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Abstract 
 
 

Denna c-uppsats handlar om hur de äldre invandrarnas sociala liv påverkas av 
migrationen samt vilka tankar de har kring sin omsorgssituation. För att få en djupare 
kunskap och förståelse för de äldre invandrarnas sociala situation samt deras 
förväntan på äldreomsorgen gjordes en kvalitativ intervjuundersökning med sex äldre 
invandrare från Bosnien och Somalia. En jämförelse mellan de båda grupperna 
redovisades inom olika teman, umgänge, de närstående, åldrandet och hemlängtan, 
omsorgen i det nya landet. Resultaten studerades utifrån ett interaktionstiskt 
perspektiv och den teoretiska kunskapen om socialt nätverk och socialt stöd. De båda 
grupperna hade kommit till Sverige på grund av krig i sina hemländer, de hade inte 
valt att flytta utan blivit tvungna att fly från hemlandet. Det visade sig i denna 
begränsade undersökning att de äldre invandrarna från Bosnien var mer integrerade i 
det svenska samhället, de hade ett mer fungerande socialt nätverk än äldre somalier. 
Gemensamma var de stora och svåra omställningarna efter migrationen samt behovet 
av emotionellt och praktiskt stöd från anhöriga, vänner och omgivningen. 
 
 
 
Nyckelord: äldre invandrare, socialt nätverk, migration, integration 
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1. Inledning
 

Under vår utbildning så har det varit ett flertal kurser där de äldres och funktionshindrades 

situation ur sociala, psykologiska och medicinska aspekter varit i fokus. Eftersom vi har läst 

socionomlinjen med inriktning omsorg om äldre och funktionshindrade så var det naturligt att 

vissa av oss har varit mer inriktade på äldrefrågor medan en del andra har varit mer inriktade 

på funktionshindrade och omsorgen om dem. Då vi även var intresserade av 

integrationsfrågor, och särskilt då det gäller de äldre personer som har invandrat till Sverige, 

blev valet av det vi skulle studera självklart. 

 

År 1970 fanns i Sverige omkring 35 000 personer över 65 år som var födda i ett annat land. 

År 1996 var antalet 110 000 och prognosen för år 2010 är att nästan 220 000 personer över 65 

år kommer att vara utrikes födda (Ronström, 1996, s.15). Att de äldre invandrarna finns som 

brukare i den svenska äldreomsorgen är något vi själva har erfarenhet av. Deras inträde på 

vård- och omsorgsarenan har på senare år börjat ses som ett problematiskt förhållande som 

framför krav på lösningar. Vi har genom våra tidigare arbeten kunnat konstatera att det inte 

alltid är så enkelt vid bemötandet av de äldre invandrarna. Genom språksvårigheter och 

kulturella skillnader kan det uppstå situationer som kan vara obekväma och svårlösta både för 

den enskilde äldre personen och för den som är omsorgsgivare.  

 

Många av oss kommer säkert att ha kontakt med äldre invandrare och deras anhöriga genom 

våra kommande yrken. Vi anser därför att det är viktigt att utöka vår kunskap och kännedom 

om de äldre invandrarnas situation i dagens samhälle. Vår egen förståelse för de äldre 

invandrarnas eventuella svårigheter är likaså en viktig aspekt inför våra kommande 

yrkesutövningar. Hur upplever de att komma till ett nytt land sent i livet och att stå inför sitt 

åldrande i en ny kultur, och vad betyder deras sociala nätverk för dem, det är sådana frågor vi 

valt att ställa i vår uppsats.   

 

Det var först i slutet av 1970-talet som man började diskutera de äldre invandrarnas bruk av 

äldreomsorg, eller bristande förekomst av denna omsorg. De äldre invandrarna är oftast i en 

beroendeställning till både samhället och de anhöriga som finns omkring dem. Dels kan det 

vara de bristande språkkunskaperna och att de dessutom inte kan försörja sig själva som gör 

att de hamnar i en beroendeställning. Det finns en rätt så omfattande forskning kring äldre 
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invandrare. Trots det anser flertalet forskare att det finns outforskade luckor och att det 

behövs fördjupad kunskap på området. Traditionellt så är det fråga om separata 

forskningstraditioner som sällan berör varandra, få forskare har försökt att integrera de olika 

perspektiven (SOU: 1997:76, s.37).  

 

Vi blev intresserade av att vidare studera de sociala förhållandena hos de äldre invandrarna, 

deras strategier när det gäller valet av den offentliga äldreomsorgen, men även deras känslor 

och tankar kring sina liv i Sverige. Vad har de för socialt nätverk och vad betyder det för 

dem? Hur upplever de sin situation? Vilka funderingar har de inför framtiden? För att besvara 

dessa frågor har vi intervjuat tre personer från Somalia och tre personer från Bosnien, då vi 

antar att det finns stora variationer mellan olika etniska äldre invandrare men att dessa oftast 

framställs som en homogen grupp. Varför vi valde personer från dessa olika länder är något 

vi beskriver i avsnittet urval av intervjupersoner. 

 

  

2. Syfte

 

Syftet med studien är att jämföra två grupper av äldre invandrare och få en djupare kunskap 

och förståelse om deras sociala situation och om deras förväntan på äldreomsorgen. 

 

2.1. Frågeställningar 

 

• Hur har de äldre invandrarnas sociala nätverk påverkats av 

migrationen? 

 

• Hur tänker de äldre invandrarna kring sin omsorgssituation? 
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3. Uppsatsens upplägg
 

Efter inledning, syfte och frågeställningar så följer ett avsnitt där vi redogör för tidigare 

forskning. Därefter presenterar vi vår teoretiska ram med olika begrepp och teoretiska 

perspektiv som senare används i undersökningens analysdel. Efter det kommer ett 

metodavsnitt som innehåller val av metod samt bearbetning av data och analysmetod. I metod 

avsnittet diskuteras även giltighet/tillförlitlighet och det etiska ställningstagandet samt ges en 

kort information om Bosnien och Somalia. Därpå kommer resultatredovisning under olika 

teman som följs av en djupare analys där vi tolkar undersökningens resultat med hjälp av det 

teoretiska perspektivet och begreppen. Avslutningsvis kommer vår slutdiskussion.  

 

4. Tidigare forskning  

 

Tidigare forskning om äldre invandrare blev redan från början ett viktigt redskap för att 

urskilja några grundtankar och få en första inblick i den aktuella forskningen. Det framkom 

under litteraturgenomgången att det fanns ett relativt stort antal rapporter som belyste detta 

forskningsfält. En del av den forskning vi gick igenom gav nya uppslag och idéer till de 

teman som senare studerats ingående. Den utvalda forskningen har även använts vid analysen 

av intervjuresultaten. Nedan följer ett urval från den forskning som funnits vara relevant med 

syftet av undersökningen. 

 

Det som framkom som intressant utifrån ett historiskt perspektiv var att de första rapporterna 

om äldre invandrare kom i början av 1980- talet. I de rapporterna kom det fram att antalet 

äldre invandrare skulle öka kraftigt framöver och att det då var nödvändigt att öka 

kunskaperna om deras vård- och omsorgsbehov, för att försöka finna former för hur dessa 

individers behov ska tillfredsställas (Ronström, 1996). 

 

I ett flertal forskningssammanhang har det hävdats att äldre invandrare i mindre omfattning 

nyttjade offentlig äldreomsorg än svenska äldre (Forsell 2004; SOU, 1997:76; 

Socialstyrelsen, 2002). Några förklaringar som gavs var att fenomenet kunde betraktas som 

en yttring av kulturella skillnader men också att äldre invandrare hade sämre förutsättningar 
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eller mindre resurser generellt vilket påverkade nyttjandet av äldreomsorgen. Många äldre 

invandrare vårdas av sina anhöriga. Detta kan bero på att det saknas en kulturellt anpassad 

vård- och omsorg för dessa personer. Även om dessa förhållanden varit kända sedan länge 

finns idag liten kunskap om omfattningen av anhörigas insatser och hur de upplever sin 

situation (Socialstyrelsen, 2002, sid. 44)  

 

Forssell (2004) har i sin avhandling ”Skyddandets förnuft” studerat anhöriga till äldre från 

olika länder och deras erfarenheter och tankar. Dessa anhöriga framhöll den egna gruppens 

omsorgsideal och sökte skydda sina äldre mot migrationens förändringar. En av slutsatserna 

som gavs var att viktiga erfarenheter delades av anhörigvårdarna, oavsett om de var svenskar 

eller invandrare, som bundenhet, svårigheter i kontakter med myndigheter, upplevelser av 

glädje, bekymmer, men problemen var mer uttalade för invandrarna.  

 

I en amerikansk studie, Elderly Immigrants: Their Composition and Living Arrangements 

(Kritz, Gurak & Chen, 2000) beskrevs det på vilket sätt äldre invandrare skiljde sig från de 

andra äldre, när det gäller levnadsförhållandena, demografiska och socioekonomiska 

avseenden. Det karaktäristiska för äldre invandrare där var att de bodde i högre utsträckning 

med sina barn och andra familjemedlemmar än andra äldre. Det mest avgörande för 

invandrarens boendestatus som äldre var nivå av integration, språkkunskaperna, vistelsetiden 

samt medborgarskap.  

 

Att detta var gemensamt med svenska förhållanden påträffades i en SOU rapport om 

bemötande av äldre. I den rapporten tog man även upp internationell forskning inom området 

som visade att äldre som tillhörde minoritetsgrupper oftare var underrepresenterade bland 

mottagare av formell omsorg och vård. Orsakerna till detta är omtvistade, ofta framhävs att 

äldre från dessa grupper får mer vård och omsorg av sina anhöriga och dessutom oftare bor i 

flergenerationshushåll. Det finns även andra hypoteser, exempelvis att äldre invandrare 

riskerar att bli dubbelt diskriminerade och att anledningen till det skulle bero på att de 

ansvariga för landets vård och omsorg vägrar att ta hänsyn till kulturella olikheter (SOU 

1997: 76, s.25). 

 

I en FoU-rapport från 1992 påpekades att de äldre gick igenom stora sociala förändringar i 

och med att de flyttat till Sverige De hade mycket svårt att klara sig i det nya samhället. 

Deras erfarenheter och kunskaper som de hade med sig från sina hemländer var otillräckliga 

 8



för att de skulle klara sig i det nya landet och därför borde det finnas mer utrymme för 

mångfald inom äldreomsorgen (Songur,1992). 

 
Forssell (2000) belyste frågorna om vård och omsorg för de äldre invandrarna och menade att 

frågorna berörde både äldrepolitikens område och integrationspolitikens område. Bägge 

områdena hade målformuleringar där delaktighet lyfts fram vilket innebär att äldre ska kunna 

leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Dessutom skulle målen för 

integrationspolitiken vara lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund. 

 

Sam Kum Yeo (2003) i Tvärkulturella möten i äldreomsorgen klarlägger tvärkulturella 

möten inom äldreomsorg och resultatet visar att olikheter i kultur, synsätt och språk 

påverkade hur man upplevde mötet och kontakten mellan vårdgivare och vårdtagare. Även 

olika förväntningar, attityder och personalens kunskap om vårdtagarens sätt att få hjälp 

påverkade mötet. Det stora problemet med att vårda äldre med en annan kulturell bakgrund är 

kommunikationssvårigheter, vidare visar resultat att tvåspråkig personal gör stor nytta för 

både vårdtagare och organisationen. DeMarinis (1998, s.20) menar att det är viktigt att förstå 

hur kulturen påverkar vårt sätt att tolka omgivningen och att kulturen präglar vårt sätt att se 

på hälsa, sjukdom och döden. I allmänhet funderar inte människorna över sin kultur utan de 

blir medvetna om den först när någonting inträffar, oftast då människor från olika kulturer 

möts eller då människor måste byta sin kulturella kontext.  

 

I artikeln Äldre invandrare i vård och omsorg (Ekman, Emami & Heikkilä, 1998, s.38) 

framfördes att invandrade familjer inte kände till den offentliga äldreomsorgen, den var inte 

anpassad efter invandrade äldres specifika behov. Enligt en intervjustudie med immigranter 

(Akaoma & Öhlander, 2002) önskade de flesta äldre invandrare sig kommunal omsorg i 

stället för att belasta de egna barnen. Det som styrde val av äldreboende var 

intressegemenskap eller viljan av att leva samman med människor som har liknande 

referensramar. Undantagen d v s de som tydligast önskade barnens omsorg respektive ville ha 

ett etniskt specifikt boende, förklarades av vistelsetid i Sverige, grad av social och ekonomisk 

marginalisering samt av ett tidigare levnadsmönster.  
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Det som fanns som centrala teman inom forskningen om äldre invandrare var, dels 

invandrarnas bruk av äldreomsorg, eller bristande förekomst av denna, dels anhörigas roll 

som en konsekvens. En del forskning som genomgåtts framhävde de kulturella skillnaderna 

som viktiga i bemötandet, det ansågs finnas brister på kunskap om de äldre invandrarnas 

specifika behov. Några forskare belyste vikten av att ha särskilda boenden med personal som 

är väl införstådda i de äldre invandrarnas bakgrund och kulturella arv. Problemen verkar vara 

många och komplexa och därför viktiga att vidarestudera. I den här undersökningen 

fokuseras det främst på det sociala nätverket kring äldre med utländsk bakgrund och dess 

betydelse men även på deras tankar och känslor kring ovan nämnda teman.  

 

5. Teori  

 

Det går att betrakta teori som en modell eller karta över verkligheten. Teorin innebär 

systematiserade tankar och är abstrakt och generell och i och med det enklare just för att göra 

verkligheten gripbar. Teorin behöver inte visa på sanningen. Så länge teorin kan styra 

handlingen så har den en viss överensstämmelse med verkligheten. Teorin är inte 

verkligheten utan endast ett sätt att beskriva den (Nilsson, 1996, s.87). Olika begrepp som 

används nedan har varit till hjälp för att förstå vad migrationen till ett nytt land innebär på 

äldre dagar.  

 

5.1 Centrala begrepp 

 

5.1.1Socialt nätverk/stöd   

 
Det sociala nätverket ses vanligtvis som ett medel genom vilket socialt stöd förmedlas, alltså 

kan socialt nätverk och socialt stöd betraktas som två sidor av samma mynt. Det sociala 

nätverket definieras som den uppsättning personer genom vilken individen upprätthåller sin 

sociala identitet, får emotionellt stöd eller materiell hjälp samt får information eller hjälp med 

att skapa kontakter med omgivningen. Socialt stöd definieras som resurser som förmedlas av 

andra människor. Om man rangordnar de viktigaste källorna för socialt stöd så är 

äktenskapspartnern den viktigaste omsorgskälla, följt av barnen, speciellt om maka/make inte 
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är tillgänglig. Därefter följer andra personer i släktnätverket och slutligen personer utanför 

släkten så som vänner och grannar (Dehlin m.fl, 2000, s.266 - 269). 

 

Tornstam (1998, s.140) beskriver att det sociala nätverket innefattar de olika sociala och 

personliga relationer som vi i olika konstellationer har till varandra. Det sociala nätverkets 

innersta och mest betydelsefulla kärna utgörs av de så kallade primära rollrelationerna, det är 

den närmaste familjen, maka/make samt barnen som åsyftas, personerna som på ett centralt 

socialpsykologiskt sätt bidrar till att skapa identitet åt individen och mening åt tillvaro. 

 

Tornstam (1998, s. 140-141) nämner att det sociala nätverkets innersta kärna är av alldeles 

särskild betydelse för den omvårdnad som ges till vårdbehövande äldre, oftast handlar det om 

en äldre person som ger omsorg till sin make eller maka.  Man har beräknat att denna 

nätverksresurs, den informella, i praktiken står för mer omfattande arbetsinsatser än det 

formella omsorgssystemet, när det gäller omvårdnad av hemmaboende äldre. Samhällsstödet 

eller det som kallas formellt stöd förmedlas av offentliga institutioner: stat, landsting, 

kommuner eller privata vårdorganisationer.  

 

Även om relationerna inom familjen är betydelsefulla, visar en del studier att relationerna till 

vänner utanför familjen faktiskt kan vara mycket viktiga och ha en direkt inverkan för 

välbefinnandet. Familjerelationerna innebär mer av ett obligatorium, medan 

vänskapsrelationerna utanför familjen innebär mer av frivillighet. En vänskapsrelation utgörs 

inte bara av ett förhållande där man delar intressen och upplever saker tillsammans, utan 

också av en speciell relation, som i det rollteoretiska sammanhanget inrymmer de 

betydelsefulla signifikanta andra. När det gäller bildandet av vänskapsrelationer har 

statuslikhet en stor betydelse. Individer som i olika avseenden har samma status tenderar att i 

högre grad bilda vänskapsrelationer än individer som är varandra mycket olika. Statuslikhet 

kan vara av olika slag, några exempel är likhet i yrke, utbildning, etnicitet, nationalitet, kön 

eller ålder (Tornstam, 1998, s.145-146).   

 

Man har funnit att äldre människor oftast föredrar att odla vänskapsrelationer på litet avstånd. 

Man vill t ex ha tät kontakt med sina barn utan att bo tillsammans. Vad det gäller den 

åldrande individen tar sig detta uttryck i en stark önskan att inte vara beroende vilket kan vara 

en av anledningarna till att man måste förhålla sig skeptiskt till förslag om att lägga mer 

ansvar på familjen, när det gäller äldreomsorgen (Tornstam, 1998, s.154).    
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Ett socialt nätverk kan förutom storleken karaktäriseras av olika grader av: a) täthet, som 

syftar på hur många personer i nätverket som känner varandra inbördes; b) homogenitet, som 

syftar på hur lika personerna i nätverket är varandra med avseende på t.ex. ålder, kön, 

utbildning, åsikter etc.; c) multiplexitet, som syftar på hur många olika slags typer av 

interaktioner som en relation består av; d) graden av ömsesidighet i interaktionsutbytet 

(Tornstam, 1998, s.186). Att skildra det sociala nätverket kan ske genom att fråga en person 

om hur många denne känner närhet till, eller vem som är en betydelsefull person för honom 

eller henne (Dehlin m.fl, 2000, s.266). 

 

När man talar om äldre invandrare glömmer man lätt att det inom ramen för denna kategori 

finns en stor variation, precis som bland infödda äldre. En synpunkt är att denna variation 

sammanhänger med hur länge man vistats i Sverige. En annan aspekt är att vissa av äldre 

invandrare har förväntningar om att leva tillsammans med sina barn, men blir istället 

isolerade i sina lägenheter, ofta på långt avstånd från barnen som utgör deras enda sociala 

nätverk i Sverige. Dessutom tillkommer det att rollen till barnen förändras, förälder är inte 

längre den som har relevant kunskap och auktoritet, utan måste kanske vägledas av sina barn 

i den nya och främmande kulturen. Detta kan vara något som inverkar på självuppfattningen 

och livstillfredsställelsen (Tornstam, 1998, s.92).  

  

5.1.2 Identitet  
 

Tajfel och Turner i Nilsson (1996, s. 171-172) menar att vår upplevelse av vilka vi är, vårt jag 

eller vår identitet har två källor – en personlig och en social, vi har både en psykiskt och en 

social identitet.  I identiteten ingår en jagbild och en självkänsla, det sistnämnda utgör 

värderingen av jagbilden eller vår attityd till oss själva. Vår sociala identitet utgår från de 

grupper vi tillhör eller vill tillhöra och om grupperna har hög status får också vi hög social 

status. Förhållandet till den sociala kontexten och de normer som olika grupper står för blir 

viktiga för vår jaguppfattning och identitet – vi skulle till och med kunna påstå att vår 

identitet består av ett psykiskt jag och av sociala normer - ett socialt jag. 
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5.1.3 Roller 

 

Under sitt levnadslopp spelar människorna olika roller. Den sociala roll man spelar är viktig 

för en individs syn på sig själv och på sin identitet. Dehlin m.fl. (2000, s.251) menar att olika 

sociala roller anses vara en bas för individens självkänsla och den egna identiteten, 

rollförluster kan antas leda till att individens identitet och självförtroende undermineras. 

Olika roller skiftar med åren och när vi blir äldre så kan rollskiftena förknippas med sociala 

förluster av olika slag. Tornstam (1998, s.126) beskriver det som att under den senare delen 

av livet upplever individen hur ”signifikanta andra” dör, och viktiga relationer går således 

plötsligt förlorade. Vid sådana förluster av viktiga relationer kan personen bli nedstämd. 

Tornstam (1998, s.127) hänvisar till flera empiriska studier som visar på att isolering och 

ensamhet endast förekommer hos en del av de äldre, men det betonas vikten av att finna nya 

roller som kan ersätta dem som gått förlorade.  

 

5.1.4 Migration/integration 

 
Begreppet migration beskrivs som personers rörelse mellan länder, d.v.s. in och utflyttning. 

Begreppet rymmer följaktligen både flyttning från (emigration) och flyttning till 

(immigration) ett land. Migration betyder byte av hemort eller hemland med andra ord 

samlande benämning på invandring (immigrant) och utvandring (emigration). 

(Migrationsverket, 2005-12-08). 

 

Inom forskningen har ofta migrationens orsaker och konsekvenser stått i centrum. Migration 

förändrar etniska relationer mellan invandrande grupper och grupper som bott i ett land under 

flera generationer. Invandrares upplevelser av svårigheter och möjligheter i såväl privata som 

offentliga sammanhang tillhör frågor som problematiseras inom migrationsforskning  

(Migrationsrådet, 2005-12-08). 

 

Begreppet integration översätts i Svensk Ordbok (1990, s.432) med ”sammansmältning av 

olikartade delar till en helhet, ofta med tonvikt på utjämning av skillnader”. Motsatsen är 

segregation, vilket alltså innebär åtskillnad mellan olika befolkningsgrupper. Integration ska 

således motverka segregationstendenser. 

 

 13



5.2 Interaktionistiskt perspektiv 

 
Tornstam (1998, s.115) menar att den vanligaste utgångspunkten för åldrandets 

socialpsykologi utgörs av de teorier som betonar samspelet – interaktionen mellan människor. 

De interaktionistiska grundtankarna som framställdes av Cooley och Mead går ut på att 

individen och dennes sociala miljö bildar en oupplöslig enhet. Det kan tolkas på så vis att 

individen inte kan existera som en individ utan sitt sociala sammanhang. Cooley anser att 

människan kan betraktas som skärningspunkten mellan ett obestämt antal cirklar, vilka 

representerar sociala grupper, och det passerar genom honom lika många cirkelbågar som det 

finns grupper.  

 

Människans identitet, hennes jaguppfattning, formas av det sociala sammanhanget. Då 

individens jaguppfattning formas, sker det med hjälp av signifikanta symboler. Som en 

särskild viktig signifikant symbol framhålls språket. Det är vad andra säger till oss och hur de 

uppträder i förhållande till oss som skapar vår egen självuppfattning. Interaktionisterna gör 

antagandet att medvetandet och jaget uppstår som följd av en social interaktionsprocess vilket 

innebär att de själsliga fenomenen, medvetandet och jaget är i hög grad sociala produkter 

(Tornstam, 1998, s.115). 

 

Både Cooley och Mead menar att sociala kontexten är nödvändig för att individen skall 

kunna erhålla en identitet. Konsekvenserna av att skära av relationerna till den sociala 

omgivningen, d v s om individen berövas sitt sociala sammanhang, kan resultera i en 

depersonalisering (en tolkning av Cooley). Mead menar, å andra sidan, att om man väl 

erhållit sin identitet, så kommer man att behålla den. Den symboliska interaktion som är 

nödvändig för att upprätthålla identiteten fortgår som en inre dialog hos individen och utgör 

ett visst skydd mot identitetsförändringar. Inre dialogen utryckt som erinrande av tidigare 

händelser – reminiscenser- introducerad av Robert Butler, grundar sig på konstaterandet att 

äldre människor som gick tillbaka och erinrade sig händelser i sina liv fick det bättre. Den 

benägenhet många gamla har att leva sig tillbaka i sina tidigare liv skulle alltså kunna ha en 

jagbevarande funktion (Tornstam, 1998, sid.120-121). 

 

Begreppen sociala nätverket/stödet och social identitet samt roller och migration har funnits 

relevanta tillsammans med den interaktionistiska teorin i förhållande till undersökningens 
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syfte. Denna kombination av begrepp och teori kommer att användas för att få svar på 

frågeställningarna samt tolka intervjuerna. Teoridelen som behandlar det sociala nätverket 

och stödet har särskilt betydelse för analys av empirin i denna studie.    

 

 

6. Metod
 

6.1 Vetenskapligt förhållningssätt     
 

Vilket tillvägagångssätt som används för att beskriva hur empirin framträder är av stor 

betydelse, framförallt för val av metod. Vissa ser på empiri som något objektivt eller neutralt 

medan andra menar att den ser olika ut beroende på den mänskliga tolkningen. I den här 

studien användes empirin som en utgångspunkt vilket betyder att det gjordes en induktiv 

ansats. Vid en induktiv ansats utvecklas slutsatserna från det specifika till det generella, 

kunskap från ett enskilt fall används för att förutsäga något om en allmän nivå, man utgår 

från de empiriska data och bygger nerifrån och uppåt för att finna svar (Malterud, 1998, 

s.151). Detta kan beskrivas som att gå från empiri till teori. Det har under arbetets gång 

strävats efter att så långt som möjligt utgå från det empiriska materialet.  

 

6.2 Metodval 
 

Val av metod till den här undersökningen blev en kvalitativ ansats. Genom en kvalitativ 

ansats kan man få en detaljerad och nyanserad kunskap om personernas erfarenheter, tankar 

och känslor. Enligt Malterud (1998, s.33) så är kvalitativa metoder forskningsstrategier som 

lämpar sig för beskrivning och analys av karaktärsdrag och egenskaper hos de fenomen som 

man ska studera. Vidare kan man få fram upplevelser, förväntningar och attityder hos de 

intervjuade personerna och därigenom få fram en förståelse varför människor handlar som de 

gör (Malterud, 1998, s.33).  

 

Eftersom syftet var en ökad kunskap och förståelse av de äldre invandrarnas situation så som 

de själva uppfattar den, blev en kvalitativ metod ett naturligt val för den här studien. För att få 

svar på frågeställningarna valdes semistrukturerade intervjuer, vilket innebar att vi hade ett 

antal frågor som skulle behandlas utifrån ett visst ämne. Denscombe(1997,s.135) beskriver att 
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semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer har en del gemensamt och det som skiljer 

dem åt från strukturerade intervjuer är deras villighet att låta de intervjuade använda sina 

egna ord och utveckla sina tankar.  

 

6.3 Urval 
 

De kriterier som sattes upp inför urvalet av intervjupersoner var att det skulle vara äldre 

personer som kommit från Somalia och Bosnien till Sverige under senare år, men att 

vistelsetiden ändå var utsträckt så långt tillbaka att man kunde se resultatet av anpassningen 

till det svenska samhället. Dessa två grupper var förhållandevis stora och personer från båda 

grupper var tvungna att fly till Sverige pga. krig i sina hemländer, vilket skedde under nästan 

samma tidsperiod. Då intentionen var att visa hur migrationen påverkade äldre invandrares 

sociala situation, blev dessa två relativt olika invandrargrupper intressanta för att se vad som 

var gemensamt trots skillnaderna. 

 

Det fanns av oss inga kända personer inom målgruppen och därför fördes en diskussion om 

tillvägagångssättet för att skapa dessa kontakter. Vi bestämde oss för att ringa till några olika 

invandrarorganisationer, vilket snabbt gav resultat. Efter några telefonsamtal fick vi kontakt 

med en verksamhetschef för ett äldrecentrum i Stockholm Stad och därigenom ordnades 

kontakt med tre personer från Somalia, och även förmedling av en somalisk tolk som var med 

vid genomförandet av intervjuerna på äldrecentrumet. De somaliska intervjupersonerna var 

besökare på äldrecentrumet och därmed kända av verksamhetschefen, men hade inte någon 

nära relation till vare sig chefen eller tolken.  

 

Då en av intervjuarna delvis har bosnisk bakgrund så fanns det en möjlighet att utnyttja 

språkkunskaper och det befintliga kontaktnätet för att hitta de bosniska intervjupersonerna. 

Det kravet som ställdes var att de skulle vara äldre och ha ursprung i Bosnien, de skulle även 

ha varit i Sverige ett par år. Efter en tids letande i bekantskapskretsen så kunde efter 

rekommendation kontakt tas med tre äldre bosnier som alla accepterade att bli intervjuade. 

Dessa personer bodde i tre olika städer och kände inte varandra.    
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6.4 Genomförande och transkribering  

 
Intervjuerna med de tre personerna från Somalia genomfördes på ett äldrecentrum, i ett 

avskilt rum tillsammans med tolk och båda intervjuarna närvarande. Eftersom ingen av de 

intervjuade kunde tala eller förstå svenska så var tolken en förutsättning för att intervjuerna 

skulle äga rum. Om det förfarandet har påverkat resultatet i uppsatsen är diskutabelt. Det kan 

vara en nackdel för undersökningen eftersom ett flertal personer skulle tolka vad en annan 

person sade. En del information kan eventuellt förloras eller ändras när frågor och svar går 

via en tolk. Bandspelare fick inte användas vid dessa tre intervjuer, därför fick en av 

intervjuarna koncentrera sig på att ställa frågorna och den andre fick göra skriftliga 

noteringar. Tolken, som själv är somalier, ansåg att bakom den negativa inställningen till att 

samtalen skulle spelas in på band kunde finnas en rädsla för myndighetsinsyn. 

 

Alla intervjuerna med de äldre invandrarna från Bosnien genomfördes i deras bostad, på 

deras egen begäran. Intervjupersonerna accepterade att samtalen spelades in på en 

bandspelare. Fördelen med bandspelare är att man som intervjuare inte är tvungen att 

koncentrera sig på sina anteckningar, utan kan istället fokusera på samtalet. Det finns dock en 

risk att intervjupersonerna reagerar på bandspelaren på så sätt att samtalet inte känns fritt. Det 

upplevdes att användandet av bandspelare gjorde intervjun mer verklighetstrogen. I de 

intervjuer där svaren skrivits ner direkt upplevdes att det inte i samma utsträckning skapades 

utrymme för diskussion. Bedömningen är att intervjupersonerna inte påverkades 

anmärkningsvärt av att bandspelare användes. 

 

Transkriberingen gjordes efter varje intervju d v s vid olika tidpunkter. Vid den första 

transkriberingen studerades noga det egna agerandet i intervjusituationen och det upptäcktes 

att intervjuaren kunde bli bättre på att lyssna, då intervjupersonen avbröts ett par gånger, men 

trots det så ansågs det att samtalet ledde till erhållande av aktuell information. Genom att höra 

på och utvärdera intervjuarens agerande i den första intervjun så bestämdes att inför de andra 

intervjuerna hålla en lägre profil som mer gick ut på att lyssna samt avvakta med frågor. Efter 

den första intervjuns transkriberande upptäcktes även att intervjuguidens frågor/teman var 

relevanta för uppsatsens syfte och frågeställningar och då beslutades att behålla samma 

innehåll inför de resterande intervjuerna. 
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Uppgifter som har legat utanför syftet med studien har sorterats bort vid transkriberingen. 

Arbetet med transkriberingen fördelades mellan intervjuarna. Intervjuaren som behärskade 

det bosniska språket översatte en av intervjuerna från bosniska till svenska och transkriberade 

de tre intervjuer gjorda med bosnier (två av intervjuerna genomfördes på svenska), medan 

resterande intervjuer transkriberades av den andre intervjuaren som dessutom gjorde 

noggranna anteckningar från de tre intervjutillfällena med personerna från Somalia. Alla sex 

intervjuer var cirka 60 minuter långa. 

 

6.5 Analysmetod 
 

Vid bearbetning av intervjumaterialet tillämpades en fenomenologiskt baserad analys. Denna 

analysmetod förklaras av Malterud (1998, s.91) innehålla fyra faser vilka innebär följande: att 

få ett helhetsintryck, identifiera meningsbärande enheter, abstrahera innehållet och att 

sammanfatta betydelsen av innehållet. Med ett fenomenologiskt perspektiv som Kvale (1997, 

s.42) beskriver så följer koncentration på livsvärlden, öppenhet för den intervjuades 

upplevelser och en prioritering för exakta beskrivningar. Fenomenologin har en strävan att 

klargöra förståelseformen i den kvalitativa forskningsintervjun som fokuserar på den 

intervjuades upplevelser av sin livsvärld (Kvale, 1997, s.54). I Analysprocessen är det viktigt 

att få en överblick över materialet och kunna urskilja de olika teman som ska användas, vilket 

också gjordes. Den metod för intervjuanalys som även användes var meningskoncentrering, 

vilket innebär som Kvale (1997, s.174) beskriver att de meningar som intervjupersonerna 

uttryckt formuleras mer koncist. Koncentreringen av meningen innebär alltså att större 

intervjutexter reduceras till kortare och koncisare formuleringar.  

 

6.6 Etiska reflektioner     
    

De etiska aspekter, som hänsyn tagits till i studien, är framförallt de fyra allmänna huvudkrav 

på forskningen som är antagna av det Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 

vilka är följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Kravet att undersökningspersonerna ska vara informerade och ge sitt 

samtycke är, som Kvale (1997, s.107) uttrycker det, högst rimligt och förnuftigt. Full 

information om studiens syfte och uppläggning utesluter oärligt förfarande mot 

intervjupersonerna. 
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Varje intervjuperson blev, i samband med förfrågningen om medverkan, muntligen 

informerad om undersökningens generella syfte, om hur undersökningen var upplagd och vad 

den skulle användas till. Vid intervjutillfällena fick intervjupersonerna bekräftat att de deltog 

frivilligt och hade rätt att dra sig ur när som helst, vilket är etiskt rätt, enligt Kvale (1997, 

s.107) Samtliga fick garantier att intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt, dvs. att privata 

data som kunde identifiera dem inte skulle redovisas i undersökningen. När frågan om 

användandet av bandspelare blev aktuell upplystes de som accepterade om att banden skulle 

förstöras när undersökningen var färdigställd.  

 

Vid sammansättningen av intervjuguiden fördes diskussion om vad som kunde upplevas som 

obehagligt eller kränkande, samt vilka negativa konsekvenser frågorna kunde medföra i syfte 

att minimera risken att en deltagare skulle lida skada. Genom att ta upp en frågeställning så 

väcker intervjuaren en del föreställningar och tankar hos den intervjuade (Trost, 1997, s.90) 

därför har sådana aspekter diskuterats ingående under hela processen med studien, och 

strävan gjordes att gå varsamt fram med de personer som intervjuats. Det upplevdes som att 

alla de äldre var positivt inställda till undersökningen och uppträdde obesvärat under 

intervjutillfällena. 

 

6.7 Giltighet/tillförlitlighet  
     

En undersökning inbegriper ett ständigt kontrollerande och ifrågasättande och även teoretiskt 

tolkande av de upptäckter som görs. Frågan om verifiering tillhör inte något särskilt stadium i 

undersökningen utan bör uppmärksammas under hela forskningsprocessen, menar Kvale 

(1997, s.213). Validering är beroende av forskarens hantverksskicklighet (s.218). Det är 

viktigt att påpeka att båda intervjuarna hade obetydlig erfarenhet av kvalitativa intervjuer 

innan den här undersökningen, eftersom avsaknaden av den önskade hantverksskickligheten 

kan ha påverkat validiteten.  

 

Resultatvaliditeten går ut på att undersöka det som påstås undersökas (Esaiasson, 2003, s.61). 

I den här studien har det från början strävats efter att undersöka äldre invandrares situation 

utifrån det som var målet för undersökningen, d v s en fördjupad kunskap om några fenomen 
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kring äldre invandrare. Det har även eftersträvats en så noggrann transkribering som möjligt, 

likaså en grundlig och korrekt redovisning av resultatet och tillvägagångssättet.  

Det kan vara så att intervjuarnas förförståelse och halvstrukturerade frågor har påverkat 

resultaten och att möjligen en del information gått förlorad. Att undersökningen utfördes av 

två personer skapade dock utrymme för mer kritiskt reflektion vilket kan ha resulterat i en 

ökad validitet. Hur en av intervjuarens egen kulturella bakgrund (den bosniska) påverkat 

resultatet i undersökningen är svårt att avgöra. Att dela samma kulturella bakgrund som 

intervjupersonerna, då undersökningen till en viss del behandlar det specifika kulturella, kan 

vara positivt eftersom intervjupersonen kan uppleva det lättare och föra saker på tal som man 

kanske skulle ha svårt att uttrycka inför en infödd svensk, att man blir mer öppen och 

frispråkig. 

 

6.8 Kort fakta om Somalia 

 
Somalia är ett av världens fattigaste länder. Konflikten i Somalia har pågått sedan 1991. 

Under det senaste decenniet har Somalia dominerats av klanstrider, allmän förstörelse av 

infrastruktur, ekonomisk kollaps, laglöshet, otaliga medlingsförsök, brutna 

överenskommelser mellan olika fraktioner och av stort mänskligt lidande. Konflikten bygger 

på ett djupt misstroende och en kamp om de små resurser som finns i Somalia. Kontrollen 

över centrala resurser, framförallt kring Mogadishu, har koncentrerats till ett litet antal klaner 

och subklaner. Det finns därför grupper med ekonomiska intressen som motsätter sig en 

förändring av den rådande situationen. Avsaknaden av tillit, säkerhet och påverkan från 

ekonomiska intressen motverkar en varaktig fred och återupprättandet av en somalisk stat.  

 

Den nuvarande situationen i Somalia karaktäriseras av lokala maktstrukturer på bynivå, i 

mindre städer eller stadsdelar där relativ säkerhet erhålls i utbyte mot klanlojalitet. 

Ett stort antal somalier flydde landet när kriget bröt ut och tog sin tillflykt i grannländer, 

särskilt Etiopien, men också i Europa och Nordamerika där de utgör en betydande diaspora. 

Landet är listat på plats nr 161 av totalt 163 på UNDP:s Human Development Index. Det 

sociala systemet i Somalia kan bäst ses som ett nätverk av autonoma familjer som är 

förbundna i allianser i form av klaner och underklaner på flera nivåer. Den dominerande 

religionen i Somalia är islam (UD, 2004).  
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6.9 Kort fakta om Bosnien 
 

Bosnien-Hercegovina är ett av Europas fattigaste länder1 med hundratusentals fördrivna 

människor, en förödd industri, förstörd infrastruktur och ett politiskt system som försvårar 

nödvändiga reformer. Med fredsavtalet i Dayton i december 1995 nådde kriget sitt slut. Trots 

det omfattande ekonomiska stödet har den ekonomiska återhämtningen gått långsamt. Det 

som hämmar en sund ekonomisk utveckling är bl. a den långsamma privatiseringstakten, 

förekomsten av 13 regeringar och runt 200 ministerier på alla nivåer, bristen på utländska 

direktinvesteringar med mera. Med europeiska mått mätt är fattigdomen utbredd i Bosnien-

Hercegovina. Det främsta problemet är dock hur tillgångarna fördelas. Flyktingar som 

återvänt från sin exil och internflyktingar, liksom utsatta minoriteter (t.ex. romer) kan leva i 

vad som definieras som absolut fattigdom, samtidigt som det finns en framväxande 

medelklass i landet.  

 

Den gråa eller svarta sektorn i ekonomin bidrar till stora delar av befolkningens försörjning. 

Liksom före kriget är en av landets främsta inkomstkällor penningremitteringar av bosnier 

utomlands. Skillnaden i välstånd mellan stads- och landsbygdsområden är påtaglig. 

Förekomsten av minor är fortfarande ett hinder för ekonomisk återhämtning och för att 

flyktingar och internflyktingar skall kunna återvända. Integrerade områdesprogrammen för 

återuppbyggnad och återvändande har haft stor betydelse i Bosnien-Hercegovina efter kriget. 

Dels har de bidragit till att lindra de fysiska skadorna efter kriget genom att tillhandahålla 

resurser för återuppbyggnad av bostäder och infrastruktur, dels har dessa konkreta program 

betytt mycket för försoningen på lokal nivå, samt underlättat för många flyktingar och 

internflyktingar att återvända till sina hemorter och att varaktigt kunna stanna kvar där (UD, 

2005).  
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7. Resultatredovisning
 
I detta avsnitt kommer en redogörelse av resultaten. Den presenteras under fyra olika teman 

som till en viss del redan fanns i strukturen till intervjuguiden, men det slutliga teman kunde 

urskiljas efter resultatsammanställningen. Dessa teman är: umgänget, de närstående, 

åldrandet och hemlängtan, omsorgen i det nya landet. Redovisningen inleds med en kort 

presentation av intervjupersonerna. Eftersom detta är en jämförelsestudie så avslutas 

resultatredovisningen av en sammanfattning av likheter och skillnader för att mer tydliggöra 

undersökningens syfte. Av etiska skäl och för att skydda informanternas identitet, presenteras 

inte personerna vid namn. Viss information har utelämnats och även en del sakuppgifter har 

ändrats för att försvåra identifikation.  

 

7.1 Presentation av intervjupersoner 

 

Intervjuperson 1 

 

En kvinna som är 70 år från Bosnien och kom till Sverige i mitten av 1990-talet. Hon 

arbetade med ekonomi i hemlandet. Hon lever ensam sedan hennes make gått bort i sjukdom. 

Hennes egen hälsa var inte bra när hon kom till Sverige, men nu mår hon mycket bättre. Hon 

har två vuxna barn, en son i Sverige och en dotter i Bosnien och är för övrigt en mycket aktiv 

person och engagerad i olika föreningar. 

 

Intervjuperson 2 

 

En kvinna från Somalia som är 65 år och kom till Sverige för drygt tio år sedan. I hemlandet 

hade familjen en affärsverksamhet där de alla arbetade tillsammans. I Sverige har hon inte 

kunnat arbeta. Hon är även analfabet. Sedan hon kom till Sverige lever hon ensam, maken 

dog i kriget, har endast en son kvar i hemlandet de andra barnen omkom i kriget. Själv har 

hon krigsskador i form av splitter och andra typer av skador som är svåra att definiera. 

 

 

 

 

 22



Intervjuperson 3 

 

En man från Somalia som har varit i Sverige i tre år, han är 66 år och har en akademisk 

utbildning från Somalia och även Europa. I hemlandet hade han en högt uppsatt position i 

arbetslivet, men har inte arbetat något alls sedan han kom till Sverige. Han lever ensam, hans 

familj är i ett annat land. Han läser svenska, men är för övrigt inte aktiv eller engagerad i 

någon förening.  

 

Intervjuperson 4 

 

En kvinna som är 66 år och kom till Sverige från Somalia år 2001. När hon kom till Sverige 

var hon mycket sjuk och fick vistas på sjukhus en längre period, då hon även genomgick en 

svår operation med komplikationer. I dag lever hon ensam i en liten lägenhet. Maken och två 

av fyra barn har omkommit i kriget. Hon har en dotter kvar i Somalia och en dotter i Sverige. 

I Somalia hade familjen en restaurangverksamhet där alla arbetade. Hon är analfabet och kan 

inte förstå eller prata svenska, har inte kunnat arbeta något i Sverige. 

 

Intervjuperson 5 

 

En kvinna från Bosnien som kom till Sverige i mitten av 1990-talet. Hon är 64 år och gift 

med en man från Bosnien. De har tre vuxna barn som alla är utspridda i olika länder. Har en 

högre utbildning från Bosnien, vilket även maken har. I Sverige har hon haft diverse arbeten,  

har i princip arbetat  hela tiden sedan hon kom till Sverige, hon har även läst svenska.  

 

Intervjuperson 6 

 

En man från Bosnien som kom till Sverige i mitten av 1990- talet, är 64 år och har en högre 

teknisk utbildning från hemlandet. Är gift och har tre vuxna barn som alla bor i Sverige. 

Många av de övriga släktingarna är utspridda över hela världen, eftersom de alla har flytt från 

hemlandet på grund av kriget. Har arbetat i Sverige inom vårdyrket, men är nu arbetslös. 

Tidigare har han varit aktiv i olika föreningar och arbetat ideellt, har läst det svenska språket 

och behärskar det. 
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7.2  Centrala teman 
 

7. 2.1 Umgänget  
 

Somalier 

 

De somaliska intervjupersonerna hade problem med att komma in i den sociala sfären, de 

umgicks inte med några svenskar, även det sociala umgänget med landsmän var mycket 

begränsat. Alla levde ensamma i sina lägenheter vilket möjligen inte är det typiska 

förhållandet för andra invandrade äldre från Somalia. Känslan av ensamhet var något de alla 

tre delade, den gick som en röd tråd genom dessa intervjuer. De beskrev de svårigheter som 

de upplevde med att komma in i det svenska samhället, känslan av ensamhet och 

språksvårigheter var några av de faktorer som återkom: 

 

”Jag känner att det är svårt att leva i Sverige eftersom jag inte kan prata svenska, jag tycker 

ändå att Sverige är ett bra land att leva i men jag saknar ändå något, jag känner mig ensam”. 

 

Det blev naturligt att jämföra med det gamla umgängeslivet i hemlandet och även tänka på 

sina tidigare arbeten och den status de hade. Den välutbildade mannen från Somalia beskrev 

sin sociala situation på följande sätt: 

 

”Här i Sverige så känner jag mig väldigt ensam, allt är så annorlunda här. Jag går till torget 

och pratar med några andra Somalier men jag vill egentligen inte umgås med dem som man 

inte har något gemensamt med utan med dem som har lite av samma bakgrund som man själv. I 

Somalia var jag aldrig ensam, och att åldras där skulle vara helt annorlunda, då skulle jag inte 

vara så ensam utan ha mina vänner och mitt liv där så som jag hade det innan kriget”.  

 

Ett problem som togs upp var känslan av att ha tappat sin identitet i det nya landet, man hade 

inte samma identitet som tidigare och det påverkade människan:  

 

”Det påverkar mig både psykiskt och fysiskt att jag känner mig som ingen alls i Sverige, Ibland 

känns det som jag sitter i fängelse. Jag har varit en person med en viss status, här är jag bara 

ett ”nummer” en flykting. Den utbildning jag har från tidigare betyder ingenting här, jag har 
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tappat min identitet som jag hade i Somalia, man har kvar sin identitet där, den status jag hade 

gäller inte här.”                                 

 

Den kvinnan som varit i Sverige i tio år uttryckte sig på följande vis: 

 

”I Somalia hade vi en egen verksamhet, vi arbetade där hela familjen, i Sverige har jag inte 

arbetat alls. Jag är analfabet och kan inte prata eller förstå det svenska språket. Nu känner jag 

mig ensam och träffar inga svenskar alls, jag träffar inte så många från Somalia heller, ibland 

åker jag till ett äldrecentrum där jag träffar några äldre Somalier. I hemlandet har jag vänner 

som skulle hjälpa mig och där skulle jag inte känna mig ensam.”  

 

De sociala förluster orsakade av kriget bidrog antagligen starkt till personernas känsla av 

ensamhet, vissa hade även förlorat nära anhöriga. Den sorten av förluster var dock svåra att 

diskutera och undveks helt. Den andra kvinnan som endast hade varit i Sverige några år 

upplevde en stor rädsla för att bli gammal och inte kunna klara sig själv: 

 

”Jag umgås inte med några svenskar, enda kontakten med svenskar är myndighetspersoner, nu 

klarar jag mig själv men jag är rädd för att inte kunna klara mig själv när jag blir ännu äldre, 

jag är rädd 24 timmar om dygnet för hur det ska bli i framtiden.” 

 

Bosnier 

 

Det sociala livet såg lite annorlunda ut för de äldre från Bosnien, det verkar som att de har 

integrerats bättre i det svenska samhället. De har varit ute på arbetsmarknaden och därigenom 

kunnat skapa de sociala kontakter som var nödvändiga för att känna delaktighet i det svenska 

samhället. Kontakten med svenskar var relativt god, man träffades och umgicks främst 

genom arbetet, alla tre hade en högre utbildningsnivå som troligtvis påverkade integrationen 

positivt. Att det var viktigt att komma in i det svenska samhället och lära sig det svenska 

språket beskrev en av intervjupersonerna på följande sätt: 

 

”När jag kom till Sverige så frågade min son om jag ville ha en parabolantenn, men han sa 

också att jag inte kommer då att lära mig det svenska språket, så jag sa nej, jag vill inte, och 

det var rätt beslut, för nu kan jag svenska.” 
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Den ensamhetskänsla som de äldre från Somalia upplevde kunde inte ses lika tydligt hos de 

äldre från Bosnien. En av kvinnorna som levde med sin man utryckte att: 

 

”Det sociala livet är lite tråkigt, först och främst jobbade jag mycket för att försörja mig och 

min man, så hade jag helt enkelt inte tid att umgås med andra. Det kanske beror på att man har 

en sån natur att man är inriktad på jobbet, kanske beror det på att man kommer från ett 

krigsland, då man är lite rädd för att bli sårad och missförstådd. Man träffade i alla fall folk 

genom jobbet, svenskar och andra. Jag tror att jag har skaffat bra relationer med många 

svenska, bosnier och andra. Att jag har haft möjlighet att träffa och prata med människor har 

betytt mycket för mig.” 

 

Det framgick som oerhört svårt att komma till ett nytt land och en helt ny social kontext. 

Vilken betydelse för det sociala livet och sin identitet språkkunskaperna och arbetet hade blev 

tydlig i följande berättelse: 

 

”När man kommer från ett annat land och man är van att ha jobb och försörja sig, då blir man 

ledsen om man behöver gå till socialen, man finner faktiskt inte sig i det. Jag tog det första 

jobbet som erbjöds utan att ställa några krav, bara tog jobbet. Det var svårt, när jag kom hit då 

jag var över 50 år gammal och det var mycket jobbigt att lära sig språket, men jag ville det och 

det hjälpte faktiskt mycket. Jag fick bättre självförtroende och också uppskattning från 

omgivningen, jag märkte när jag började jobba att mina grannar hälsade på ett annat sätt.” 

 

De äldre från Bosnien var alla aktiva inom olika föreningar, det var ett sätt för dem att 

komma ut och träffa andra människor, även från olika kulturer. En av personerna berättade 

med stor inlevelse om de organisationer och föreningar som personen var aktiv i och att det 

rörde sig om internationella föreningar med många olika kulturer inblandade: 

 

 ”Här har jag vänner från flera länder bl.a. Sverige, Finland, Syrien, Thailand, och flera från 

hemlandet. Jag går ofta på olika möten, varje vecka och många människor känner igen mig och 

hälsar på mig.” 

 

Vilken mening dessa nya och även de gamla vännerna hade för de äldres välbefinnande 

visade dessa ord: 
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”Det kanske viktigaste för en äldre människa är ändå att ha en eller några goda vänner för att 

kunna öppna sig och berätta om sina minnen, sorger och glädjen, det som sitter innerst inne. 

Det blir inte det på samma sätt om man gör det inom familjen.” 

 

 

7.2.2 De närstående 
 

På frågan om de äldres förväntningar på barnen behövdes en del funderingar och svaren blev 

inte självklara. De flesta intervjupersonerna hade låga eller inga förväntningar alls på barnen, 

trots de traditionella normerna. Bara en av de tillfrågade såg barnens deltagande i den 

framtida vård och omsorgen som ett önskvärt alternativ.  

 

 

Somalier 

 

De somaliska intervjupersonerna hade inte någon stor familjekrets kring sig, två av dem var 

helt ensamma i Sverige. De framförde ändå en del intressanta åsikter.  En av dessa äldre 

reflekterade över de traditionella värderingar som inte var så självklara i det nya samhället:   

  

”I vårt land så är det tradition att de äldre tar hand om barnen och sedan ska barnen ta hand 

om de äldre, så är det bara. Jag vill att mina anhöriga ska hjälpa mig när jag blir gammal och 

inte kan klara mig själv, om jag bor i Somalia, men det blir säkert annorlunda om jag blir 

gammal och sjuk i Sverige. Jag ber till Allah att inte bli för gammal och sjuk utan att jag får dö 

innan jag blir så gammal att jag inte kan klara mig själv.” 

 

En äldre somalisk kvinna meddelade att det enda barnet som bodde i Sverige var redan 

överbelastad och behövde själv hjälp vilket innebar att hennes förväntningar var nästan 

obefintliga:  

 

”Jag hjälper min dotter som bor i närheten, hon har sju barn och arbetar inte, bara hennes 

man arbetar. Min dotter mår inte så bra och jag försöker hjälpa henne så mycket jag själv 

orkar.” 
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Det omvända hjälpbehovet uttrycktes även av en annan äldre vars barn var kvar i hemlandet. 

Den personen kunde däremot ge en föreställning om situationen var annorlunda, om barnet 

befann sig i Sverige:  

 

”Jag skickar pengar till min dotter ibland, jag vill hjälpa dem men om min dotter bodde 

här så skulle jag ändå inte vilja att min dotter ska vårda mig när jag inte klarar mig själv 

längre, jag vill inte att hon ska bli anhörigvårdare.” 

 

Bosnier 

 

Familjesituation var något bättre bland intervjupersonerna från Bosnien, bara en av dem hade 

inga barn i Sverige, en var änka och de andra två var gifta. Även dessa äldre hade relativt små 

förväntningar på sina barn. Som särskilt viktigt påpekades dock barnens närvaro, det behovet 

var gemensamt för alla tre oavsett om man ville att barnen skulle ta hand om en eller inte, 

man hoppades att de skulle finnas i närheten:   

 

”Jag förväntar inte mycket av mina barn, det enda jag behöver är deras närvaro, att de besöker 

mig ibland, ringer någon gång och frågar hur jag mår och att dem begraver mig senare. Jag är 

tacksam om jag får hjälp med små saker. Jag har alltid tänkt och bestämt mig tidigt att jag inte 

vill belasta mina barn.”. 

 

Att relationer till stor del byggdes på hänsyn till barnens faktiska situation, kunde märkas i en 

klar insikt hos flera intervjupersoner att barnen i Sverige hade fullt upp med sina liv. Man 

ville inte belasta eller framstå som en börda, vilket skulle inverka negativt på relationerna:  

 

”Barnen har sina liv, sina jobb, jag vill ha en bra relation till barnen och inte upplevas 

som en börda. Det skulle man bli om barnen var tvungna att gå ifrån sina jobb, handla, 

städa, tvätta o sv. Självklart skulle dem ställa upp på det, men om det finns ett annat 

alternativ så vill man inte belasta dem. Men det är bra att bo i närheten.”  

 

Bara en av intervjupersonerna hade distinkta förväntningar på barnen, där det framkom att 

anhörigvård var det bästa och mest önskade valet: 
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”Om jag själv får välja mellan den offentliga äldreomsorgen och anhörigvård så väljer 

jag det andra, av praktiska skäl, eftersom jag hoppas att mina barn bättre förstår mina 

behov, detta trots att jag känner till vilken belastning det innebär.” 

 

 

 

7.2.3 Åldrandet och hemlängtan 
 

Somalier 

 

En känsla av stark saknad för det gamla livet var påtagligt. Likaså fanns det en tydlig rädsla 

för att bli gammal och dö i ett annat land med en annan tradition och kultur, detta kunde 

uppmärksammas hos alla tre somalier, en av dem uttryckte: 

 

”Jag känner nu att jag börjar bli gammal och jag är rädd att dö i Sverige, jag vill inte dö här, 

utan i Somalia, fast jag vet att jag inte kan återvända dit. Jag tycker att Sverige är ett mycket 

bra land, sanningen är att jag verkligen har fått all hjälp av Sverige, jag behöver inte vara 

orolig för pengar, man får hjälp, Sverige är ett bra land, men jag känner mig ändå inte glad, 

jag saknar något.” 
 

Något som alla somalier talade om var mörkret och kylan i Sverige. I hemlandet träffades de 

äldre mer spontant och umgicks med sina vänner utomhus, det var något som de alla saknade, 

att kunna sitta ute på kvällarna i värmen: 

 

”Det jag saknar från mitt hemland är värmen och ljuset, här är det mörkt och kallt, i Somalia 

kan  man sitta ute sent på kvällarna, jag saknar det mycket, klimatet i hemlandet.” 

 

”Ett stort problem för oss äldre somalier här är klimatet, det påverkar den mentala och även 

den kroppsliga känslan av att må bra, man blir deprimerad av mörkret och kylan här i Sverige” 

 

Något som de alla nämnde var att de mer eller mindre blev tvungna att lämna sitt land, de 

trodde att det var skillnad på dem som kommit hit till Sverige av andra skäl än krig:  
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”Vi som har lämnat våra hemländer för att det är krig, vi tänker hela tiden på att återvända till 

hemlandet, vi kan inte slå oss till ro på samma sätt, vi känner oss rotlösa.” 

 

Önskan att flytta tillbaka var något som dessa personer uttryckte var gemensamt för de flesta 

äldre landsmän. Skälet som angavs var att man inte bodde här av fri vilja. De kände alla 

starkt att de hörde hemma i Somalia där de såg sin egen framtid och sin ålderdom: 

 

”Om kriget tar slut så vill jag återvända till mitt land. Jag skulle kunna tänka mig att åka 

tillbaka till Somalia i morgon dag om jag bara kunde.” 

 

”Om Somalia blir ett lugnt ställe så vill jag återvända dit men det verkar inte så just nu.” 

 

”Inom den muslimska världen kan man inte veta något om framtiden, man får ta en dag i 

taget.” 

 

Bosnier 

 

De bosniska äldre ansåg att de hade fått tillgång till två kulturer genom att de kommit till 

Sverige, de hade lärt sig att uppskatta de båda ländernas olikheter, men kunde sakna vissa 

delar från både Bosnien och Sverige, vilket en av de intervjuade uttryckte så här: 

 

”Det är konstigt men det känns som jag har två hemländer, jag har skaffat nya vanor här, som 

jag saknar när jag är i Bosnien och jag har inte några större problem här.” 

 

En av intervjupersonerna tyckte att Sverige är ett bra land att bli gammal i, om man jämför 

med Bosnien. Det som ansågs vara bäst var själva systemet, det faktum att i och med 

pensioneringen så var man försäkrad och kunde känna sig trygg. Tankar om hur det varit 

tidigare i livet fanns ändå med i beskrivningen av hemlandet, det märktes tydligt när en av 

intervjupersonerna berättade om gamla tider:  

 

”Jag längtar till det gamla, tänker på min ungdom, skoltid, jobb, alla vänner som man har och 

har haft i hemlandet och det gamla hemmet som är en del av mig.  Jag kan sakna det 

mediterranska klimatet som jag är van med, och alla frukter därifrån. Förmodligen är 

födelseorten den bästa av alla platser som finns för de flesta människor.” 
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Något som en av intervjupersonerna tyckte var svårt i början när de kommit till Sverige var 

att behöva ställa om sig sent i livet till något nytt, eftersom de hade börjat planera för sin 

ålderdom och tänkt stanna i Bosnien, den känslan av vanmakt uttryckte personen så här: 

 

”När vi var runt 45-årsåldern började vi planera för framtiden, om vad man skulle göra när 

man går i pension, så började vi samla böcker, byggde ett sommarhus, sparade lite, planerade 

att ha våra barn i närheten, men nu är vi helt plötsligt i ett annat land, i en annan situation, det 

är jobbigt.  Man kom för gammal och hade inte tid att ordna sina liv så som man önskar.” 
 

Att komma från olika kulturer kan vara svårt på så vis att man inte känner till de sociala 

koderna, om vad som var tillåtet i den nya kulturen, det var ett återkommande inslag i 

intervjuerna. Hur kulturen kan påverka handlanden kan vi se i en intervjupersons berättelse: 

 

”Genom åren har jag alltid varit rädd att göra nåt fel, en känsla att jag går för fort fram och 

att jag frågar för mycket, det finns en viss osäkerhet om rätt och fel, det är en känsla som man 

blir av med när man kommer till hemlandet, där vet jag vad som är rätt och fel. Jag har ingen 

anledning att känna så egentligen, ingen har sagt någonting, men ändå känslan finns.” 

 
Längtan till hemlandet fanns mer eller mindre med i alla intervjupersonernas berättelser, men 

de bosniska äldre hade kontakt med hemlandet och kunde resa dit och hälsa på, alla hade 

bostad där. Ändå verkade inte de vara så entusiastiska till att återvända, det fanns också 

villkor och tankar kring de praktiska och även ekonomiska.  

 

”Om jag har möjlighet eller får möjlighet (pension) så är jag beredd att tacka Sverige för 

allt och återvända.” 

 

”Till hemlandet reser jag varje år och brukar vara där några månader, där besöker jag 

vänner och familjen, de som finns kvar. Så länge jag är frisk så är jag kvar i Sverige, men 

när och om jag blir mycket sjuk så vill jag helst återvända och hoppas att det blir möjligt 

att genomföra. Frågan är om en gammal och sjuk människa klarar sig utan möjligheter att 

betala för sig”. 

 

”Det finns möjligheter att återvända men vi har inte planer på att göra det … men om vi 

längre fram ändå väljer att göra det så finns det olika former att ordna det praktiskt.” 
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7.2.4 Omsorgen i det nya landet 

 
Somalier 

 

Intervjupersonerna tillfrågades om vilka tankar och känslor äldreboenden väckte hos dem. 

Vad ansåg de vara bäst, särskilda boenden för specifika grupper eller kunde de tänka sig att 

bo med blandade etniciteter. Eftersom ingen av dem som vi intervjuade hade någon form av 

insatser från kommunen i form av hemtjänst eller någon annan hjälp så blev det mest tankar 

och funderingar om hur de skulle kunna tänka sig att ha det i framtiden. Mannen från Somalia 

beskrev att i hemlandet behövs det inga föreningar eller någon äldreomsorg, men han tyckte 

ändå att det är bra i Sverige med det sociala system som vi har här, för man får hjälp när man 

blir äldre och behöver det. Han uttryckte att han kände en trygghet med det svenska systemet: 

 

”Systemet hjälper till att man får trygghet i sitt åldrande, i vårt hemland så är det tradition att 

de äldre tar hand om barnen och sedan ska barnen ta hand om de äldre, så är det bara.” 
 

En av kvinnorna var mest orolig för att bli dement och inte kunna klara sig själv, då skulle 

hon kunna hamna var som helst och det skrämde henne, att inte kunna påverka själv. Men om 

hon fick välja boendeform själv så skulle hon helst bo med andra somalier: 

 

”Jag skulle kunna tänka mig att bo på ett äldreboende om det var somaliskt boende och endast 

kvinnor där och personal som talade mitt språk.” 
 

Även mannen hade tankar om ett boende för endast somalier, när det skulle bli aktuellt för 

hans del, men helst så skulle han vilja att de anhöriga tog hand om honom: 

 

”Man hjälper varandra i familjen, alla ingår i det nätverket, fastrar, mostrar och svärdöttrar, 

alla hjälps åt när en äldre person inte kan klara sig själv längre. Jag vill att mina anhöriga ska 

hjälpa mig när jag blir gammal, om jag bor i Somalia, men det blir säkert annorlunda om jag 

blir gammal och sjuk i Sverige, men om det fanns ett ställe för bara Somalier, ja då skulle jag 

kunna tänka mig det.” 
 

Något som alla de äldre från Somalia hade tankar om var just särskilda boenden för somalier, 

de tyckte att det skulle kännas tryggt att vara tillsammans med människor från samma land, 

 32



en av dem kunde tänka sig att bo med människor från olika kulturer och en av dem ville 

endast bo med andra somaliska kvinnor. 

 

Bosnier 

 

De äldre från Bosnien var mer tveksamma till särskilda boenden för endast en specifik grupp. 

En av dem tyckte att det skulle kännas diskriminerande och undrade varför man skulle ha det 

överhuvudtaget: 

 

”Jag själv kan inte tänka mig att bo på ett sånt ställe, de som har åldrats i Sverige, tycker jag, 

borde kunna prata svenska och då är det bättre att bo där det är blandat, jag skulle inte bo på 

ett specifikt bosniskt äldreboende” 
 

Någon förde ändå ett resonemang om att det kanske kunde vara bra för vissa men att det 

endast skulle finnas i de större städerna. Fördelen skulle då vara att de bosniska äldre 

personerna kunde ha en bättre kommunikation med varandra: 

 

”Jag tror att samtal för en äldre människa är viktigt, kanske till och med viktigare än själva 

näringen eller enbart överlevnad, därför kan den här formen med särskilda boenden vara bra 

för vissa.” 
 

En av intervjupersonerna ansåg att det ställdes höga krav på det svenska samhället: 

 

”Man bygger äldreomsorg för alla, då kan man undra hur länge ska man göra det och i vilken 

omfattning, ska alla olika grupper kräva det, jag kan inte fatta att det behövs så mycket, det 

finns tolkar och på boenden kan det finnas landsmän, och säkert någon från personalen som 

pratar modersmålet.” 
 

Tanken på ett äldreboende överhuvudtaget var skrämmande för en av intervjupersonerna, om 

hon skulle vara tvungen att välja mellan olika former så ville hon helst stanna hemma och få 

hjälp i hemmet så länge som möjligt. Om det ändå skulle bli ett äldreboende så ville hon 

flytta tillbaka till Bosnien, hon beskrev upplevelsen när hon varit på äldreboenden på besök: 

 

”Jag har varit två gånger på äldreboenden här i Sverige, jag kan inte förklara det, det kanske 

beror på ens egen rädsla, hur som helst det verkade vara alldeles för tyst, fick ett intryck av att 
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ingen pratar där, eller väldigt lite, vi från söder är mera pratsamma och visar mer känslor så, 

ja, jag vet inte.” 
 

Det var endast en av intervjupersonerna som tyckte att anhörigvård var det bästa alternativet 

för äldre bosnier, han hade ändå en positiv bild av äldreboenden i Sverige. Särskilt med alla 

dessa tekniska hjälpmedel som han menade fanns att tillgå på äldreboenden men också 

möjligheten till egna lägenheter/rum för äldre, men ändå ansåg han att anhörigvård var det 

som var bäst. Den motivation han gav till det var följande: 

 

”För individen innebär det att få omsorg alla timmar på dygnet av sina nära, inklusive 

tillfredsställda behov av viktiga relationer men också små praktiska detaljer och inte minst att 

få den traditionella maten, vilket kan vara svårt att tillgodose på institution, fast detta 

förutsätter, naturligtvis, att barnen är villiga och har möjligheter att ta hand om oss” 

 

 

 

7.2.5 Sammanfattning av jämförelsen 

 
Resultatet visade på att det fanns vissa skillnader och likheter mellan dessa två grupper. Det 

som stod klart var att båda grupperna har genomgått stora sociala förändringar i och med 

migrationen. Likheten var att de har kommit till Sverige relativt sent i livet till en annan 

social kontext än den de vuxit upp i. Det gemensamma var även att de blev tvungna att lämna 

sina respektive hemländer på grund av krig. De har bott i Sverige ungefär lika länge, 

bosnierna något längre tid. Förväntningar på barnen var lågt ställda för båda grupperna. 

Hemlängtan var något som de flesta nämnde. 

 

Det framgår av resultaten att de äldre från Bosnien har haft lättare att komma in på 

arbetsmarknaden än vad de äldre från Somalia haft, alla tre behärskade svenska. De äldre från 

Somalia står alla tre utanför arbetsmarknaden och har inte lärt sig det svenska språket. De 

båda grupperna kommer från ett samhälle där man har olika traditionella levnadsvillkor som 

dessutom skiljer sig en hel del från det svenska moderna samhället. Alla tre 

intervjupersonerna från Somalia beskrev en tomhetskänsla och en hopplöshet över sin 

situation. Deras sociala nätverk var i princip obefintligt och de såg inte själva någon ljusning 
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på framtiden. De beskrev en rädsla över att bli gammal och att dö i ett främmande land och 

verkade inte ha något hopp inför sin framtida ålderdom i Sverige, verkade lida mer, saknaden 

och längtan till det gamla sociala livet var mer påtagligt bland somalierna. De gav uttryck för 

att vara mer isolerade än de äldre från Bosnien eftersom de saknade de nödvändiga 

språkkunskaperna och på så vis fick det svårt med kommunikationen med samhället i stort. 

De äldre somalierna ställde sig alla positiva till särskilda boenden för endast somalier vilket 

de äldre bosnierna inte gjorde.  

 

De äldre från Bosnien beskrev också en längtan till hemlandet men de hade till skillnad mot 

somaliska äldre möjligheter att besöka hemlandet och kanske eventuellt återvända. Deras 

integrationsprocess såg något annorlunda ut, de hade kommit in på arbetsmarknaden. Deras 

sociala nätverk var större och de var aktiva i olika föreningar och hade vänner som de kunde 

prata och umgås med. Deras familjer var mer intakta även om de inte hade alla sina anhöriga 

i Sverige. Delaktigheten i det svenska samhället var jämförelsevis större för de äldre från 

Bosnien än för de äldre från Somalia. Ensamhetskänsla var tydligare för de äldre från 

Somalia, likaså känslan av en förlorad identitet.  
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8. Analys

 
I det här kapitlet av studien redovisas en djupare analys av den information som erhållits från 

intervjupersonerna. Målet är att med hjälp av teori försöka tolka och förstå de skillnader och 

likheter i teman som funnits samt få en djupare insikt i intervjupersonernas sociala situation 

före och efter migrationen och deras föreställningar och förväntningar när det gäller den 

svenska äldreomsorgen och anhörigstödet. Analysen bygger till största delen på begreppet 

sociala nätverk, men även andra teoretiska begrepp samt det interaktionistiska 

teoriperspektivet och tidigare forskning. Analysen nedan fokuserar främst på det som funnits 

vara problematisk utifrån individperspektivet.  

 
8.1 Sociala förändringar  

 
De invandrare som kommit sent i livet till Sverige och är uppväxta i en annan miljö med 

andra kulturella förutsättningar kan antas ha det svårare att acklimatisera sig till det svenska 

samhället. Intervjupersonerna har alla kommit relativt sent i livet till ett nytt land. De har 

även kommit från krigsdrabbade länder, vilket sannolikt påverkat deras integration. De har 

flyttat från något och inte till något. En av intervjupersonerna från Somalia beskrev just den 

känslan av att bli tvungen att lämna sitt hemland på grund av krig och betonade att det inte 

rörde sig om ett fritt val. Upplevelsen av att inte kunna slå sig till ro fanns där, även en rädsla 

över att bli gammal och möta sin ålderdom och dö i ett annat land än hemlandet.  

  

Tidigare forskning visade att i och med att de äldre invandrarna flyttat till Sverige så gick de 

igenom stora sociala förändringar. De erfarenheter och kunskaper som de hade med sig från 

sina hemländer var otillräckliga för att de skulle klara sig i det nya landet. Flera av 

intervjupersonerna, främst äldre somalier, gav uttryck åt att sociala förändringar var svåra att 

hantera vilket yttrade sig i känslan av ensamhet och isolering. Dessa personer gick igenom en 

separation som satte djupa spår i deras nya tillvaro. De har passerat det Cooley (Tornstam, 

1998) benämnde som en cirkelbåge, vilket kan tolkas som att de i och med migrationen i stort 

sett har förlorat det gamla sociala nätverket. Det faktumet att flertalet av de tillfrågade kände 

att närheten till hemlandet överbryggade allt och att de hade tankar på att återvända tyder på 

att de hade svårt att acceptera denna förlust. 
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Migrationen hade bidragit till att vänkretsen i det nya landet blev snävare eller obefintlig 

vilket av de flesta intervjuade upplevdes som en inskränkning i det sociala livet, de flesta 

saknade vänskapsrelationer, kände sig ensamma. Att bilda nya sådana var inte enkelt 

eftersom urvalet automatiskt blev begränsad i och med migrationen. Tornstam (1998) anser 

att människor tenderar att bilda vänskapsrelationer med personer som har likartad status d v s 

dem som har liknande yrke, ålder, etnicitet e t c. Detta innebär att de äldre invandrarna i 

första hand skulle söka sig till sina landsmän och de som var äldre eller personer med 

liknande yrkesbakgrund. Det betyder att på motsvarande sätt skulle de göra prioriteringar i 

frågan om vilken statussymbol som var viktigast för en meningsfull vänskapsrelation. Enligt 

en somalisk intervjuperson så ville man inte umgås med dem man inte hade något gemensamt 

med, utan med dem som hade lite av samma bakgrund som man själv, detta trots att samma 

person kände sig mycket ensam. Vänskap visades ha en mycket stor betydelse, framför allt på 

det emotionella planet, vilket en bosnisk kvinna illustrerade som något av det viktigaste en 

äldre människa kan få för att kunna berätta om det som sitter innerst inne. Att inte ha nära 

vänner som man delar intressen och upplever saker tillsammans med innebär därmed en 

mycket stor social förlust. 

 

En förändring orsakad av migrationen som framstod som särskilt märkbar gällde det sociala 

nätverkets innersta och mest betydelsefulla kärna, det som i teorin betecknades som de 

primära rollrelationerna, eller den närmaste familjen. Familjen var antagligen det starkaste 

stödet i hemlandet och skulle vara den viktigaste hörnstenen även i det nya landet. Flertalet 

av intervjupersonerna vittnade dock om splittrade familjer vilket negativt påverkade deras 

situation. Tornstam (1998) menar att familjen är av alldeles särskild betydelse för den 

omvårdnad som ges till vårdbehövande äldre, oftast handlar det om en äldre person som ger 

omsorg till sin make eller maka. Ingen av de intervjuade hade dock något vårdbehov men det 

kan ändå tänkas vilka svåra påfrestningar skulle medföra avsaknad av denna resurs om 

behovet fanns. 

 

Bristen av denna viktiga resurs kan orsaka en mängd andra negativa erfarenheter för äldre 

invandrare, inte bara på det psykosociala planet utan även i det vardagliga livet. Det kan 

bland annat handla om att inte kunna tillgodogöra sig de mest praktiska ting som finns utan 

stöd från nätverket, till exempel att betala räkningar, inköp av olika slag, kontakt med 
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hälsovården och myndigheter, materiellt stöd e t c. Ett välfungerande nätverk skulle 

förmodligen motverka rädslor och ångest och bidra till en känsla av allmän trygghet.    

 

Det intressanta var att samtliga intervjupersoner hade små förväntningar på sina barn inför 

framtiden. En tolkning av detta är att de äldre invandrarna ändå har i det avseendet anpassat 

sig till den kultur som råder i Sverige. Vad det gäller den åldrande individen i allmänhet så 

finns det en stark önskan att inte vara beroende, anser Tornstam (1998). Det kan vara en av 

anledningarna till att nästan alla intervjuade uttryckte önskan att ha tät kontakt med sina barn 

utan att bo tillsammans. Enligt tidigare undersökningar så var det karakteristiska för äldre 

invandrare att de i högre utsträckning bodde med sina barn och andra familjemedlemmar än 

andra äldre, det har också diskuterats att det oftast var närheten till det invanda, det hemtama 

som betydde mest. En möjlig tolkning av olikheter är att det kan finnas en viss skillnad 

mellan den talande och den levda verkligheten, mellan vad folk säger att de skulle vilja göra 

och vad de i själva verket gör. Detta faktum kan i och för sig bero på att deras familjer var 

splittrade pga. krig, de hade inte så stort nätverk av anhöriga, särskilt inte de äldre från 

Somalia, ingen av de äldre invandrarna som intervjuats bodde tillsammans med något av sina 

barn, två bodde med maka/make.  

 

Som ett särskilt viktigt medel för meningsfyllda sociala relationer kan man betona förståelse 

av det svenska språket. Detta är något som Trost (1996, s.16) beskriver som att det 

begränsade ordförråd vi har på ett främmande språk innebär att vi inte kan uttrycka oss så 

klokt som vi kan på vårt eget språk, följden av det blir att vi upplever oss själva och upplevs 

av andra som mindre intelligenta. Vad andra säger till oss och hur de uppträder i förhållande 

till oss, skapar även vår egen självuppfattning, menar Tornstam (1998). Resultatet av 

intervjuundersökningen visade att det sociala nätverket, för personerna som lyckades lära sig 

det svenska språket, karakteriserades av en högre grad av täthet, d v s tätare kontakt med 

omgivningen och även en högre grad av multiplexitet och ömsesidighet i interaktionsutbytet. 

Dessa äldre invandrare träffade svenskar och andra nationaliteter, kunde kommunicera med 

sina grannar och till och med bilda nya vänskapsrelationer, de tillträdde en ny social arena.  

 

 

 

 

 38



8.2 Identitetsförändringar 
 

Den sociala identiteten konstrueras utifrån de grupper som människorna tillhör. Att tillhöra 

en grupp förstärker självkänsla och välbefinnande, och tvärtom, att inte känna tillhörighet i 

ett socialt sammanhang, i detta fall det svenska samhället, ökar känslan av otillfredsställelse, 

vilket flera av de äldre påvisade. De interaktionistiska grundtankarna bygger på att individen 

och dennes sociala miljö bildar en oupplöslig enhet och att människans identitet, hennes 

jaguppfattning, formas av det sociala sammanhanget. Det innebär att en förändring av den 

sociala miljö, som fallet med intervjupersonerna, kan som konsekvens ha en svagare 

identitetskänsla. Det kan även tänkas att när den personliga identiteten är hotad eller svag så 

kan betydelsen av grupptillhörigheten överdrivas för att den sociala identiteten därmed ska 

förstärkas. 

 

Om individen berövas sitt sociala sammanhang, som till exempel vid en migration, blir 

konsekvenserna, enligt teorin, antingen en depersonalisering d v s känslan av förlorad 

identitet eller en bevarande av en inre dialog i form av återupplevelse av det gamla sociala 

livet, vilket skulle ha en jagbevarande funktion. Bland intervjupersonerna, främst de från 

Somalia fanns det tendenser på både depersonalisering och det så kallade reminiscens (se 

Tornstam), de äldre hade i princip ingen kontakt alls med några svenskar och var inte direkt 

delaktiga i det svenska samhället, däremot återkom de i sina berättelser ett flertal gånger om 

sina tidigare upplevelser av relationer med signifikanta andra. En av de intervjuade uttryckte 

som att han tappat sin identitet, han ”var” ingen alls här i Sverige, den statusen han hade i sitt 

hemland gällde inte här. En sådan förlust av sin tidigare identitet kan leda till att individens 

självförtroende undermineras. Förhållandet till den sociala kontexten och de normer som 

olika grupper står för blir viktiga för vår jaguppfattning och identitet, menar Nilsson (1996), i 

en ny sådan kontext kan en person uppfatta sig som bara ett ”nummer” en flykting. 

 

8.3 Rollförändringar 
 

Alla de intervjuade hade spelat en viktig social roll i samhället eller familjen. Den rollen 

skulle ha betydelse till deras anpassning till åldrandet men den förändras dramatiskt när man 

är äldre och befinner sig i en annan social kontext. De gamla värderingarna och normer 

luckras upp. När det gäller omständigheter såsom änkestånd, ökad grad av beroende, och 
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minskat socialt ansvar så samverkar alla dessa rollförändringar till en form av sociala 

förluster. Det minskade sociala ansvar som en del av personerna upplevde efter att de kommit 

till Sverige kan tolkas utifrån den annorlunda sociala kontexten. Tidigare i hemlandet så hade 

de äldre en funktion, ett arbete, en social gemenskap, men inte efter migrationen.   

 

Relationerna till barnen kan påverkas och förändras som en konsekvens av migrationen. 

Tornstam (1998) menar att föräldern inte längre är den som besitter auktoritet och kunskap, 

det blir ombytta roller mellan barn och föräldrar, vilket även påverkar den äldre personens 

självuppfattning och livstillfredsställelsen. Fenomenet med ombytta roller kan även ses i 

tidigare forskning, där barnen påstods skydda sina föräldrar från migrationens förändringar. I 

resultatet av denna undersökning kan det inte tolkas att barnen skulle skydda sina föräldrar 

från förändringar, vilket kan bero på att de äldre inte bodde med sina barn, men det kan dock 

förmodas att det hade varit annorlunda om de hade haft alla sina barn och övriga anhöriga i 

Sverige. Förväntningarna kanske inte skulle bli uppfyllda precis så som de äldre hade tänkt 

sig.  

 

8.4 Omsorgsideal 

 
I den tidigare forskningen som presenteras i litteraturöversikten fanns det en del 

undersökningar som visade på att äldre invandrares bruk av äldreomsorg inte skulle vara så 

omfattande och att det skulle kunna bero på att kunskapen hos de äldre invandrarna om 

vilken hjälp de kunde få från samhället inte var särskilt stor, de kände helt enkelt inte till 

vilka rättigheter de hade. Detta var något som intervjupersonerna bekräftade, de var inte 

särskilt insatta i sina rättigheter och vilka möjligheter till stöd de kunde få när de eventuellt 

skulle behöva det. De hade ännu inte några behov av stödinsatser från samhällets sida, men 

de hade tankar och funderingar om sitt åldrande och framtiden i Sverige.  

 

I en intervjustudie med immigranter av Akaoma och Öhlander (2002) reflekterade 

intervjupersoner över sin framtid, de flesta önskade sig kommunal omsorg i stället för att 

belasta de egna barnen. Önskemål som skulle styra val av äldreboende utgjordes dels av 

intressegemenskap samt av att man ville leva tillsammans med människor som hade liknande 

referensramar, vilket kunde tolkas som andra immigranter. Det intressanta som framkom i vår 

undersökning var att de äldre från Somalia kunde tänka sig att bo på särskilda boenden, men 
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då endast boende som var avsett för somalier. Rädslan för det vanliga äldreboendet var 

påtaglig, man var orolig, det kändes otäckt, vilket inte är svårt att förstå då det handlar om 

något nytt och främmande, något som är helt förknippat med slutet i ett främmande land med 

avsaknad av sina närmaste. De flesta såg det som en obehaglig men ändå tänkbar verklighet. 

 

Förutom att det kan finnas ett behov av att bo med äldre som har liknande status kan önskan 

om boende på ett specifikt etniskt äldreboende tolkas som en integrationsfråga d v s att det 

finns ett samband mellan de äldre invandrarnas nivå av integration och behovet av ett sådant 

boende. De personer som var mer integrerade såg det som en nackdel med särskilda boenden 

för vissa etniciteter och påstod att det skulle ännu mer segregera personer från det svenska 

samhället, en intervjuad undrade om man bygger äldreomsorg för alla och om alla olika grupper 

skulle kräva det.   

 

Önskemålet om att anhöriga skulle bistå med hjälp vid behov, motiverades i resultatet med att 

de anhöriga bäst kände till hur en äldre person ville att hjälpen skulle utföras och att det var 

små praktiska detaljer som exempelvis traditionella maträtter som kunde vara väsentliga för 

en individs välbefinnande. Forssell (2004) påpekade att anhöriga betonade vikten av den egna 

gruppens omsorgsideal där anhöriga sökte skydda sina äldre mot migrationens förändringar. 

Detta kan vidare tolkas utifrån den ovan beskrivna betydelse av ett fungerande socialt 

nätverk. Den önskade omsorgen från anhöriga förutsätter naturligtvis att anhöriga/barnen är 

villiga och har möjligheter att ta hand om sina äldre. Det kan utav resultaten tolkas att de 

äldre på något vis ändå har anpassat sig till det nya samhället och de förutsättningar som finns 

med att få hjälp och stöd av samhället och inte av anhöriga. De har accepterat att de inte alltid 

kan få den hjälp här i Sverige från sina anhöriga som de skulle ha fått om de bott kvar i 

hemlandet.  
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9. Avslutande diskussion  

 
Uppsatsens syfte var att jämföra två grupper av äldre invandrare och få en djupare kunskap 

och förståelse om deras sociala situation samt deras förväntan av omsorg i det nya landet. Det 

som under undersökningens gång funnits vara grundläggande och mest viktigt att 

koncentrerat studera var betydelsen av ett fungerande socialt nätverk för de äldre 

invandrarna, samt konsekvenserna av bristande sådant. Av resultaten framgår att i och med 

migrationen så förändras det sociala nätverkets inre struktur vilket dramatiskt påverkar äldre 

individer och deras psykosociala situation. Migrationen innebär stora omställningar och har 

antagligen större effekt på dem som tillhör den äldre generationen, den ter sig olika på olika 

individer och olika grupper beroende på hur väl dessa lyckas integrera sig i det svenska 

samhället. 

 

Den metod vi valt att använda oss av i uppsatsen, den kvalitativa ansatsen, har fungerat som 

vi förväntade oss, med undantag av att vi vid tre av de sammanlagt sex intervjuerna inte 

kunde använda bandspelare. Det gick trots det bra att utföra intervjuerna, vilket kan ha berott 

på att vi var två personer som var närvarande vid intervjutillfället. Om det förfarandet har 

påverkat resultatet i uppsatsen är något vi endast kan spekulera om. Att använda tolk vid tre 

intervjutillfällen var en förutsättning för att vi skulle kunna genomföra de intervjuerna. Då 

trovärdigheten oftast är ett av de största problemen med kvalitativa studier och även de 

kvalitativa intervjuerna, så har vi strävat efter att så noggrant som möjligt redogöra alla steg i 

processen. 

 

Vi är medvetna om att resultaten vi redovisar bygger på ett begränsat urval och man kan inte 

dra några generella slutsatser. Det som dock framkom tydligt i undersökningen var känslan 

av ensamhet och social isolering, det präglade livet för de äldre som inte hade tillgång till ett 

fungerande socialt nätverk. Det upplevdes som mycket svårt att inte kunna de sociala koderna 

eftersom det sociala livet bygger på kommunikation och social interaktion som ständigt 

pågår.  

 

Hos de flesta äldre invandrare finns det antagligen en nostalgi, längtan efter den kultur och 

miljö som man var uppväxt med, det som lämnats kvar i hemlandet. Banden till ursprunget 

kan kännas starkare ju äldre man blir, eftersom gamla minnen ofta gör sig påminda. Det är 
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dessutom väldigt lätt att idyllisera det förflutna, likaså undra på hur ens liv hade varit om man 

stannat i hemlandet. Det kan dock vara annorlunda för de äldre invandrare som har möjlighet 

att besöka sitt hemland och hälsa på familj och vänner än för dem som inte kan göra det. 

 

Överlag avvisades anhörigvård som ett möjligt alternativ inför framtiden, vilket var 

intressant. Tidigare forskning visade att anhörigvård ändå var den vanligaste omsorgsformen 

bland äldre invandrare. Anhörigvård var något självklart i hemlandet, men inte i Sverige. 

Eftersom man har förlorat sitt kontaktnät och har så få kontakter i det nya landet och få 

familjemedlemmar så inser man att det blir alldeles för tungt för anhöriga som finns omkring 

att ta hand om en. Man inser vidden av problemet, inser hur belastande det kan bli med att 

sköta arbete, ta hand om sina barn och samtidigt ta hand om äldre föräldrar. De uttrycker 

antagligen inte hur de skulle vilja ha sin omsorg ordnad, utan snarare sin rädsla för att belasta 

de närmaste för mycket.   

 

 

Vi anser att integration är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle där alla medborgare 

har lika rättigheter och skyldigheter. Vi menar att för den enskilde individen handlar 

integration om att de ska hitta en strategi för att kunna komma in i den nya gemenskapen i det 

nya landet utan att för den skull förgöra den egna etniska och kulturella identiteten. Det är 

intressant att konstatera att resultaten i studien visar att den integrationsprocessen ser 

annorlunda ut för de äldre från Bosnien än för de äldre från Somalia.  

 

Vi är medvetna om att vissa problem som vi hittade hos de äldre invandrarna inte är specifika 

för endast dem utan snarare är en beröringspunkt de delar med alla äldre. Rädslan för att bli 

gammal och inte klara sig själv delar de antagligen med de flesta äldre oavsett bakgrund. Om 

man ser problemet i ett större perspektiv så drabbar det sociala nätverkets problematik 

förmodligen många äldre oberoende av ursprungsland. Frågan är om alla äldre får samma 

bemötande när man försöker lösa problemet? Vi undrar vidare hur mycket medvetenhet som 

finns inom omsorgsapparaten för de problem som är specifika för äldre invandrare. 

Problemen verkar vara kända, men frågan är om det är möjligt att minska eller avhjälpa 

dessa.  
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Intervjuguiden 
 
 
Diskussionsfrågor: 
 
1. Bakgrund (yrket, tid för invandring, arbetsliv, familjesituation, hälsotillstånd, en kort 
beskrivning)? 
2. Vad består det sociala nätverket av (familjen, föreningslivet, aktiviteter, kontakt med 
svenskar o s v)? 
3. Relation till hemlandet (kontakter, möjligheter att följa nyheter/händelser, tv, Internet)? 
4. Kontakt med den svenska äldreomsorgen (ev. pågående insatser)? 
5. När blir man gammal? 
6. Hur är det att vara äldre med invandrarbakgrund (bra, dåligt, resonemang)? 
7. Vad är största problemet när man blir äldre invandrare i Sverige? 
8. Vad är det bästa med att leva och åldras i Sverige? 
9. Vad är livskvalité för din del och vad skulle du vilja förbättra?   
10. Längtar du till hemlandet och vad saknas mest? 
11. Relationer med svenskarna (beskrivning)? 
 
 Äldreomsorgen: 
 
12. Har du själv något behov av vård och omsorg, om ja, hur är det praktiskt ordnat? 
13. Äldreboende, hjälp i hemmet, anhörigvård; kunskap om det, erfarenheter (nöjd/missnöjd), 
egna tankar, samt diskussioner om temat äldreomsorgen i den närmaste kretsen? 
14. Vilken form av ovan är det mest realistiska/önskade om och när det blir aktuellt (en fråga 
till intervjupersoner utan insatser)?  
15. Vilka tankar väcker äldreboende, svårigheter, kan det vara något positivt? 
16. Vilka är förväntningar på barnen (om de finns), vilka är traditioner och hur dessa relateras 
till svenska förhållanden? 
17. Ska man ha särskilda boende för bosnier/somalier? 
18. Ska man i princip ställa mer specifika krav för att tillgodose det egna behovet eller vara 
nöjd och tacksam för det man får? 
 
Framtiden: 
 
19. Vad vet du om din framtid? 
20. Finns det planer/möjligheter att ev. återvända till hemlandet och tillbringa ålderdomen 
där? Om ja, hur kommer omsorgen att organiseras?  
21. Vad är idealet, hur skulle du vilja ha det? 
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