklarhet: dels den kurdiska 
familj som flytt hemlandet på grund av förföljelse direkt relaterad gruppens etnona-
tionalistiska strävanden, dels den svenskfödde svärsonen som utbrast: ”Jag är äkt-
nordisk!” Efter många år utomlands var, sa han, svenskhet ingen betydelsefull as-
pekt av hans identitet. ”Min kultur är muslimsk” sa kvinnan från Iran. ”Pappa är 
                                                      
230  Olika grunder för uppehållstillstånd medför i viss mån olika rättigheter (avseende t.ex. 

dagbidrag, rösträtt, pension).  
231  Av exemplen framgår att olika grund för beslut om uppehållstillstånd i realiteten inte 

nödvändigt signalerar olikartade faktiska bakgrunder. 



Bilaga 4 

 275

arab, mamma farsi, men jag är iranier”. På liknande sätt lät den anhöriga från 
Libanon förstå att religionen i första hand hade betydelse som en kulturell ram: hon 
var syrisk ortodox, men inte överdrivet religiös. En man från Somalia berättade att 
klantillhörighet, med stor betydelse för den sociala kartan i hemlandet, här helt sak-
nar relevans. Ingen, sa han, frågar landsmän i förskingringen efter deras klan. Den 
thailändske intervjupersonen svarade först med eftertryck: ”Jag är svensk medbor-
gare!”, varefter han refererade till den region i vilken han var född. Hans gamla mor 
sades i första hand vara buddhist. En kvinna från Afghanistan framhöll religionens 
betydelse: hon uppfattade sig som muslim i första hand och afghan i andra. Trots 
hennes hänvisning till en religiös identitet kvarstår frågor om innebörden av den-
samma. ”Svenskarna är goda muslimer” hävdade hon bestämt: hennes familj har 
fått skydd och hjälp här. 

De äldre 
Av de äldre i datainsamlingsfas 1 är sex kvinnor och fem män: En make, fyra möd-
rar, två fäder, en svärfar, en svägerska, en moster, en morbror.232 De är födda mel-
lan 1912 och 1943, alla utom en var över 65 år när de anlände till Sverige. Alla kom 
under 1990-talet, med en rejäl spridning över decenniet. Ingen av dem talar svenska. 
Tre äldre frekventerar regelbundet en kulturförening med anknytning till hemlandet. 
Fyra har tidigare, så länge hälsan tillät, regelbundet besökt sina respektive försam-
lingar och haft en viktig del av sina sociala kontakter där. Endast en ägnar sig varken 
åt förenings- eller församlingsliv alls. 

Åtta av de äldre har försörjningsbidrag. Två har dagbidrag i avvaktan på beslut 
om permanent uppehållstillstånd och en försörjs av sina anhöriga och av en liten 
pension från hemlandet (omkring 2 000 kronor i månaden).  

Att flyktinginvandring och anhöriginvandring är besläktade fenomen framgår av 
de äldres väg till Sverige. Sammanfattningsvis angavs två huvudsakliga skäl till dessa 
äldres invandring till Sverige: dels behov av skydd, dels behov av vård och omsorger 
av anhöriga som redan befann sig här. Flera befann sig i exil innan de kom hit. En 
hade flytt hemlandet tillsammans med sin hustru under mycket dramatiska förhål-
landen, men kunde på grund av sitt allt sämre hälsotillstånd inte följa med henne 
hela vägen utan tvingades stanna i ett grannland. Mannen kom efter till Sverige som 
anhöriginvandrare – trots den inledande gemensamma flykten. Ytterligare en av 
studiens äldre befann sig i ett grannland efter att ha flytt tillsammans med hela fa-
miljen när hon beviljades uppehållstillstånd i Sverige för familjeåterförening här. 
Två anhöriginvandrare flydde hemmet och landet efter att ha utsatts för upprepade 
trakasserier och rån av banditgäng med ensamma åldringar som specialitet. Tre äldre 
sökte uppehållstillstånd som anknytning till sina vuxna barn i Sverige på grund av 
mer eller mindre akuta hälsoskäl: de klarade sig inte längre på egen hand. En befann 
sig på besök i Sverige när han insjuknade och avråddes av läkare att företa resan 
hem. De anhöriga ansökte om uppehållstillstånd för denne man för att han skulle få 
sjukvård här.  

Samtliga hade, som förväntat, åldersrelaterade hälsoproblem. Behoven av vård 
och omsorg var stora, med ett par undantag. Inte i något av de två fall där de äldre 
bodde för sig själva hade man sökt hjälp från äldreomsorgen. Dessa två fall var i 

                                                      
232  Närståenderelationen avser förhållandet till de intervjuade anhöriga 
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övrigt mycket olika sinsemellan. I det ena fanns många familjemedlemmar i omgiv-
ningen, och man kände väl till möjligheterna att få hjälp om man så skulle önska. I 
det andra var de anhöriga i stort sett ensamma om ansvaret, och de trodde inte att 
de äldre hade rätt till offentlig äldreomsorg eftersom de själva hade socialbidrag. 
Fem av de äldre hade ansökt om och beviljats färdtjänst. Två använde sällan denna 
möjlighet, eftersom det ansågs alltför kostsamt. (Hela familjen levde av socialbidrag 
och ersattes för reseutgifter endast upp till ett standardiserat belopp om 240 kronor 
i månaden, en summa motsvarande dåvarande godkända resekostnader med all-
männa färdmedel.) En äldre hade aldrig nyttjat färdtjänsten, eftersom någon av hans 
vuxna barn skjutsade honom närhelst han behövde. 

För två av de äldre som hade vistats i Sverige en längre tid kan möjligen skönjas 
en process som leder till mer och mer inblandning av den offentliga äldreomsorgen. 
Bägge bodde tillsammans med sina anhöriga. I ett av dessa fall hade man ansökt om 
plats i äldreboende, men tackat nej när erbjudandet kom. I det andra stod ännu efter 
en tid den erbjudna platsen i ett äldreboende outnyttjad som ett slags nödutgång om 
den anhörige skulle behöva resa utomlands för en längre tid och därmed inte kunna 
ta hand om den gamla som nu.  
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Bilaga 5: Sammanfattning av intervjupersoner och 
äldre i datainsamlingsfas 2 

Intervjupersoner 
Av de 8 anhöriga i datainsamlingsfas 2 är 6 kvinnor och 2 män: De tillhör alla en yngre gene-
ration än hjälpmottagarna: 6 är barn till de gamla och 2, bägge kvinnor, är barnbarn. 
De är i olika åldrar: den äldsta är född 1946 och den yngsta 1977. Tre, en son och 
två döttrar, är gifta och har egna barn i hushållet. En dotter lever ensam. Två, en 
dotterdotter och en dotter, bor tillsammans med den gamla ifråga. En son bor nära 
sina gamla föräldrar, tillsammans med andra släktingar som också de behöver hans 
hjälp. Fem av intervjupersonerna bor i hyreslägenhet, en i radhus, en i villa. En bor i 
servicehus tillsammans med den gamla. Sex talar svenska utan större hinder, en 
hjälpligt och en inte alls. 

De anhöriga kom till Sverige mellan 1983 och 1999 från följande länder: 
Azerbajdzjan, Bosnien, Irak, Iran, Kurdistan, Ryssland. Fem av de åtta anlände som 
flyktingar. Av de tre som hade beviljats uppehållstillstånd i egenskap av anhöriga var 
det en som inte invandrat till Sverige i en flyktingrelaterad kedjemigration: i detta fall 
ansöktes om uppehållstillstånd för att möjliggöra giftermål här. Vägen till Sverige 
varierade: av de åtta var det tre som hade kommit till Sverige direkt från hemlandet. 
Tre av de åtta anhöriga invandrade till Sverige efter de gamla, och i ett fall kom man 
hit samtidigt och tillsammans.  

Skaran av anhöriga skiljer sig åt vad gäller utbildningsnivåer, inkomster och in-
tressen. Alla åtta har emellertid utbildning på gymnasienivå eller däröver från sina 
hemländer. Fyra har universitetsexamen hemifrån. Ingen av dessa fyra har funnit 
bruk för sina respektive universitetsutbildningar i Sverige. En intervjuperson, gift 
med en svenskfödd man, har kompletterat sin akademiska examen hemifrån med 
högskolestudier i Sverige. Hon har, till skillnad från de övriga, arbete i nivå med sin 
utbildning. Fem är helt självförsörjande, fyra av dem inom låglöneyrken. Två har 
kompletterande socialbidrag och en enbart det senare. Av de åtta anhöriga är det två 
som skildrar ett aktivt föreningsliv. 

Fem av de åtta har en inkomst direkt relaterad till hjälpgivarrollen: två är per-
sonliga assistenter, två får den gamlas hemvårdsbidrag och en är anställd som anhö-
rigvårdare. Alla utom en bär en ensam roll som huvudansvarig och/eller hjälpgivare: 
denna enda anhöriga kan beskrivas som en av många i ett nätverk av ansvarstagande 
och hjälpgivande anhöriga. Fem beskriver hur andra familjemedlemmar besöker 
eller har fortlöpande kontakt med de gamla utan att själva agera eller avlösa intervju-
personen annat än i undantagsfall och på direkt förfrågan. Två saknar helt möjliga 
ersättare i anhörigkretsen. 

Hur mår de anhöriga? Fem svarar tveklöst ”gott!” på frågan. En man lider av 
sviterna efter omfattande skador som han ådragit sig i hemlandets krig. Två av de 
kvinnliga anhöriga har olika smärtsymtom och ledbesvär, och en av dessa två be-
skriver vad som kan tolkas som yttringar av en depression. 

En av de åtta framhåller sin etniska identitet. Denne man är kurd från irakiska 
Kurdistan. De övriga svarar på frågan om ursprung med hänvisning till vilket land 
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de kommer från, utan att nämna annan identitetsgrund. Den anhörige med längst 
vistelsetid i Sverige framhåller med emfas att han numera är svensk medborgare.  

De äldre 
Av de äldre i datainsamlingsfas 2 är sju kvinnor och tre män: 5 mödrar, 3 fäder, 2 
mormödrar. De är födda mellan 1915 och 1935 och anlände till Sverige mellan 1994 
och 1998. Sex är aktiva i föreningslivet, varav tre i sina respektive församlingar. 
Ingen av dem talar svenska och samtliga har försörjningsbidrag.  

Hälften av de äldre kom till Sverige som flyktingar och hälften beviljades uppe-
hållstillstånd i Sverige av familjeskäl, alltså som anhöriga. En hade migrerat inom 
hemlandet tidigare i livet. I praktiken beskrevs alla utom en av de äldre ha en migra-
tionsbakgrund som liknar flyktingens. Det kunde handla om förföljelser på grund av 
etnicitet eller religion, eller en dramatisk avresa under pågående strider. 

Fyra av de äldre bor i servicehus och fyra i hyreslägenheter. Tre bor med inter-
vjupersonen: en i hyreslägenhet, en i radhus och en i servicehus. Samtliga äldre lider, 
inte oväntat, av hälsoproblem: i flera fall omfattande. Fem har eller har haft hjälp av 
hemtjänst (en med avbrott för en period av hemvårdsbidrag). En, som bor med sin 
dotter, är inne för korttidsvård på ett servicehus vid enstaka tillfällen när dottern är 
bortrest. Fem av de äldre har daglig hjälp av anhörig med betalt för att hjälpa (inter-
vjupersonen).233 Sju av de tio har färdtjänst och sex har larm installerat i hemmet. 

Fyra av de äldre kvinnorna har en bakgrund som hemmafru, en med korta peri-
oder i arbetslivet efter att barnen vuxit upp. Två kvinnor har universitetsexamina 
och ett långt yrkesliv bakom sig. De fyra männen har alla ett förflutet som hantver-
kare efter utbildning i yrkesskola. 

                                                      
233  Egentligen var det sex som hade hjälp av anhörig med betalt – men en av dessa äldre fick 

hjälpen så att säga på köpet. Den anhörige fick betalt för att hjälpa en men hjälpte alltså två.  
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Bilaga 6: Intervjupersonerna i  
intervjustudien, fall efter hjälpmönster 

Anhöriga till äldre utan insatser från offentlig äldreomsorg 
(hjälpmönster 1): 

Malika är en medelålders kvinna som bor tillsammans med man och 
fyra barn mellan 10 och 20 år, samt med sin knappt åttioåriga svä-
gerska från Afghanistan. Ingen av de vuxna i familjen talar svenska. I 
Sverige finns numera många i Malikas släkt; mottagna som flyktingar 
relativt nyligen. Familjemedlemmarna har socialbidrag.  

Malikas svägerska är gravt rörelsehindrad och lider av flera sjukdo-
mar som kräver ständig medicinering och särskild mathållning. Sjuk-
vårdskontakterna är mångtaliga. Den gamla behöver hjälp med det 
mesta: att gå upp ur sängen, klä på sig, att duscha. Hon kan, enligt 
Malika, endast lämnas ensam korta stunder. Det är Malika som gör 
det mesta för henne.  

Malika gläds åt att familjen får leva tillsammans efter en dramatisk 
flyktingsituation som ligger nära i tiden. Hon vill gärna fortsätta med 
sina hjälpinsatser, fram tills den dag då en av hennes döttrar förvän-
tas ta över som hjälpgivare. Däremot försvåras Malikas tillvaro av 
kraven som ställs på henne som socialbidragstagare: hon måste gå 
och läsa svenska för invandrare. Under de tre timmar skolan tar i an-
språk är den gamla ensam hemma, och Malika oroar sig mycket för 
att något skall hända svägerskan då. Det har aldrig varit aktuellt med 
offentlig äldreomsorg: Malika avvisar frågan skrattande, men nämner 
senare att det kunde vara tänkbart med hjälp utifrån – men då endast 
av en flicka med samma bakgrund. I framtiden planerar familjen att 
Malikas döttrar skall ta över ansvaret för, och hjälpa, den gamla. 

Prem är en man som bor tillsammans med och hjälper sin mor från 
Thailand. Den lilla familjen bor i en bostadsrättslägenhet i centrala 
Stockholm. Prem är frånskild, hans barn bor med deras mor men vis-
tas regelbundet hos fadern. Prem kom till Sverige för att studera för 
femton år sedan, erbjöds arbete och blev kvar. Han har numera ett li-
tet och väl etablerat företag med flera anställda, och har en god 
ekonomisk situation.  

Prems mor är sjuklig och behöver hjälp med det mesta. Periodvis, ef-
ter svårare sjukdomsperioder, har hon haft hemtjänst. Hon har sökt 
och erbjudits plats i särskilt boende för äldre i närheten, men Prem är 
ambivalent till att låta modern flytta. Han har ofta behövts som tolk 
och kontaktförmedlare när modern vistats i korttidsboende på 



Bilaga 6 

 280

samma ställe där hon nu anvisats plats, och han är osäker på om hen-
nes flytt verkligen skulle innebära en lättnad.  

I avvaktan på att Prem bestämmer hur det skall bli i framtiden tar 
han hand om sin mor på egen hand. Han arbetar i närheten av hem-
met, har fria arbetstider och kan med kort varsel följa den gamla på 
hennes mångtaliga besök hos olika vårdgivare – även om han finner 
passningsnivån ohållbar i längden. Prems framtidsplan är att gifta om 
sig med någon från hemlandet och se den nya hustrun ta hand om 
modern. 

Nadia är en kvinna med mor och far från Iran. Alla i Nadias ur-
sprungsfamilj, och de är många, befinner sig i Sverige efter en flyk-
tingrelaterad kedjemigration. Nadia bor nu med sin make och tre 
minderåriga barn i en hyreslägenhet i en förort. De båda vuxna arbe-
tar i yrken med anknytning till den högskoleutbildning de genomgick 
i hemlandet. Nadias föräldrar bor i en egen lägenhet i hyreshuset intill.  

Nadias far har svåra hjärtproblem och lider av cirkulationsrubbningar 
och biverkningar av den myckna medicineringen. Han har rullstol 
och en rollator till hjälp när han skall förflytta sig. Nadias mor är frisk 
och aktiv, och hjälper Nadias familj genom att laga mat åt dem ofta. 
Nadia, i sin tur, städar regelbundet hos föräldrarna. Hon turas om 
med en syster med att, varje dag, ge fadern hans mediciner. Varken 
han eller hustrun klarar av det, enligt Nadia.  

Nadia har periodvis upplevt stark psykisk press av det ansvar som 
hon känner för sina föräldrar, och hon har haft svårt att hinna med. 
Det gick så långt att hon sjukskrevs på grund av sitt behov av vila. Så 
länge som Nadia och hennes syskon kan hjälpa de bägge gamla finns 
dock inga planer på att ansöka om hjälp från den offentliga äldreom-
sorgen – som Nadia känner till och hyser gott förtroende för.  

Iraz är en kvinna som hjälper sin mor och far. Familjen är kurder och 
flydde Irak i omgångar under ett par år i mitten av 1990-talet. Inga 
andra släktingar finns i Sverige. Irazs syskon är kvar i Kurdistan. Alla 
håller sig gömda för myndigheterna och har ansökt om uppehållstill-
stånd här. Ansökan avslogs, och beslutet har överklagats. De två 
gamla bor i en hyreslägenhet på två rum och kök i en förort till 
Stockholm. I huset intill, i en likadan lägenhet, bor Iraz med sin 
jämnårige make och parets lille son som går på dagis i närheten. Iraz 
och mannen har bägge universitetsexamina från hemlandet. Nu stu-
derar de svenska på komvux, med siktet inställt på att återuppta sina 
respektive yrken här. De har delvis studiemedel, delvis socialbidrag. 

De bägge gamla har kraftigt nedsatt fysik. Mannen är nästan helt döv 
och blind: han har knappt ledsyn på ena ögat. Han lider dessutom av 
högt blodtryck, och plågas av exem över hela kroppen. Kvinnan har 
en kronisk magsjukdom som ger besvär och smärtor. Hon har också 
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svår ledvärk, något som Iraz tillskriver all den oro den gamla bär på, 
både över situationen för de familjemedlemmar som finns kvar i 
hemlandet och den ovissa framtiden. Iraz och maken ser till de två 
gamla varje dag, morgon och kväll. De handlar och hjälper med 
duschning, tvätt, städning och matlagning. Iraz brukar laga maten 
hemma hos sig, och sedan bära över det som hennes mor och far be-
höver. Det är Iraz som gör det mesta praktiska arbetet, på grund av 
makens hälsotillstånd. Mannen har diabetes och lider av olika kompli-
kationer av detta, samt en kronisk knäinflammation med svår värk. 
Inte heller Iraz är frisk: hon klagar över ständig huvudvärk. 

Iraz beskriver sin lilla familj som socialt isolerad; de har inga vänner 
utanför familjen och är alltid upptagna av sina olika plikter – och 
sjukdomar. Iraz och maken lever i föreställningen om att de gamla 
inte har rätt till offentlig äldreomsorg så länge de själva uppbär för-
sörjningsbidrag. De är väldigt oroliga för hur det skall gå den dag de 
får arbete: kommer då de gamla att få den hjälp de behöver? Hoppet 
står till att Irazs syskon skall beviljas asyl, och kunna hjälpa till sedan 
de kommit hit. 

Rashid är en man som, förutom med hustrun och fyra små barn, bor 
tillsammans med och hjälper en morbror och moster från Somalia. 
Rashid kom till Sverige som flykting i slutet av åttiotalet, hans hustru 
ett par år senare. Rashid och hans hustru studerar med vuxenstudie-
stöd efter att tidigare ha arbetat inom tillverkningsindustrin och som 
lokalvårdare här i Sverige. Inkomsterna kompletteras med socialbidrag.  

De två gamla kom till Sverige som anhöriginvandrare för knappt ett 
år sedan. Strax efter att de anlänt stod det klart att de behövde mer 
hjälp och tillsyn än vad deras ensamstående och dubbelarbetande son 
hade räknat med. Att de på grund av språket inte skulle kunna kalla 
på hjälp om det skulle behövas avgjorde saken: de fick flytta till sys-
tersonen Rashids familj. I Rashids hem finns alltid någon vuxen 
hemma. De gamla har dagbidrag under den tid deras ansökan om 
permanent uppehållstillstånd i Sverige behandlas. De är ännu skrivna 
hos sin son, som tillsammans med Rashid hjälps åt med att betala för 
dem sådant som dagbidraget inte räcker till.  

Morbrodern och mostern är vid relativt god hälsa. De är rörliga och 
behöver endast omvårdnad tillfälligtvis, som nyligen när han fick ett 
gallstensanfall och hon en kraftig ögoninflammation. Kvinnans tän-
der är dock i så dåligt skick att hon endast kan äta flytande kost. Hon 
får ingen annan tandvård än den mest akuta så länge hon inte har 
permanent uppehållstillstånd. Endast morbror är läs- och skrivkunnig 
och ingen av dem förstår eller talar andra språk än somaliska. De be-
höver hjälp med tolkning vid kontakter med till exempel Invandrar-
verket, socialbyrån eller sjukvården. De behöver också hjälp med 
skjuts och ledsagning när de skall ta sig någonstans. Ingen av de två 
deltar i hushållsarbetet, eftersom de anses vara alltför gamla för sådant. 
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Rashids hustru hjälper dem att ringa telefonsamtal hemifrån, hon stä-
dar, tvättar deras kläder och lagar deras mat; specialkost för mostern. 
Det unga paret turas om att vara hemma för att hålla de gamla sällskap: 
Rashid går i skolan på förmiddagen, hustrun på eftermiddagen. 

Rashid vet inte mycket om den svenska äldreomsorgen: den berör 
inte hans familj. Man planerar att låta morbror och moster bo kvar tills 
de har fått en sonhustru som kan hjälpa dem. Skulle de bägge gamla 
så behöva, räknar sonen med att få anställning i hemmet för att sköta 
sina föräldrar där. På sikt vill alla i släkten flytta tillbaka till Somalia. 

Anders bor tillsammans med hustru och svärfar, bägge judar från 
Ryssland. Anders är 66 år och svenskfödd. Han har arbetat och bott 
utomlands i många år. Hustrun är ett par år yngre och yrkesarbetar 
ännu. Sedan hennes mor avlidit levde fadern länge ensam, med en allt 
mer sviktande hälsa. 1995 blev situationen ohållbar: han kunde inte 
längre klara sig på egen hand utan ansökte om uppehållstillstånd i 
Sverige för att komma närmare sin dotter och svärson här. Nu bor de 
tre i en villa strax utanför Stockholm. Den gamle, 82 år, disponerar 
en egen del av huset. Han har en liten pension, och försörjs i övrigt 
av sin dotter och svärson. Anders förfrågan om någon form av kom-
munalt bidrag för sina insatser som anhörig avslogs eftersom han 
själv passerat pensionsåldern. Svärfar har kommunal ledsagare fem-
ton timmar i månaden. 

Anders svärfar talar inte svenska, men flera andra språk förutom 
ryska och hebreiska. Innan hans hälsa försämrades umgicks han, ge-
nom församlingen, med andra äldre judiska invandrare. Numera, med 
allt sämre hälsa, stannar han hemma och träffar nästan bara sin dotter 
och svärson. Han ser mycket på kabel-tv, läser tidskrifter och böcker. 
Han har svåra hjärtproblem, är rullstolsburen och hörselskadad sedan 
flera år. Mannen behöver mycket hjälp i vardagen, särskilt i nya mil-
jöer. Anders, själv ålderspensionär, är den som hjälper mest. Tidigare 
skötte Anders städningen, men efter att själv ha varit sjuk en längre 
tid har hans ork sinat och familjen köper städhjälp. Anders håller 
svärfar sällskap, tillreder och serverar mat, följer med vid läkarbesök 
samt sköter olika myndighetskontakter; tidigare med Invandrarverket 
och nu med äldreomsorgen och sjukvården. Anders fru hjälper sin 
far med duschning och kroppslig omvårdnad.  

I början av vistelsen i Sverige fick den gamle hjälp från hemtjänsten. 
Hjälpen sades upp eftersom ingen av dem som kom, nya varje gång, 
talade något av hans språk. De anhöriga ansåg att hemtjänsten orsa-
kade mer omak än den underlättade, och de är mycket missnöjda 
med dess bristande anpassning efter just svärfaderns behov. Tidigare, 
innan den gamles hälsa försämrades, fick han regelbundna vän- eller 
ledsagarbesök genom församlingen. Besöken fungerade både som 
socialt stöd för honom själv och som avlösning för Anders och hans 
hustru. När ledsagaren slutade sitt uppdrag informerade församlingens 
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kurator om möjligheten att söka ledsagarservice från kommunen, vil-
ket familjen inte känt till tidigare. Ledsagaren tar med mannen på en 
tur i grannskapet. Dessa besök betyder mycket för honom, han är 
mentalt alert och delar många intressen med ledsagaren. Numera vå-
gar Anders svärfar inte vara ensam hemma nattetid, så när paret skall 
vara borta över natten ser de till att någon de känner sover över, mot 
ersättning. Det är dock inte alltid detta går att ordna, och de saknar 
mycket möjligheten att fara på kortare resor.  

Yavuz, Karim och Maria hjälper regelbundet två äldre personer, av 
vilka en har biståndsbedömts och befunnits ha rätt till insatser från 
äldreomsorgen. Den andre äldre, som dessa anhöriga hjälper, har inte 
motsvarande beslut. (Se hjälpmönster 2 och 3.) 

Anhöriga med ekonomisk ersättning för att hjälpa en äldre 
närstående (hjälpmönster 2) 

Maria är en kvinna med mor från Libanon. Hon bor tillsammans med 
och hjälper både modern och sin make, som också han är äldre och 
har en vacklande hälsa. I familjen finns också flera tonåriga barn. Så-
väl Marias mor som hennes make behöver mycket hjälp: modern är i 
stort sett sängbunden, och maken är rörelsehindrad och går med rol-
lator. Modern kräver specialkost, och passning dygnet runt. Varken 
modern eller maken talar svenska. De två drar inte jämnt, och Maria 
försöker medla mellan dem och hjälpa båda så att ingen skall känna 
sig förbisedd. 

Maria har ekonomisk ersättning i form av hemvårdsbidrag för att 
hjälpa sin mor, och kompletterande försörjningsbidrag. Tidigare arbe-
tade hon deltid. Maria är inte nöjd med den låga ersättningen, hon ser 
den som ett tecken på att biståndsbedömaren inte tror på henne när 
hon berättar om sin situation. Modern har erbjudits plats i service-
hus, men Maria tackade nej eftersom hon tidigare hade erfarit att per-
sonalen i servicehuset ringde efter henne hela tiden – ingen kunde 
tala med den gamla kvinnan som korttidsvårdades där efter en opera-
tion. Maria, som i hemmet vårdar maken, höll på att slita ut sig full-
ständigt av att springa mellan hem och servicehus.  

Maria har många familjemedlemmar i Sverige, bland annat sina vuxna 
barn med familjer. Det är hon som har huvudansvaret för familjens 
två hjälpbehövande gamla: Maria har i stort sett ingen avlastning.  

Fadwa är en kvinna med mormor från Irak. Fadwa bor med sin mor-
mor i en lägenhet med två rum och kokvrå i ett servicehus för äldre. 
Ingen av de två kvinnorna talar svenska. Den gamla har stora hjälp-
behov, men vill inte ha hjälp från personalen i servicehuset. Hon har i 
stället ansökt om och beviljats hemvårdsbidrag på den högsta nivån, 
ett bidrag som går till dotterdottern. Fadwa hjälper sin mormor med 
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all omvårdnad och allt hushållsarbete. Hon fungerar också som ledsa-
gare och ombud, det sistnämnda genom att besöka stadsdelens med-
borgarkontor där hon får hjälp med kontakter som kräver tolk. 
Lägenheten de bor i har ett larm som är kopplat till personalen i hu-
set. Den gamla har färdtjänst. 

Fadwas mormor är nöjd med den vård och omsorg som dotterdot-
tern ger henne och som hon betraktar som naturlig och självklar. 
Fadwa delar den gamlas syn, men uttrycker också att hon befinner sig 
i en svår belägenhet som enda hjälpansvarig.  

Familjen här är stor. Det är många som besöker den gamla och hen-
nes dotterdotter. Hjälpen till och avlastningen av Fadwa som hjälp-
givare är emellertid försumbar.  

Rada är en kvinna med en far från Bosnien. Hennes far bor i en hy-
reslägenhet med två rum och kök. Han talar ingen svenska. Den 
gamle är både fysiskt och psykiskt i mycket dålig kondition, och har 
stora hjälpbehov. Rada var tidigare anställd som personlig assistent till 
sin far, men är numera anhörigvårdare 21 timmar i veckan. Den 
gamle behöver hjälp med allt hushållsarbete och det mesta av om-
vårdnad, och måste vissa dagar matas. Utöver detta ger Rada tillsyn, 
samt fungerar som tolk, ombud och ledsagare. Hon gör dagens första 
besök hos fadern innan hon går till sitt ordinarie arbete, därefter un-
der sin lunchrast och en gång på väg hem efter arbetet. Hon vårdar 
fadern alla veckans dagar. 

Rada är förbittrad över att hon inte fick fortsätta som personlig assi-
stent, och känner sig kränkt över att hon inte blev tillfrågad när tjäns-
ten omvandlades till en anställning som anhörigvårdare och timanta-
let minskades. Hon tvingas nu dubbelarbeta för att försörja sig och sina 
två barn. Rada har en vårdutbildning från hemlandet och skulle vilja ar-
beta heltid som personlig assistent, gärna med ytterligare en vårdtagare. 

Det sociala nätverket här är litet och Rada har ingen avlastning. Den 
gamle får ibland besök av sina barnbarn, och en gång i veckan ledsa-
gas han till sin församling av andra medlemmar där. 

Novin är en kvinna med mor från irakiska Kurdistan. Den gamla bor 
ensam i en liten hyreslägenhet. Hon talar ingen svenska. Den gamla 
har hjälp av en personlig assistent 20 timmar i veckan: Novin. Dot-
tern ger mediciner, handlar det mesta, lagar mat, diskar, tvättar kläder 
och ger tillsyn när den gamla duschar. Hon följer med den gamla på 
dagliga promenader och fungerar som tolk och ombud vid behov. 
Novin förlägger sina besök hos modern före och efter sitt andra del-
tidsarbete, samt på helger. Hon arbetar mer hos modern än de tillde-
lade 20 veckotimmarna. Utöver hjälpen i form av personlig assistent 
har den gamla färdtjänst. Hon har fått badrummet handikappanpas-
sat med äldreomsorgens hjälp.  
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Den anhöriga anser att de tilldelade timmarna som personlig assistent 
är alldeles för få. Tjänstens omfattning är dessutom för liten för att 
det skall gå att hitta någon utomstående som kan ersätta Novin, vil-
ket hon skulle vilja. Hon vill inte ansöka om hemtjänst för modern 
eftersom hon tycker att hemtjänstpersonalen har för litet tid.  

Familjen här är stor. Övriga familjemedlemmar har tät kontakt med 
den gamla, men ger endast litet avlastning eller stöd till den hjälpgi-
vande anhöriga som har det formella ansvaret genom anställningen 
som personlig assistent. 

Yavuz är en man vars mor och far kommer från iranska Kurdistan. 
De bor i ett servicehus för gamla på två rum och kokvrå. Ingen av 
dem talar svenska. Kvinnan har hjälp av personlig assistent 15 tim-
mar i veckan, en tjänst som innehas av Yavuz. Han handlar, ger medi-
ciner, lagar mat, hjälper med duschning och fungerar som ledsagare, 
tolk och ombud då svenska talas. Den gamla går med rollator ibland 
och åker i rullstol ibland. Hon har färdtjänst. 

Yavuz hjälper sina föräldrar betydligt mer än de timmar för vilka han 
har betalt. Han bor i närheten och går över till dem när de ringer ef-
ter honom, oavsett tid på dygnet. Han sover ofta över på soffan när 
moderns sjukdomssymtom är särskilt svåra. I det gamla parets lägen-
het finns ett larm som är kopplat till personalen i servicehuset. Lar-
met har sällan använts: i stället ringer de efter Yavuz.  

Yavuz anser att de tilldelade hjälptimmarna är alldeles för få, både för 
att ge tillräcklig hjälp och för att det skall gå att hitta någon som 
skulle kunna ersätta honom (som han önskar). Han har ansökt om 
utökning av tjänsten, hittills utan resultat. Han har också, berättar 
han, försökt att uppmärksamma äldreomsorgen på faderns situation 
– också han behöver hjälp. Enligt Yavuz´s uppfattning har bistånds-
bedömaren inte beaktat detta.  

Det sociala nätverket här är stort, men ger endast försumbar avlast-
ning eller stöd till den anhörige som har det formella ansvaret genom 
sin anställning som personlig assistent. Yavuz syskon är både psykiskt 
och fysiskt i dåligt skick efter upplevelser i hemlandets krig, och rela-
tionerna inom familjen är sedan länge märkta av konflikter. 

Annas mormor bor tillsammans med Anna, Annas make och tre små 
barn i ett radhus strax söder om Stockholms innerstad. Annas make 
fungerar som ett stöd och hjälper den gamla ibland vid behov. Annas 
äldre bror besöker mormodern ibland. I övrigt finns inga släktingar 
på Annas sida i Sverige.  

Den gamla kommer från Azerbajdzjan och talar ingen svenska. Hon 
kan duscha och sköta toalettbesök själv, men behöver hjälp med det 
mesta utöver detta. För tillfället är Anna föräldraledig, och då är hem-
tjänstinsatsen vilande. I stället får den gamla hemvårdsbidrag på lägsta 
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nivå. Bidraget går till Anna, som sköter hela hushållet, handlar, städar 
och hjälper sin mormor att klä på sig. Anna fungerar vidare som om-
bud, tolk och ledsagare till den gamla, som också har färdtjänst.  

Anna är nöjd med den omsorg som mormodern har och har haft. 
Däremot har hon mycket kritiskt att säga om den felbehandling som 
drabbat den gamla i sjukvården och som har försvårat hennes redan 
dåliga hälsotillstånd. 

Anhöriga till äldre med insatser från offentlig äldreomsorg 
(hjälpmönster 3): 

Laila är en kvinna med mor från Irak. Den gamla bor i en enrums-
lägenhet i ett servicehus för äldre. Hon är rullstolsburen, och har till-
gång till ett larm som går till hemtjänstpersonalen i servicehuset. Den 
gamla talar ingen svenska. Personalen i servicehuset hjälper med in-
köp och städning en gång i veckan. Den gamla kan själv diska, laga 
till enklare rätter, duscha, klä sig och sköta toalettbesöken. Laila och 
hennes syskon ger nästan daglig tillsyn samt fungerar som tolkar, led-
sagare och ombud. De lagar hemlandets mat efter den gamlas önske-
mål och hjälper i hög utsträckning till med hushållsarbete. Laila skö-
ter moderns post och privata administration. 

De anhöriga här är inte förtjusta i den gamlas val av boendeform. De 
skulle hellre vilja att hon bodde hemma hos någon av dem. Laila är 
bekymrad över att modern inte kan kommunicera med servicehusets 
personal, och över att nattliga larm från moderns lägenhet inte alltid 
hörsammats. Den gamla själv trivs i stort med såväl bostaden som per-
sonalen i servicehuset, och därmed nöjer sig också de anhöriga. Famil-
jen här är stor, och medlemmarna fördelar hjälpen till den gamla emel-
lan sig. Hennes hjälpbehov och ganska stora krav upplevs inte som 
särskilt betungande eftersom de anhöriga är så många och hjälps åt. 

Karim är en man med mor och far från Iran. De gamla bor i en hyres-
lägenhet på tre rum och kök. Ingen av dem talar svenska. Bägge har 
stora hälsoproblem, och mannen är mycket rörelsehindrad. Karims 
far har daglig hjälp från hemtjänsten med viss omvårdnad (inklusive 
hjälp med förflyttning mellan säng och rullstol, samt påklädning) och 
ledsagning, han har färdtjänst och ett larm i lägenheten kopplat till 
personalen. Paret har ansökt om och beviljats hemtjänst också för 
matlagning och viss städhjälp, men hittills valt att inte ta emot den 
beviljade hjälpen. Det har varit Karims övertygelse att hans mor mår 
bäst av att försöka upprätthålla sin roll som husmor. I en nära fram-
tid håller det inte längre: den gamla har blivit alltför trött, snart behö-
ver hon ta emot den erbjudna hjälpen 

 Karim besöker sina föräldrar ofta och står i ständig kontakt med 
dem. Det är han som sköter kontakterna med den svensktalande 
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omgivningen, bevakar de gamlas intressen och ledsagar vid oplane-
rade vårdbesök samt tolkar när tolk inte kallats in. Karim är nöjd 
med äldreomsorgens insatser när de fungerar enligt planerna, men 
missnöjd med bristande information från äldreomsorgen vid föränd-
ringar av dagsprogrammet. Han är kritisk till att man inom äldreom-
sorg och olika vårdinstanser räknar med att han skall rycka in i stället 
för att tillkalla tolk.  

Det sociala nätverket här är litet. Karim är den ende hjälparen, och 
det finns ingen som kan gå in i hans ställe i rollen som ombud för de 
gamla. Karims hustru och barn, samt några vänner från hemlandet, 
brukar besöka de gamla när Karim är bortrest. 

Irina är en kvinna med mor från forna Sovjet. Irina bor tillsammans 
med modern i en hyreslägenhet med tre rum och kök. Den gamla ta-
lar ingen svenska. Dottern gör allt hushållsarbete för de två, samt 
fungerar som ombud, tolk och ledsagare. Hon ger tillsyn nattetid, då 
det händer att modern svimmar och ramlar vid toalettbesök. Den 
gamla har tillsyn av hemtjänst på dagtid, eftersom Irina arbetar och är 
borta hemifrån då. Vid två tillfällen när Irina rest utomlands har hen-
nes mor vistats på servicehus för tillfällig avlastning.  

Irina tycker att avlastningen på servicehuset fungerat mycket bra. 
Hemtjänstens dagsbesök är en trygghet och en förutsättning för att 
hon skall kunna sköta sitt arbete. Hon önskar inga ytterligare insatser 
från äldreomsorgen, men är bekymrad över moderns tilltagande pas-
sivitet och orolig över hennes svimningsattacker. Oron påverkar Irinas 
egen nattsömn negativt.  

Det sociala nätverket här är litet, familjemedlemmarna få till antalet 
och kan bara ge försumbar hjälp till den gamla eller stöd till den 
anhöriga som hjälper. 
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Var femte stockholmare gör regelbundet informella hjälp-
insatser för någon med behov av särskilda omsorger. Detta är 
vanligare bland invandrare än bland svenskfödda. Situationen 
för omsorgsgivare, oavsett bakgrund, är annars likartad.  
 
Här berättar anhöriga till äldre från olika länder, med respektive 
utan offentlig äldreomsorg, om erfarenheter och tankar. Man 
framhåller den egna gruppens unika omsorgstraditioner och 
söker skydda sina äldre mot migrationens förändringar. 
Skyddandet har positiva och negativa följder för de anhöriga. 
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