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Sammanfattning: 
Sammanfattningsvis har äldre invandrare sämre förutsättningar än svenskar när det gäller 
socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital och anhöriga till äldre hamnar i konflikt med olika 
regelverk inom välfärden; det handlar om äldrepolitik, arbetsmarknadspolitik och generali-
seringar. Detta förutsätter ett nytt, öppet förhållningssätt,  möjligheter till mer anhörigstöd, 
mer anställning av anhöriga och ökade kunskaper, förståelse och insikt hos personalen. Det 
kan ske genom  utbildning och fortbildning med tvärkulturellt innehåll och utgångspunkt 
från såväl anhöriga som äldreomsorgens personal. Då kan äldre invandrare integreras i äld-
reomsorgen med möjlighet till lärande och social delaktighet för bättre ömsesidig förståelse, 
respekt och en trygg tillvaro. 
Bakgrund: 
Andelen äldre människor ökar i Sverige och bland de äldre finns det en del personer med en 
annan etnisk bakgrund. Äldre invandrare som har kommit sent till Sverige eller har åldrats 
här kommer förr eller senare i kontakt med äldreomsorgen. Själva åldrandet skapar funder-
ingar och oro hos de äldre, speciellt om man bor ensam och inte kan svenska språket; samti-
digt ska de hantera och anpassa sig till nya villkor, normer och lagar, kultur och olika regel-
verk inom välfärdssystemet, speciellt äldreomsorgen. 
Syfte: 
Studiens syfte är att undersöka de ansvarigas och tjänstemännens syn på äldre invandrare 
inom äldreomsorgen. 
Metod: 
Jag har använt mig av kvalitativ metod som forskningsmetod genom att intervjua de ansva-
riga (politiker och tjänstemän) inom äldreomsorgen med öppna frågor och tydligt fokus på 
möjligheter. 
Resultat: 
Resultatet visar att det är svårt att nå äldre invandrare och äldre från Norden innefattas inte i 
praktiken i begreppet äldre invandrare och att det finns svårigheter när det gäller kulturella 
skillnader och språk i bemötandet av äldre invandrare och  inom äldreomsorgens verksam-
het. Många äldre känner inte till vad äldreomsorgen erbjuder. Ett sätt att nå dessa människor 
är att sänka åldersgränsen för uppsökande verksamhet och tätare samarbete med  ideella och 
etniska  föreningar. I undersökningen visade det sig att de ansvariga är positiva till anhörig-
stöd i olika former med tanke på  välbefinnande och igenkännande för äldre och de är posi-
tiva till anhörigas roll i framtiden. Vidare betonas att det behövs rekrytering av omvårdnads-
personal med utländsk bakgrund för att förbättra möjligheterna inom äldreomsorgen.  
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Kapitel 1 Äldre invandrares möte med äldreomsorgen 
 

1  Inledning 
 
Att lämna, att fly, att flytta, att balansera och hitta hemmet inombords är inte det lättaste i 
den globala världen, speciellt om man är gammal. Som gammal  har man format sig som 
människa i det samhälle där man har växt upp, där man rör sig, tänker, agerar och förhåller 
sig till sin omgivning på sitt sätt. Man tänker och reagerar i det nya samhället på ett visst 
sätt; kroppshållningen och kroppsspråket har en annan innebörd och ett annat budskap. Man  
talar med ett annat språk; har ätit en annan mat med annan doft och smak; vardagsklimatet 
och rutinerna för vardagslivet är annorlunda, klädseln, fritiden är något annat. Naturen, sam-
hället, stadsbyggnaden, kommunikationen, trafiken, myndigheterna och den fysiska miljön 
är annorlunda. Nu ska den äldre personen lära sig allt i det nya samhället och skapa ett hygg-
ligt liv för sig själv. Äldre invandrare som har kommit sent till Sverige eller har åldrats här 
kommer förr eller senare i kontakt med äldreomsorgen. 
 
Idag lever människor med olika bakgrund i samhället. Många har olika kulturer och traditio-
ner bakom sig. Det kan gälla familje- och samhällsbakgrund, och det är stora skillnader i 
fråga om språk, etnicitet och social klasstillhörighet. Utifrån min livserfarenhet och arbets-
livserfarenhet har jag insett att det finns svårigheter med att börja från början och skapa ett 
nytt liv i ett nytt land med alla positiva och negativa erfarenheter och minnen. Jag undrade, 
hur det går för äldre som har kommit sent i livet till Sverige eller hur det är att åldras här och 
ha en annan etnisk bakgrund och bli gammal i det nya landet. Orsaken till att jag bestämde 
mig för att titta närmare på frågan var att jag läste en kurs i pedagogik. Då uppmärksamma-
des äldrefrågor mycket i media överlag i Sverige. När jag läste olika rapporter och såg på 
TV-program om äldre i Sverige, började jag tänka på äldre invandrare och tanken släppte 
mig inte. Sverige är inte bara ett invandringsland utan ett utvandringsland sedan 1800- talet. 
I den moderna tiden räcker det bara att titta på statistiken årligen, där siffrorna  talar för sig 
själva. Vad kan det vara för problem om man tillhör en minoritet?   
 
I Sverige ökar andelen äldre människor och bland de äldre finns det en del personer med 
olika etnisk bakgrund. Det ligger i sakens natur, att äldre invandrare förutom de vanliga be-
hoven har en del  behov av annan karaktär. Anledningen är att etnicitet, åldrande, språk och 
ny kultur eventuellt skulle kunna bidra till svårigheter och missförstånd i kontakterna vid 
möte med äldreomsorgen; speciellt om man bor ensam och inte kan svenska språket; samti-
digt ska de hantera och anpassa sig till nya villkor, normer och lagar, kultur, olika regelverk 
inom välfärdssystemet, som försäkringskassan och äldreomsorgen.  Det kan medföra dålig 
tillgänglighet när det gäller information, nätverk och kanaler i kontakt med äldreomsorgen. 
 
Mina funderingar kretsar  omkring hur den offentliga sektorn, i synnerhet äldreomsorgen 
och dess ansvariga och personal, med sina egna strukturella regler, lagar och kulturella nor-
mer, värderingar och föreställningar skulle kunna möta mångfalden, när det gäller bakgrund 
och behov. Kan det vara så att äldre invandrare har svårare att integreras i äldreomsorgen?  
Vad kan detta bero på och/eller påverkas av,  t.ex. språk, kultur, ekonomi, utbildningsnivå, 
kön, ålder eller klass?  I Nationalencyklopedin (1992, bd. 9, s. 499) läser man följande: ” i 
studier av internationell migration och etniska relationer används integration särskilt för att 
beteckna de sociala processer genom vilka minoriteter, t.ex. invandrade etniska grupper, 
slussas in i och blir delaktiga av det nya samhälle de flyttat till”. 
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Det här är en komplex och svår situation; i och med detta undrar jag hur personalen inom 
äldreomsorgen har  beredskap i form av kompetens och förhållningssätt i möte med äldre 
invandrare.   
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2  Syfte  
Studiens syfte är att undersöka de ansvarigas och tjänstemännens syn på äldre invandrare 
inom äldreomsorgen. 
 
2.1 Frågeställningar   
 

• Hur kommer äldre invandrare i kontakt med äldreomsorgen? 
• Vilka problem kan uppstå i mötet med äldre invandrare? 
• Vilka speciella behov hos äldre invandrare lyfts fram  i resonemanget? 
• Vad anser de ansvariga om anhörigas stöd och roll inom äldreomsorgen? 

 
2.2 Begreppsförklaringar 
 
2.2.1 Äldreomsorgspersonal 
 
Organisationen och ansvaret för äldreomsorgspersonalen ser olika ut i olika kommuner  (Sö-
rensdotter 2008; Drugge 2003). I Borås Stad ligger ansvaret för äldreomsorgen  hos kom-
munalrådet och de tio kommundelarna eller kommundelsnämnderna. Biståndshandläggare/ 
bedömningshandläggare är den första länken  mellan äldreomsorgen och samhället och  
finns i varje kommundel i Borås Stad. Personalen arbetar inom hemtjänst eller särskilt boen-
de. Organisationen omfattar enhetschefer i särskilt boende eller hemtjänst med områdeschef 
och omvårdnadspersonal (undersköterska och vårdbiträde). Det finns en verksamhetschef i 
varje kommundel i Borås. Det finns ett nära samarbete mellan kommundelarnas sjuk-
skörskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster och äldreomsorgens personal i Borås Stad. 
 
2.2.2 Äldre invandrare                                                                               
 
Toress (2008) är överhuvudtaget kritisk till att  äldre invandrare har konstruerats som en 
social kategori eller håller på att bli en social kategori inom forskningen; hon menar att trots 
att de äldre har mycket olika bakgrund och har olika behov av omsorg/vård i äldreomsorgen, 
betraktas de som en grupp eller en kategori. Resultatet av forskningen kan inte ge en hel-
hetsbild men ska gälla för hela gruppen äldre invandrare. När det gäller den formella defini-
tionen inom statistiken av äldre invandrare gör det inte saken lättare; svenskar som är födda 
utomlands räknas som äldre invandrare. Äldre från Norden betraktas likadant som de äldre 
invandrarna från övriga världen och hamnar i samma grupp (Toress 2008). 
 
Enligt  SCB (2008) är antalet äldre invandrare  225 520 i hela landet, i Västra Götaland  
41 683, i Sjuhärad 5 784 och i Borås 3 660. Vad gäller äldre från Asien finns det 12 980 i 
hela landet, i Västra Götaland 2 360, i Sjuhärad 173 och i Borås 156 vid årsskiftet 
2007/2008 . 
 
2.3 Avgränsning 
 
Jag inriktar mig mest på information, fakta, kunskap och  statistik om äldre som kommer 
från Asien. De äldre är över 65 år. Det är personer som fötts utanför Sverige och har flyttat 
till Sverige. Anledningen till att jag valde äldre invandrare från Asien är att jag är bekant 
med denna kontinent med dess samhälle, kultur och språk. Själv växte jag upp i Iran och har 
bott några år i Pakistan som politisk flykting och är bekant med vietnamesisk kultur. 
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3  Bakgrund 
 
I detta avsnitt vill jag först ge en historisk tillbakablick över invandringen till Sverige sedan 
1950- talet. Därefter lyfter jag  i första delen fram äldrepolitiken samt Socialstyrelsens rap-
porter om äldre invandrare och äldreomsorgen. I andra  delen tar jag upp forskningsbak-
grunden med utgångspunkter i sociala och tvärkulturella aspekter samt medias bild av in-
vandrare. 
 
3.1 Arbetskraftsinvandring, flyktingar och utvecklingen i Sverige 
Internationella flöden av kapital och arbetskraft har fört människor från Europas ekonomiska 
periferi till dess centra i samband med ett flertal vågor under den moderna historien. Den 
senaste vågen, kom i samband med den industriella utvecklingen efter andra världskriget. 
Schierup och Paulson ( 1994, s. 25) skriver: ”I alla ledande västeuropeiska industriländer, 
inklusive Sverige, översteg invandringen under början av 70-talet allt vad man tidigare hade 
varit med om”.  Denna folkförflyttning har för det mesta beskrivits som en storskalig rekry-
tering av huvudsakligen okvalificerad arbetskraft. För Sveriges del betydde detta att de 
största invandrargrupperna kom från Finland, forna Jugoslavien och från länder i Medel-
havsområdet. Svenska företag inom industrisektorn bokstavligt talat importerade arbetskraft 
från dessa länder ( Schierup & Paulson 1994). 
 
Arbetskraftsimport var också en del av tankarna i den s.k. Marshallhjälpen. Västeuropeiska 
länder skulle byggas upp efter andra världskriget. Industrin skulle byggas upp, och då kunde 
billig arbetskraft rekryteras från lågt utvecklade länder till industriländer. Det vill säga att en 
anledning till att invandrare kommer hit är skillnaden mellan industriländer och utvecklings-
länder. Efter andra världskrigets slut 1945 började uppbyggandet av infrastrukturer i Sverige 
med vägar, skolor, fabriker och det sociala skyddsnätet i form av olika institutioner och 
myndigheter. Industrin behövde arbetskraft och då började man rekrytera arbetskraften från 
Norden och övriga Europa. Den industriella, ekonomiska och ideologiska situationen lade 
grunden till det moderna samhället dvs. välfärden. 
 
Under 50- och 60- talen kallades det arbetskraftsinvandring (Ronström 1996;  Björk Bräm-
berg 2008). På 70- talet kom det mest flyktingar1 från Latinamerika , Mellanöstern, och  
Afrika på grund av krig och politiska omständigheter i övriga världen; och begreppet ”in-
vandrare” användes för första gången i mitten av 70-talet i  juridiska och byråkratiska sam-
manhang och då började man också för första gången diskutera äldre invandrare som en so-
cial kategori (Ronström 1996). 
 
Industrialismen tog fart och på grund av ekonomiska möjligheter kunde individerna förverk-
liga sig själva och skapa det individuella normsystemet gentemot det gamla gemensamma 
normsystemet. Det skedde en värderingsrevolution på 60- talet i Sverige; med andra ord 
blev det individualism kontra kollektivism (värderingar, identitet).  
Tack vare utvecklingen och välfärden sökte människorna hjälp hos myndigheter. Kvinnorna 
hade kommit in i arbetslivet, och arbetarklassen hade fått sina fackliga rättigheter. Skolan 
reformerades och det innefattade också vuxenutbildningen som kom till 1968. Man utbilda-
                                                           
1 En flykting är en person "som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund 
av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig 
utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill åter-
vända till det landet.", 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställ-
ning,http://www.unhcr.se/SE/basic_facts/Vem_ar_flykting.htm 
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de sig mer, arbetarklassen blev rikare, kulturella normer vidgades och acceptansen ökade för 
olika stilar, grupperingar och subkulturer.  
 
Samhällets nya villkor skapade den nya politiska kartan. Nu blev alla delaktiga i det sociala 
livet. Alla medborgare fick samma rättigheter. Det var första steget mot ett demokratiskt och 
öppet samhälle. Uppbyggandet  och utvecklingen av hemtjänst och äldreomsorg var en del 
av välfärden; hemtjänsten i Sverige växte fram genom de första verksamheterna som Röda 
Korset satte igång med, nämligen matlagning och städning för de gamla i Uppsala år 1950 
(Sörensdotter 2008). 
 
3.2 Äldrepolitiken  
En av de största reformerna inom äldre- och handikappomsorgen i modern tid  är äldrere-
formen 1992.  Från och med 1992 fick kommunerna ett samlat ansvar för äldrefrågor gäl-
lande anställningar, service och vård till äldre (Drugge 2003). Den nuvarande regeringens 
politik handlar om att äldre personer och deras närstående ska kunna lita på att de erbjuds en 
värdig omsorg och en omvårdnad av hög kvalitet  (Socialdepartementet). Det blev stor upp-
märksamhet beträffande äldrefrågan  under åren 2007/2008, då regeringen tillsatte en sär-
skild utredare, nämligen Thorbjörn Larsson (2008). 
Hans uppdrag var att lägga fram förslag med värdighetsgaranti inom vård och omsorg för 
äldre kvinnor och män. Han lade fram en rad olika förslag, när det gäller lagstiftning inom 
socialtjänstlagen och förändringar inom organisationen för äldreomsorg i kommunerna. 
Hans förslag handlade om en nationell värdegrund som syftar till att tydliggöra den männi-
skosyn, de värderingar och de förhållningssätt som ska gälla i den dagliga verksamheten. 
Äldre människor skulle få mer inflytande genom stöd av socialtjänstlagen. Sammanfatt-
ningsvis handlade utredningen inte om någon förbättring i materiell bemärkelse inom äldre-
omsorgen utan en förändring i attityder och förhållningssätt i hela samhället och i synnerhet 
i äldreomsorgen. Han skriver att genom sitt förslag vill han peka på vikten av att äldreom-
sorgen får en starkare social och existentiell dimension ( Larsson 2008, s. 32). 
 
Han tar också upp äldre invandrare inom omsorg och vård. På en fråga om bemötande av 
äldre sägs det, att  inga utomeuropeiska äldre har klagat och många säger uttryckligen att de 
aldrig skulle klaga! Kritiken handlade om att de blev bemötta som om de vore barn, att de 
inte får  tid att prata med personalen. Det finns många schablonbilder av äldre invandrares 
behov av och önskemål om insatser inom omsorg och vård. Ett annat resultat är att man inte 
kan utgå från att alla invandrare behöver eller önskar samma typ av insatser. I huvudsak 
handlar rekommendationerna i rapporten om vikten av uppsökande verksamhet för att ta 
reda på brukarnas önskemål, vikten av utbildning i att bemöta äldre från andra länder samt 
vikten av att öka tillgången till omsorg och vård på hemspråk  (Larsson 2008, s. 4). Gene-
rellt skriver Larsson (2008) att äldreomsorgen måste bli individanpassad med ett nytt tän-
kande och nya förhållningssätt. Han är kritisk i sin utredning när det gäller bemötande av 
äldre människor inom äldreomsorgen. 
 
3.3 Socialstyrelsen och äldre invandrare   
 
Kommunerna har det totala ansvaret för äldrefrågor; regeringen beslutar om riktlinjer och 
Socialstyrelsens ansvar  är tillsyn i äldrefrågor ( Drugge 2003).  När det gäller äldre invand-
rare kan man läsa olika lägesrapporter som Socialstyrelsen har publicerat, bl. a. Äldre utan-
för äldreomsorgen, skriven av Gunnarsson (2002) på uppdrag av Socialstyrelsen.. Där står 
det att i Sverige fanns vid årsskiftet 1998/1999 132 435 personer 65 år och äldre som var 
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födda utomlands 2 (Gunnarsson 2002, s. 30). Hon skriver, att äldre invandrare är en mycket 
heterogen grupp, både när det gäller ursprungsland och när man under livets lopp har kom-
mit till Sverige. Många har bott i Sverige ett antal år och åldrats här, medan andra har kom-
mit till Sverige på 1990-talet i relativt hög ålder. En del  saknar  information om äldreom-
sorgens tjänster.  Författaren konstaterar, att det saknas kunskaper om äldre; en del kommer 
från landsbygden, andra kommer från städer. En del har utbildning, andra inte. Vissa kan 
inte läsa och skriva. Många har traumatiska upplevelser av krig och andra svåra situationer i 
sina hemländer. Det innebär att livet i Sverige ter sig mycket olika för olika individer och 
likaså åldrandet. Hon tillägger att många äldre har ganska dålig eller mycket dålig hälsa. 
Gunnarsson relaterar, vad de äldre själva anser om den hjälp de får och den hjälp de vill ha, 
och det behövs mer kunskap om äldre invandrares olika behov och hur äldreomsorgen ska 
kunna möta dessa. 
 
Enligt Socialstyrelsen ( 2000; 2002; se även Gunnarsson 2002 ) om äldre invandrare kan 
man läsa att forskningen om språk och åldrande visar, att de äldre glömmer det svenska 
språket som de har lärt sig och går tillbaka till sitt modersmål. Samtidigt visar det sig i olika 
rapporter, att kommunerna saknar personal med hemspråk inom äldreomsorgen.  
 
Antalet äldre invandrare har nästan fördubblats från 1998/99 till årsskiftet 2007/2008. Det 
totala antalet äldre invandrare som är födda utomlands är 225 520 personer i hela landet, 
dvs. 14 % av den totala äldre befolkningen  (1 608 413) i landet. 
 
3.4 Äldreomsorgens utveckling 
 
Sörensdotter (2008) har i sin avhandling ”Omsorgsarbete i omvandling, genus, klass och 
etnicitet inom hemtjänsten” beskrivit äldreomsorgens/hemtjänstens organisation utifrån hi-
storiskt, politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt perspektiv. Äldreomsorgen liksom andra 
institutioner utvecklades under uppbyggandet av en infrastruktur som satte igång under 1950 
- talet. Hon ger en historisk bild av uppkomsten av äldreomsorgen och hemtjänsten. Själva 
hemtjänsten är ett nordiskt fenomen, men inspirationen hämtades från England under efter-
krigstiden. Äldreomsorgen i Sverige växte fram genom de första verksamheterna som Röda 
Korset satte igång med, nämligen matlagning och städning för de gamla i Uppsala år 1950. 
Detta kombinerades med den ekonomiska expansionen, kvinnornas tillträde till arbetsmark-
naden, urbaniseringen och med att den politiska viljan att hjälpa de äldre tog fart. Sörensdot-
ter (2008, s. 219) menar att äldreomsorgen är under förändring och utveckling när det gäller 
personal, målgrupp och omsorgsarbete. Man kan konstatera: ”Självklart är det ett kvinno-
dominerat yrke och normen är ”Vit Svensk Kvinna”. Anledningen till att det kan vara ett 
lågstatusyrke som har blivit ett ”kvinnoyrke” är att bland de anställda finns det många kvin-
nor med låg utbildning. Hon fick i sitt arbete intervjuer med hemtjänstens personal i både 
innerstad och bruksort. Hon analyserar yrkets roll, yrkets status och personalens uppfattning 
inom hemtjänsten med utgångspunkt i genus, klass och etnicitet. Hon använder sig av olika 
forskning inom omsorgsarbete och hävdar att man har gjort omsorgsarbetet till kvinna och 
”kvinnlig”; hennes avhandling har ett feministiskt kritiskt förhållningssätt. Genom under-
sökningen sammanfattar hon, att av personer som ska arbeta inom hemtjänsten krävs att ha 
egenskaper som empati, förmåga att bemöta människor och lyhördhet. Det visas i undersök-
ningen att vissa kvinnor inte har dessa förmågor. Att hamna i yrket har ett direkt samband 
med klasstillhörighet och låg utbildning. 
 

                                                           
2 I gruppen äldre födda utomlands ingår personer av svenska föräldrar ( Gunnarsson 2002) 
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Hon tillägger, att det sattes en dagordning från det politiska hållet att öka jämställdheten 
inom hemtjänsten (hon pekar på ett könsperspektiv för dagordningen, inte jämställdhet); att 
ge männen möjlighet att söka sig till yrket. Detta gjorde det möjligt för många invandrare 
med någorlunda hög utbildning att söka sig dit.  Anledningen var att de nöjde sig med ett 
arbete istället för arbetslöshet. Många har sökt sig dit, både män och kvinnor. Enligt författa-
ren hade personer med annan etnisk bakgrund svårt att komma in i arbetet och svårigheter 
med kontakten med pensionärer från början. Personer med utländsk bakgrund, framför allt 
från Mellanöstern och Afrika som arbetar i hemtjänsten, har upplevt fördomar, diskrimine-
ring och rasistiska uttalanden både från personal och pensionärer; ”de som blir utsatta för 
rasismen får ofta anstränga sig extra mycket för att övertyga vårdtagarna om sin lämplighet” 
(Sörensdotter 2008, s. 207).  Efter ett tag blir det en bra relation mellan personer med annan 
etnisk bakgrund och vårdtagare, men däremot kvarstår konflikter mellan dem och svensk 
personal. En slutsats från författaren är, att det är svårt för en man med annan etnisk bak-
grund att arbeta inom hemtjänsten. Argumentet är att normen är Vit Svensk Kvinna.  
 
Drugge (2003) skriver i sin avhandling hur äldreomsorgen organiserades och utvecklades 
”från fattigvårdsförordning till socialpolitik” sedan året 1847 till äldrereformen 1992 och till 
dagens samhälle. Drugge (2003) menar att äldrereformen omfattade en stor organisatorisk 
förändring av omsorgen. Detta handlade om att kommunerna tog ansvaret för omsorgsper-
sonal, anställningsvillkor, arbetsuppgifter, arbetsmiljö och programmet omvårdnadslinjer 
vid gymnasieskolor. Hon skriver att regeringens proposition (1987/88:176) lade grunden till 
utvecklingen av omsorgen. Socialtjänstlagen för socialt arbete beskrivs i § 1, den s k portal-
paragrafen: 
 

Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas eko-
nomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktivt deltagande i samhället. Socialtjänsten ska 
under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att 
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt 
för människors självbestämmande och integritet (Drugge 2003, s. 20). 

 
Hon ger en mycket intressant bild och detaljerad information och fakta utifrån Socialstyrel-
sens och Svenska Kommunförbundets rapporter och beräkningen av antalet anställda, eko-
nomiska kostnader och förhållandet mellan resurser och behov i hela landet över tiden. År 
1998 beräknades kommunernas bruttokostnader för omsorg (inklusive för yngre personer 
med funktionshinder) uppgå till 60 miljarder kronor. Drugge (2003) skriver att kommunerna 
behöver rekrytera 180 000 årsarbetare inom vård och omsorg fram till 2010; den största or-
saken är att många anställda går i pension 2010 (Drugge 2003, ss. 23-24). 
 
Magnusson (2005) visar med sin avhandling hur man kan öka livskvaliteten hos äldre ge-
nom stödtjänst med hjälp av Action-Modellen3 mellan äldre, anhörig och vårdpersonal. Ac-
tion-modellen var ett projekt som handlade om kontakten mellan äldre, anhöriga och vård-
personal med hjälp av videotelefon eller bildtelefon. Metoden bidrar till att öka den sociala 
delaktigheten och få råd, stöd och kontakt. Han är verksamhetsledare för FoU Sjuhärad Väl-
färd (f.d. Äldre Väst Sjuhärad) samt verksamhetschef för ett nyinrättat Nationellt Kompe-
tenscentrum Anhörig.  Magnusson et al. (2005) har arbetat fram ett planeringsinstrument för 
anhörigstöd, COAT ( Carers Outcome Agreement Tool).  Metoden går ut på att tillsammans 
med anhörigvårdare kartlägga behovet och utvärdera stödet hos den äldre. 
 

                                                           
3 Action-modell ( Assisting Carers using Telematics Interventions to meet Older persons Needs)(Magnusson 
2005) 
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3.5 Sociala och tvärkulturella aspekter 
 
Här ska jag titta närmare på en del tidigare forskningsrapporter som har berört de sociala och 
kulturella aspekterna när det gäller äldre invandrares situation i samhället och kontakt med 
äldreomsorg/vård. Det gäller hur äldre invandrare uppfattats i samhället/äldreomsorgen och 
vem som ska ta hand om den äldre invandraren i framtiden 
 
Ronström (1996) tar upp begrepp som ”etnicitet” och ”ålder” eller ”äldre” och ”invandrare”. 
Utsattheten handlar om att de tillhör en minoritet och att de är gamla. En stor mängd studier 
om dubbel utsatthet har publicerats, men ännu har hypotesen inte fått godtagbart empiriskt 
stöd (Ronström 1996). 
 
En annan forskare som har lyft upp frågan är Forssell (2004) med sin avhandling ”Skyddan-
dets förnuft”, där hon förklarar problematiken och komplexiteten utifrån äldre invandrares 
perspektiv, äldres anhöriga och äldreomsorgen. Hon beskriver frågan på ett mänskligt, ve-
tenskapligt och förnuftigt sätt och med sin djupa, breda förförståelse dyker hon ner i pro-
blematiken och hittar ett förklaringsmönster för olika attityder. Hon försöker skaffa sig för-
ståelse för de attityder som anhöriga och äldreomsorgen har gentemot varandra. En viktig 
slutsats som hon kommer fram till är, att integreringen i äldreomsorgen hänger ihop med 
integreringen i det övriga samhället. Hon finner olika förklaringar till skillnader mellan äld-
reomsorgens uppfattning om äldre invandrare och de anhörigas uppfattning om den offentli-
ga sektorn eller äldreomsorgen. Utifrån hennes analys växte fram ett ”Hjälpmönster”. 
Det innefattar, att anhöriga hjälper på egen hand, att anhöriga hjälper med ekonomisk ersätt-
ning och andra aspekter på anhöriga och äldreomsorgen samt olika hjälpmönster. 
 
Den här är en komplex bild när det gäller familjers ideal, traditioner och modernismens reg-
ler och pris. Den sociala identiteten visar sig i samspel mellan anhöriga och äldreomsorgen; 
å ena sidan vill anhöriga skydda sina äldre och behålla familjekänslan och å andra sidan för-
utsätter migrationsvillkoren andra värderingar. Forssell sammanfattar att skyddandet av äld-
re minskas av anhöriga när omständigheterna ändras och när  äldreomsorgen erbjuder mer 
hjälp och stöd. Hon påpekar en tydlig koppling mellan migrationspolitik och äldrepolitik i 
förhållande till anhöriga. Det gäller att anhöriga står till arbetsmarknadens förfogande i för-
sta hand och sedan som anhörigvårdare (Forssell 2004).  
 
En annan forskare som har undersökt och har intervjuat äldre invandrare framför allt från 
Mellanöstern är Emami (2000). År 2000 lade hon fram sin avhandling som handlar om äldre 
iraniers kontakt med sjukvården och livet i Sverige. Efter intervjuer och datainsamling när 
det gäller invandrares erfarenhet och uppfattning om hälsa och sjukvård utgår hon från fe-
nomenologisk hermeneutisk metod i sin analys. Hon skriver att kultur och värderingar har 
en stor betydelse för människans utveckling, och den kontexten påverkar människans tankar 
och handlingar och kultur i en pågående process som ändras med tiden . Äldre iranier öns-
kade sig mindre medicinering, mer möjlighet till anhörigstöd och kulturell förståelse från 
sjukvården. Hon sammanfattar:  
 

Slutgiltigt visar denna forskning att för att ge och förespråka hälso- och sjukvård till personer, 
behöver vårdpersonal få en bred empatisk känslighet i att förstå en person och hans/hennes 
livsvärld som källa till läkning, återhämtning, hälsa och möjligheter att främja. En sociokultu-
rell medvetenhet om en person, som omfattar förståelse för hans/hennes kulturella och socio-
ekonomiska, andliga och miljömässiga förhållanden ger tillgång till en persons möjligheter i 
vården. ( Emami 2000, s. 74) 
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3.6 Social kategori och medias bild av invandrare 
 
 
Brune (2008) har tittat på medias bild av invandrare.  Hon tar upp bilden av dem i svenska 
nyhetsmedier. Hon menar, att media inte skapar människans attityder men däremot kan in-
nehållet och rapporteringen bidra till våra tolkningar av verkligheten. Brunne hänvisar till 
medieforskaren Gunilla Hultén (2006) som har undersökt innehållet i fyra svenska lokaltid-
ningar samt Dagens Nyheter under perioden 1945-2005; Hultén (2006) hävdar att journalis-
tik med bäring på migration bidrar till en nationell svensk identifikation. Brunne citerar från 
Medieforskaren: ”Denna rutinmässiga och latenta nationalism som återkommer i tidningarna 
syftar till att bekräfta en ideal version av Sverige, där rättvisa, jämlikhet och humanism är 
honnörsord ”( Hulten (2006),  Brune 2008, s. 342). 
  
Den andra forskaren är Torres (2008) och hon har äldre invandrare som  tema för sitt forsk-
ningsområde  under två senaste  decennierna. Hon är kritisk till att överhuvudtaget äldre 
invandrare har konstruerats som en social kategori eller håller på att bli en social kategori 
inom forskningen; hon menar att trots att de äldre har mycket olika bakgrundsvariabler, be-
traktas de som en grupp eller en kategori. Hennes andra argument är att den formella defini-
tionen inom statistiken av äldre invandrare inte gör saken lättare. Äldre från Norden betrak-
tas likadant som de äldre invandrarna från övriga världen och hamnar i samma grupp. Torres 
(2008) fortsätter med att skriva att resultatet av tidigare forskning som har gjorts om äldre 
invandrare från Mellanöstern och forna Jugoslavien stämmer på de äldre som har blivit in-
tervjuade inom ramen för denna ( bristande kunskaper i svenska, sämre hälsa, låga utbild-
ningsnivåer och låg socioekonomisk status) men att allt detta inte nödvändigtvis innebär, att 
vi har empiriska  belägg för ”problemen”. Hennes kritik av resultatet av tidigare studier 
bygger på: 

”Att ingen av dessa studier har haft representativa urval, varken av äldre invandrare som popu-
lation eller äldre från de nämnda etniska minoritetsgrupperna som har studerats som utgångs-
punkt”,. Författaren fortsätter med att säga, att ”detta innebär att även om det finns stöd för att 
låga utbildningsnivåer och låg socioekonomisk status, glesbygdsbakgrunder samt bristande 
kunskaper i det svenska språket förekommer bland dem, så vet vi inte i vilken omfattning des-
sa typer av bakgrunder är gällande” (Torres 2008, ss. 399- 400). 
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4  Teoretisk utgångspunkt  
 
Jag har valt att utgå från Pierre Bourdieus (1986) teori som teoretisk utgångspunkt. Pierre 
Bourdieus i Broady och Palme (1986) förklarar det mänskliga beteendet eller den mänskliga 
praktiken med hjälp av hans handlingsfilosofi som bygger på det objektiva, de yttre ramarna 
(sociala aktörer) och det subjektiva  eller förkroppsligandet av  (habitus), socialt, ekono-
miskt och kulturellt kapital; människans agerande och vardagliga praktik beror på det sam-
manhang hon befinner sig i, vilka möjligheter och sammanhang man har i det sociala rum-
met (fält) och individens habitus ; denna kombination leder till handlingar hos människor 
och reflektion över handlingar leder till lärande.  
 

Habitus är…., ett resultat av att samhällets uppdelning i sociala faktorer existerar i förkropps-
ligad form ( Bourdieu (1986b), Broady & Palme 1986,  s. 294). 

 
Bourdieu (1986a) hävdar att det som är avgörande och är överordnat allt annat är klassen. 
De övriga variablerna är underordnade.  
 

Återigen: det lönar sig inte att begära att den statistiska teknologin skall lösa ett problem som 
den på sin höjd kan förflytta . I stället gäller det att analysera alla de indelningar och variatio-
ner som de olika sekundära variablerna (kön, ålder, etc) inför i den av huvudvariabeln avgrän-
sade klassen. (Bourdieu  (1986a), Broady & Palme 1986,  s.  247). 
 

Anledningen till att jag har valt denna teori är att två skilda världar med olika bakgrund, 
erfarenheter och förutsättningar ska mötas; dels olika socialt, kulturellt eller ekonomiskt 
kapital, dels makt och position i form av sociala sammanhang, språk och nätverk.  Det teore-
tiska perspektivet hjälper mig att skaffa mig en förståelse för de synpunkter, uttryck och 
uppfattningar som intervjuade personer ger om äldre invandrare och sedan  med en bättre 
förståelse kunna göra tolkningar.  
 
Olesen och Pedersen (2004) gör i boken  Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv sin tolkning 
av Bourdieus teori : 
 

Människan orienterar sig alltså socialt via sin praktik. Praktiken styrs via ett praktiskt sinne. 
Det är det praktiska sinnet som på ett icke medvetet plan styr människan till att fatta vardagliga 
beslut i ett givet socialt och kulturellt sammanhang. Det är alltså dessa gemensamma kroppsli-
ga och praktiska orienteringar som håller ihop aktörerna. Det rum där dispositionerna och 
praktiken utvecklas kallade Bourdieu ett fält  (Olesen & Pedersen 2004,  s. 152). 

 
Om äldreomsorgen skapar ett socialt fält, där de äldre skulle kunna få möjlighet till att träffa 
och kommunicera med andra människor, skulle det ske ett praktiskt utbyte av erfarenheter. 
Detta bidrar  till dynamisk rörelse och reflektion över handlingar och med detta ett vidare 
perspektiv över vetande och över attityder. Äldre invandrare kan lära sig att klara sig i sin 
vardag, om de deltar i sammanhanget eller det sociala rummet och vidgar sitt sociala fält 
med stöd från äldreomsorgen.  
Genom samspel, reflektion och konfrontation med andra lär man sig nya kunskaper och 
handlingarna ändras då och utvecklas med tiden genom sociala och objektiva möjlighetsbe-
tingelser, genom habitus ( socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital). Det sociala rummet 
kan vara dagcenter, träffpunkter, utbildning och sociala aktiviteter. 
 

Till grund för de primära skillnaderna, den grundläggande klassinledningen av livsbetingelser, 
ligger kapitalets totalvolym, uttryck som summan av de resurser och den makt som faktiskt går 
att utnyttja: ekonomiskt och kulturellt men även socialt kapital.  
(Bourdieu (1986a), Broady & Palme 1996,  s.  265). 
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Utbildningssystemet och det sociala och juridiska systemet präglas av den politiska och 
ekonomiska strukturen i samhället. Det sociala fältet och individens förutsättningar skapar 
ett livsmönster, som ligger till grund för människans identitet, personlighet och för olika val 
i livet. ” Skilda existensbetingelser producerar skilda habitus”. 
 

Det är i själva verket detta kapital som definierar den sociala klassen och som ligger till grund 
för uppkomsten av särskiljande, det vill äga klassade och klassande, praktiker. Kapitalet repre-
senterar det bestämda  tillstånd hos systemet av egenskaper och tillgångar som gör att klass 
blir en universell förklarings- och klassificeringsprincip som avgör vilken rang man får inom 
varje tänkbart fält, (Bourdieu (1986a),  Broady & Palme 1986, s.  264). 

 
Som stöd för lärande och pedagogik ( i ett sociokulturellt perspektiv)  har jag använt mig av  
Säljö (2000); han har belyst lärandet hos människan utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 
Människor lär sig i såväl institutionella miljöer som i den vardagliga kontakten och kommu-
nikationen genom samspel och interaktion med andra och omvärlden. Han tillägger att lä-
randet är beroende av det samhälleliga och kulturella sammanhanget (fysiskt och språkligt) 
och i sociala situationer, som har sitt historiska perspektiv. Han beskriver kulturen som ett 
samlingsnamn på allt detta, resurser som ”delvis finns hos individen, delvis i social interak-
tion och delvis i den materiella omvärlden”. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande är hur 
vi utnyttjar de fysiska och kognitiva resurserna. ”Det är genom kommunikation som indivi-
den blir delaktig i kunskaper och färdigheter.”  ”Människor föds in i och utvecklas inom 
ramen för samspel med andra människor” ( Säljö 2000, s. 66). 
 
Hur ska personerna, i det här fallet de ansvariga med dess personal inom äldreomsorgen  
möta den äldre invandraren och hur ska de förstå varandra?.  DeMarinis (1998)  skriver att 
med ett tvärkulturellt förhållningssätt kan man hjälpa äldre invandrare. Vad är då ett tvärkul-
turellt förhållningssätt, och hur går man till väga?  För det första handlar det om att mötet 
mellan två människor med olika kulturell bakgrund förenas med en positiv attityd och själv-
kännedom om den egna kulturen. Det underlättar  bemötande, förståelse och lösningar på 
problem.  Låt mig säga, att det handlar inte bara om språket utan också om innebörden och 
förståelsen.  Jag nämner fyra begrepp: ”förkyld, sjuk, cancer och döden”. Hur tolkas och 
uppfattas dessa begrepp och varför?  Personalen inom äldreomsorgen kanske inte kan och 
vill  tala om döden med den äldre invandraren; i väst är det nästan tabu att tala om döden, i 
en del andra kulturer hör döden till livet.  Svårigheten och utmaningen är att kunna möta 
äldre invandrares behov. 
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Kapitel 2 Metod 
 

5  Det kvalitativa synsättet – kvalitativ metod 
 
Det har funnits minst två sätt att se världen, uppfatta den och tolka den. Inom vetenskapen 
handlar det mest om de två åskådningarna i förhållande till verkligheten och omvärlden.  
Den ena principen som förklarar verkligheten är ande/medvetande (idéer, Hegel) och den 
andra principen är materia (dialektik, Marx). Hegel förknippas ofta med idealism och Marx 
med materialism (Starin & Svensoon 2007).  ” Den dialektiska materialismens epistemologi 
4är empirisk. Kunskapens ursprung är de materiella sinnesintryck som strömmar in i hjärnan 
från den fysiska och sociala omvärlden. Kunskapen återger den yttre verkligheten, återspeg-
lar yttre empiriska fakta, ( Stensmo 1998, s. 140).  
 
Det är inte helt lätt och problemfritt vad gäller distinktionen kvalitativ-kvantitativ som ve-
tenskaplig metod/analys (Starrin & Svensson 2007). Skillnaderna  handlar mest om mätbar-
het, subjektivhet och objektivitet i förhållande till undersökningen; dvs.  inom naturveten-
skaplig forskning använder forskarna mest kvantitativa metoder ; med andra ord anser fors-
karna att kvantitativa data är data som är objektiva och oberoende av subjektiva upplevelser  
(Starrin & Svensson 2007, s. 19).  Positivisterna menar att undersökningens metod ska vara 
oberoende av undersökningens innehåll och struktur  (Kvale 1997), och inom det samhälls- 
och beteendevetenskapliga området använder man mer kvalitativa metoder med bl.a. inter-
vju, som handlar om tolkningar och förståelse, dvs. hermeneutik. 
 
5.1 Intervju som forskningsredskap 
 
Utifrån syftet och frågeställningarna ville jag ta reda på hur de ansvariga inom äldreomsor-
gen ser på (resonerar om) äldre invandrare i äldreomsorgen. I Larssons bok ”Kvalitativ ana-
lys – exemplet fenomenografi” (1986) definieras en kvantitativ metod som att man tar reda 
på fördelningen av olika egenskaper hos en företeelse. Larsson skriver även: ”att en metod 
är kvalitativ innebär att den handlar om hur man karakteriserar något – hur man skall gestal-
ta det”. 
 
Genom undersökningen som baseras på en kvalitativ metod med hjälp av litteratur (Dimenäs 
et al. 2006) och intervjuer vill jag hitta svaren på frågeställningar.  
Jag har tänkt ut två strategier för det här arbetet. Den ena är att på ett kritiskt och pedago-
giskt förhållningssätt fånga in data, bearbeta, jämföra och granska  både litteraturen och in-
tervjun och den andra är  bilden av äldre invandrares behov. De två pelarna är utgångspunk-
ten för mitt helhetstänkande. Sättet jag använde mig av är ett hermeneutiskt förhållningssätt 
som bygger på förståelse och tolkningen av textens tema och meningar  (Kvale 1997,  ss. 
51-52).  Att kunna förstå textens innehåll och mening och göra tolkningar förutsätter förförs-
tåelse och kunskap om ämnet, ”varje tolkning innebär förnyelse och kreativitet”. Man måste 
kunna se delar och skapa en helhet.  
 
Intervjun är ett samtal, en dialog mellan två parter som har en struktur, och syftet är att ge-
nom samtalet berättar människor om sina livsvärldar, uppfattningar, sammanhang, upplevel-
ser och fakta. Den muntliga diskursen omvandlas till texter och tolkas därefter utifrån sin 
kontext och sin relation  (Kvale 1997). Ibland finns inte betydelsen i texten utan i ett sam-

                                                           
4 Är teorin om kunskap och vetande ( Stensmo 1998) 
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manhang eller som historisk referensram. Förförståelse bidrar till att kunna se sammanhang-
et och sätta sig in i det och kunna göra tolkningar. 
 
5.2 Urval  och deltagare 
 
Mina frågor i inledningen, syftet och frågeställningar skapade ramen och riktlinjerna för 
urvalet av litteratur och intervjufrågor. Jag utgick från äldres perspektiv, från äldres familje-
perspektiv och från äldreomsorgen. Frågorna hjälpte mig för datainsamlingen. Här vill jag 
understryka att det inte är det lättaste att vara objektiv helt och hållet och gå genom litteratur 
och göra datainsamlingen. Självklart försöker jag att förhålla mig så vetenskapligt som möj-
ligt. Jag är medveten om att det finns komplexitet i frågan, och jag ser den verkligen som en 
utmaning.  För att underlätta mitt arbete och kunna arbeta på ett effektivt sätt har jag tänkt 
mig vissa riktlinjer och avgränsningar. Efter några besök på biblioteket vid Högskolan i 
Borås och sökande via internet och genomgång i litteraturen har jag valt och använt några 
avhandlingar, forskningsrapporter och Socialstyrelsens publikationer.  
 
Jag samlade information, fakta, kunskap och statistik mest om äldre som kommer från Asi-
en. De äldre är över 65 år. Det är personer som fötts utanför Sverige och har flyttat till Sve-
rige. En annan urvalslinje var att avstå från medicinska och specifika drag i fråga om sjuk-
domar hos äldre invandrare. 
 
Utifrån mina egna erfarenheter och begränsningar var jag tvungen att begränsa mig till de 
ansvariga inom verksamheten äldreomsorgen/hemtjänsten för att kunna göra intervju. Jag 
har valt att intervjua fyra personer. En person har det politiska och övergripande ansvaret för 
äldreomsorgen i Borås Stad. Två är verksamhetschefer i två olika kommundelar; i den ena 
finns mer invånare med utländsk härkomst och i den andra är det mer svenskar. En person är 
enhetschef i en kommundel, där det bor många med utländsk bakgrund.  
De intervjuade personerna är unika med sitt perspektiv i förhållande till mina frågor och 
syftet  (Merriam 1994, s. 24) . 
 

1. Kommunalrådet för äldrefrågor i Borås Stad 
Personen är både engagerad och känd för invånarna i Borås och har det yttersta politiska 
ansvaret för äldrefrågor i kommunen. Intervjun, informationen och kunskaperna kan påverka 
verksamheten genom att ändra strategier, riktlinjer, praxis och handlingsplanen i kommunen 
för äldre invandrare. Personen har visat intresse för att ta  till sig nya idéer och använda den 
senaste forskningen inom verksamheten. Personen har tätt samarbete med FoU Välfärd vid 
Högskolan i Borås 
 

2. Verksamhetschef A för äldreomsorgen i en kommundel 
Personen har arbetat ca 40 år inom äldreomsorgen. Hon har en enorm erfarenhet och kun-
skaper inom verksamheten. Hon har varit med om hela utvecklingen och mötet med andra 
människor med olika bakgrund som både anställda och vårdtagare. Hon är svensk och ger ett 
historiskt perspektiv. Hennes praktiska och konkreta erfarenhet och kunskaper kan bidra till 
utveckling av äldreomsorgen. Hon har en lång erfarenhet med olika roller från vårdbiträde 
(1964) till äldreomsorgsansvarig i kommundel  (2008). 
 
 

3. Enhetschef inom äldreomsorgen.  
Hon arbetar som enhetschef i en kommundel som har många invånare med en annan bak-
grund.  Själv kommer hon från ett annat land i Europa. Hon kan med sina mångkulturella 
erfarenheter och kunskaper se från olika synvinklar på frågan och kan ge en helhetsbild. 



14 
 

Som person är hon öppen och social och delvis känd inom media och allmänheten. Hon är 
engagerad internationellt för äldrefrågor. Hon har varit med och arrangerat en internationell 
konferens som ägde rum vid Högskolan i Borås våren 2008. 
 

4. Verksamhetschef B för äldreomsorgen i en annan kommundel 
Hon arbetar som verksamhetschef i en kommundel, där det bor många invandrare. Själv har 
hon växt upp i Sverige men har en nordisk bakgrund. Hon kan med sitt engagemang och sin 
praktiska erfarenhet från nordiska länder  bidra till nya kunskaper. Hennes interkulturella 
och kontextuella erfarenheter kan bidra till en helhetsbild för att komma närmare den reella 
bilden av äldre invandrare. Hon har börjat arbeta som biståndsbedömare och är idag verk-
samhetschef inom kommundelen med hela det övergripande ansvaret. 
 
Sammanfattningsvis kan jag säga att alla dessa personernas kunskaper och erfarenheten kan 
läggas till gammal information och kunskaper och kan bidra till att bättre förstå  innebörden, 
och detta skulle ge djupare förståelse och  djupare kunskaper om företeelsen eller upplevel-
sen ( Merriam 1994). 
 
 
5.3 Genomförande 
 
Data och statistiken beställde jag via Statistiska  Centralbyrån och  har därefter sammanställt 
resultatet. För litteraturen använde jag mig av internet, bibliotek och Läranderesurser vid 
Högskolan i Borås. Jag sökte litteratur genom  programvaran Voyager (bibliotekskatalog), 
Libris-nationell databas. Nyckelorden var (”äldre invandrare”  äldreomsorg*).  
 
Jag bestämde mig tidigt för att använda mig inte bara av Google; anledningen var dels att 
det blev ca 70 000 träffar och det var orealistiskt för mig att gå genom dem, dels validitet 
och giltighet. Jag fokuserade i stället  på Libris och Google  i engelska Scholar och begrän-
sade mig till avhandlingar. Sökningen och genomgången gjordes under en vecka i augusti 
2009. Jag fick 37 träffar  på Libris och 139 träffar  på Google Scholar.  Den mesta litteratu-
ren i Libris var på Google Scholar. Jag började undersöka materialet på Scholar; det var av-
handlingar, forskningsrapporter, studentlitteratur och en del studier.  
 
Jag gick inom de flesta sammanfattningarna och till sist valde jag att använda  en del av-
handlingar, forskningsrapporter och studentlitteratur. Argumenten  för att jag  valde dessa 
avhandlingar var att de flesta hade berört  antingen äldreomsorgen och äldre invandrare eller 
äldreomsorgen/vård. Vidare har jag under resans gång fått några intressanta tips av olika 
forskare. Jag har  också sökt litteratur på Regeringens och Socialstyrelsens hemsida under 
äldrefrågor/äldreenhet och valt en del. 
 
Upplägg, genomförande och bearbetning av insamlade data via intervjuerna gjordes så att 
jag ringde till personerna och förklarade vad som är syftet med min undersökning och att jag 
arbetade med frågor och intervjuer. Efter bokad tid fick jag göra intervjuer på deras arbets-
platser.  De gjordes under höstterminen 2009; tidsramen för varje intervju/samtal var drygt 
en  timme. Frågorna var öppna och  ibland ställdes följdfrågor. Det var en avslappnad miljö 
med ömsesidig respekt och nyfikenhet. Jag försökte sammanfatta svaren och därefter inled-
de jag med nya frågor. Öppna frågor  möjliggjorde att personerna fick utrymme för både 
svar och innehåll. Vi kunde stoppa samtalet när de ville. Det rådde en öppenhet och integri-
tet genom hela intervjuerna. Intervjuerna spelades in och därefter bearbetades  data.  
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Bearbetningen av data och tolkningar för resultat/analys byggdes upp utifrån två utgångs-
punkter, dels frågeställningar dels  intervjufrågor, dvs. säga behovet ur äldre invandrares 
perspektiv och resurser/ möjligheter ur äldreomsorgens perspektiv. I samband med genom-
gången av materialet fick jag tolka olika delar och därefter  kategorisera och tematisera in-
nehållet och det blev två huvuddelar. Den ena rörde  äldre invandrares behov och anhöriga 
och den andra resurser och möjligheter/ uppsökande verksamhet och ledarskap och bred 
kompetens.  

 
5.4 Etiska aspekter 
 
När man gör ett vetenskapligt arbete är det viktigt att följa etiska regler både när det avser  
utförandet av arbetet och hanteringen av information i arbetet. Jag har tillämpat de forsk-
ningsetiska principerna för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som satts av 
Vetenskapsrådet (2002).  
 
Dessa principer delas in i fyra olika krav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentia-
litetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet har uppfyllts i och med det att jag hela tiden informerat om vad under-
sökningen skulle leda till. Jag har kontaktat och informerat de deltagande individuellt. 
 
Deltagandet har varit frivilligt, vilket är ett måste för att samtyckeskravet skall uppfyllas.  
 
I syfte att skydda informanternas identitet har de inte namngetts i uppsatsen. 
 
Allt insamlat material är endast nyttjat i denna undersökning och intervjufrågorna har inte 
delgivits någon annan part, vilket uppfyller nyttjandekravet.  
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6  Empiriskt resultat 
 
Studiens syfte var att undersöka de ansvarigas och tjänstemännens syn på äldre invandrare 
inom äldreomsorgen. Jag försökte utifrån insamlat material (intervjuerna) göra tolkningar 
och kategorisera innehållet under teman. I kapitlet redovisas resultatet under två huvudte-
man. Det första temat, (del 1)  omfattar äldre invandrares behov och anhörigas stöd och det 
andra temat (del 2)  resurser såväl den operativa verksamheten att nå äldre invandrare som  
den strategiska verksamheten vad gäller ledarskap och bred kompetens.  
 
6.1 Äldre invandrares behov 
 
 
På frågan om hur det fungerar inom äldreomsorgen uttrycks det tydligt, att vi är alla männi-
skor och har samma behov men  i praktiken  finns det en del svårigheter.  Det är lite problem 
för dem som kommer söderifrån, inte de äldre som kommer från Finland, Norge och Dan-
mark. Det är större problem om man kommer utanför Norden; det gäller kultur, språk och 
mat.  
 
6.1.2 Äldre från länder utanför Norden  
 
Äldre utanför Norden räknas som äldre invandrare och det framgår tydligt, att det i kontak-
ten med och bemötandet av äldre invandrare kan uppstå en del problem. Det kan  bero på 
språk och kultur: Personalen vill gärna hjälpa äldre invandrare, men ändå skulle jag tänka 
mig att det finns en oro hos personalen vid möte med äldre invandrare från övriga världen 
utom Skandinavien. Det kan handla om såväl bemötande som service i form av olika prak-
tiska uppgifter t.ex. att duscha en äldre invandrar kvinna eller man. Vad kan detta bero på?  
Är verkligen ” kultur och språk” ett hinder vid mötet eller är det bristande resurser i organi-
sationen, bristande kunskaper om omvärlden och bristande kompetens som skapar osäkerhet 
och otrygghet?  ”Kultur” kan inte vara ett problem i sig. Om man har ”en annan kultur”  - är 
det ett problem? Samtidigt uttrycker de ansvariga tjänstemännen förståelse för de kulturella 
skillnaderna dvs. matvanor, högtider, aktiviteter och sånger men ändå upplever de som en 
belastning inom verksamheten. 
 

Vi har olika kulturer, matkultur, det handlar om välbefinnande och de har rätt i att man måste 
känna igen sig och uppleva  trygghet .Ta som exempel om man ska sköta eller duscha en äldre 
invandrare, verksamhetschef A. 
 
Det är mer vanligt att barnen tar hand om dem, och man är kärnfamiljer, verksamhetschef B. 

 
Ett annat problem är när en person är avliden och det är väldigt, väldigt viktigt för närstående 
att man gör rätt, men vi vet inte vad vi ska göra. Ibland kan anhöriga inte tala svenska heller, 
Verksamhetschef  A. 

 
Jag läste i Borås Tidning om en person som vill bli anhörigvårdare,  bl. a. i Brämhult.  Han 
tyckte att han förstod sin mamma bäst så jag tycker inte att det är konstigt,   verksamhetschef 
A. 

 
Hos alla intervjuade personer möter jag uppfattningen, att det är svårt med språket; många 
äldre invandrare har svårt att tala svenska och det blir missförstånd. Här fungerar det i prak-
tiken så att äldre från Norden inte uppfattas som äldre invandrare. De ansvariga medger att 
personalen är positiv till äldre invandrarnas anhöriga;  och personalen kontaktar anhöriga 
vid aktuella behov. Frågan är om detta gäller  för alla äldre, vad den äldre gör när hon/han 
inte kan  tala svenska och inte har några tillgängliga anhöriga vid behov. Vad  finns det  för 
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rutiner inom äldreomsorgen och hur går personalen  till väga? Jag ställer en fråga vad det 
finns för ”kultur” inom äldreomsorgen,  när det gäller äldre invandrare från övriga världen 
och i synnerhet Asien.  
 
 Omvårdnadspersonal klagar över att de måste använda mycket kroppsspråk med äldre invand-

rare och det blir missförstånd, verksamhetschef B.  
 

Även om de kanske har kunnat det svenska språket relativt bra så går man ofta tillbaka till sitt, 
vad ska jag säga, hemspråk som de växte upp med som barn, så det är viktigt  för oss att ha 
personal så att man kan göra sig förstådd, verksamhetschef A. 

 
Vi har en polsk kvinna här och personalen kan inte polska.  Det blir mycket missförstånd om 
hon vill ha något,  t. ex. ett annat nattlinne, enhetschef. 

 
Jag frågade hur det har kommit sig att äldre invandrare inte kan tala eller läsa svenska. ”An-
tingen har de kommit sent i livet och då var det för sent att lära sig svenska eller man tappar 
det nya språket och man går tillbaka till modersmålet när man blir gammal”, verksamhets-
chef A. 
 
 
6.1.3 Anhörigas stöd 
 
I frågan om hur ansvariga resonerar kring att kunna  förbättra möjligheten för äldre invand-
rare inom äldreomsorgen  finns det förslag på synpunkter. Generellt kan jag säga att den 
ansvariga politikern och tjänstemännen inom äldreomsorgen hade positiv erfarenhet av  kon-
takt med anhöriga och de såg positivt på anhörigstöd. I själva verket har anhöriga varit en 
resurs för äldreomsorgen; och jag kan tänka mig att anhöriga och föreningar kan vara ett bra 
alternativ för äldre invandrare på grund av gemensam kultur och språk när det gäller kom-
munikation, förståelse och igenkännande, men jag är inte säker på det, när det gäller vårdfö-
retag. Anledningen är att de kan sakna kunskaper och tillräckliga resurser för individuella 
behov. 
 
 

Vi vet av erfarenhet att anhöriga vill  ta hand om sina äldre invandrare, verksamhetschef B. 
 

Många invandrare vill ta hand om sina gamla och det är fint, det var som vi svenskar gjorde 
för inte länge sedan, verksamhetschef A.  

  
Vi använder oss av anhöriga för att ta reda på eller skaffa oss kunskaper om äldre.  De äldre 
kan inte kommunicera och det blev mycket missförstånd,  enhetschef. 

 
. Anhöriga har alltid haft stor betydelse och kommer kanske att få ännu större betydelse i fram-

tiden;  i vissa kommuner driver bl.a. judiska föreningar gruppboende för deras äldre,  verk-
samhetschef B. 

 
Att ta hand om sina käraste och gamla är en mänsklig attityd, speciellt om man har bott till-
sammans hela livet, samt själva synen på omsorg, men frågan är hur anhöriga känner till 
möjligheten  med stöd och hur de har det själva i samhället. Anhöriga till äldre invandrare 
upplever ett dilemma. Å ena sidan vill de hjälpa och skydda sina äldre och å andra sidan 
befinner de sig i en socialiseringsprocess,  när det gäller integration. Ju mer de är integrera-
de, desto mindre har de tid för anhörigvård. Ett annat problem är arbetsmarknadspolitiken 
och äldrepolitiken; om de ska ta hand om deras anhöriga kommer de i konflikt med regel-
verket, t.ex. att anhöriga måste stå till arbetsmarknadens förfogande, om de är arbetslösa: 
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6.2 Resurser 
 
Med resurs menar jag organisationen inom äldreomsorgen för den operativa verksamheten  
att nå äldre invandrare, och den visionära eller strategiska målsättningen vad gäller personal 
och kompetens. 
 
6.2.1 Första kontakten med äldreomsorgen ( den operativa) 
 
Idag uppmanas äldre att bo kvar i hemmet så länge som möjligt. Man kommer i kontakt med 
äldreomsorgen genom att äldre själva eller anhöriga eller att någon efter signaler från övriga 
samhället kontaktar äldreomsorgen. Det finns 10 kommundelar i Borås Stad och det finns 
äldreomsorgsförvaltning i varje kommundel ( från januari 2011 kommer att finnas bara tre 
stadsdelar). Det gamla ålderdomshemmet ersattes av äldreomsorgen med både hemtjänst och 
särskilt boende. Den första kartläggningen görs av biståndsbedömare i kommundelen. Efter 
utredning/bedömning placeras individen antingen inom hemtjänsten (om behovet är mindre 
än 4 timmar per dygn) eller särskilt boende. Inom hemtjänsten får de all hjälp från städning 
till olika tekniska hjälpmedel hemma. I praktiken innebär hemtjänst: 
 

Egentligen när man själv upplever att jag behöver någon form av hjälp så att jag klarar mig 
hemma, verksamhetschef B. 

 
Det finns en del andra rutiner att nå äldre i Borås Stad. Bl.a. finns det riktlinjer i Borås 
kommun för uppsökande verksamhet för äldre personer som fyller 80 år i form av olika pro-
jekt i hela kommunen. ”Vi är skyldiga enligt lagen att söka upp dessa människor”, säger 
kommunalrådet. Vidare finns det informationsfolder på åtta olika språk för äldre invandrare, 
som trycks på informationsavdelningen på Stadshuset och läggs ut på olika allmänna platser, 
t. ex.. bibliotek, vårdcentraler och sjukhus.  Det finns också samarbete mellan äldreomsor-
gen och primärvården när det gäller uppsökande verksamhet, och det finns möjlighet till 
tolk. Jag frågade hur det kommer sig, att det inte finns så många äldre invandrare inom hem-
tjänsten, när jag skulle intervjua dem: Borås hade 156 äldre invandrare från Asien vid års-
skiftet 2007/2008. Beträffande frågan om varför det inte finns så många äldre invandrare 
inom äldreomsorgen varken i hemtjänst och särskilt boende kom det fram att: 
 

Vi har haft då och då och om de inte kunde svenska så använde vi oss av tolk, verksamhets-
chef A. 
Antingen vet de inte så mycket om hemtjänsten eller anhöriga tar hand om dem, enhetschef. 

 
Det kan vara så att de inte behöver hjälp, det gäller för alla människor, verksamhetschef B. 

 
Vi ska förbättra oss när det gäller uppsökande verksamhet för äldre invandrare, kommunalråd. 

 
Vi måste förbättra oss genom föreningar i uppsökande verksamhet.  Samtidigt finns det val-
möjligheter att äldre  själva kan få välja omsorg genom anhöriga och vårdföretag efter vår ut-
redning, politiskt ansvarig. 

 
Vi har gruppboende för äldre,  men de är finländare, enhetschef och kommunalråd. 

 
I sammanhanget är det centralt att lyfta tanken om att i uppsökande verksamhet för äldre 
invandrare är riktlinjen att man måste ha fyllt 80 år. Frågan är om det finns några äldre in-
vandrare som är över 80.  Kan äldre invandrare läsa informationsfloderna eller får de till-
gång till information och dator överhuvudtaget?  Känner äldre och deras anhöriga till deras 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter?  Vad vet de om anhörigvård med ekonomisk er-
sättning? Det finns äldre som inte kan  läsa eller skriva på sitt modersmål. 
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Å andra sidan kan det vara så att äldre invandrare har en annan uppfattning om äldreomsor-
gen och dess möjligheter och vad den kan vara och vad det beror på.  
 
 
6.2.2 Ledarskap och bred kompetens ( den strategiska) 
 
Det finns en god vilja från  ansvariga politiker och tjänstemän att förbättra möjligheterna för 
både personalen och äldre invandrare inom äldreomsorgen i Borås; bl. a. finns det några 
kriterier inom äldreomsorgen i Borås Stad.  Personalen som är inom äldreomsorgen kart-
läggs när det gäller deras bakgrund och kompetens. Detta sker för att ta vara på kompetens 
inom personalen och använda den inom verksamheten. Samtidigt har sökande med utländsk 
bakgrund en merit vid nyanställning.  
 

Deras bakgrund kan vara en resurs vid behov i kontakt med äldre invandrare. För nyanställda 
är en annan kulturbakgrund en merit, kommunalråd. 

 
När det gäller personal finns det en stor potential bland våra invandrare, som är vana att 
respektera och ta hand om sina äldre . Det skulle dock behövas en utbildning med mera prak-
tik, med handledare och möjlighet att gå bredvid i arbetet för att lära sig,  verksamhetschef A. 

 
Äldreomsorgen i Borås är omfattande och växer med tiden; den har utvecklats och föränd-
rats. Organisationen som äldreomsorgen har växt både i fråga om målgrupper och anställda. 
Frågan är om denna resurs utifrån kompetens och professionalitet kan möta äldre invandra-
res behov. Finns det tid och möjlighet för personalen och har personalen fått möjlighet till 
fortbildning?  Finns det strategiska målsättningar att skapa en tillfredsställande kulturkom-
petens inom äldreomsorgens organisation, så att de anställda kan  arbeta professionellt och 
kunna känna sig trygga och därefter kunna hjälpa äldre invandrare? 
 

Jag började min bana - 84 och har varit inom äldreomsorgen hela tiden; det har hänt jätte-
mycket under de här åren och den har utvecklats och har också vuxit under de 25 åren. Vi har 
en större äldreomsorg idag än när jag började för 25 år sedan.  Det är fler gamla idag,  verk-
samhetschef B. 

 
Trots att det finns bra, kunniga och kompetenta personer inom äldreomsorgen enligt de in-
tervjuade personerna och att de tycker att de gör ett bra jobb, när de sköter äldre som har 
omvårdnadsbehov både i hemmet och på gruppboende, medger de ansvariga cheferna  att 
språk och kultur kan skapa vissa problem. För att de ska möta äldre invandrare på ett bättre 
sätt,  finns det planer på att ”anställa fler anhöriga, för både språket och kulturen och att re-
krytera personal med utländsk bakgrund till omvårdnadspersonal”, verksamhetschef  B .Min 
fundering är att det kan finnas behov av utbildning för övrig personal inom äldreomsorgen 
för att få en inblick i andra kulturer och samhällen och öka möjligheterna till bättre förståel-
se för andra människor och underlätta mötet med äldre invandrare; framför allt i dagens äld-
reomsorg. 
 
 Om du har behov utav hjälp, det kan vara städning,, äta,  duscha, omvårdnad, så  har du rätt att 
 få hjälp. Det är socialtjänstlagen som styr den och kommunen är skyldig att ge den, kommu
 nalråd.  
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Kapitel 3 Diskussion 
 

7  En övergripande diskussion 
Under diskussionen har jag valt att diskutera utifrån en helhet med ett övergripande perspek-
tiv vad gäller bakgrund, syfte, frågeställningar och litteratur översiktligt i relation till empi-
risk undersökning och  mina egna synpunkter och därefter kunna göra sammanfattning. 

 
7.1 Industriländer kontra utvecklingsländer 
 
Den första frågan är varför de äldre invandrarna har kommit hit. En anledning kan vara in-
dustrialiseringen och brist på arbetskraft och en annan kan vara politiska omständigheter i 
världen och detta medförde  sociala motsättningar, krig, fattigdom, sociala och ekonomiska 
orättvisor, etnisk diskriminering och klassklyftor.  Förtryck och tortyr ingick i en politisk 
rensning mot motståndsrörelserna. Konsekvenserna blir flyktingvågor från Latinamerika, 
Mellanöstern och Afrika till Sverige. I sin helhet kan det finnas minst två motiv till att äldre 
invandrare har lämnat sina hemländer och har hamnat i Sverige; det ena är arbetskraftsin-
vandring och det andra är flyktingstatus.  
 
Industrialismen med dess produktion skapade möjligheter  till den ekonomiska och politiska 
utvecklingen i Sverige. Allt detta lade grunden till uppbyggandet av välfärden,  bl.a. äldre-
omsorgen och en omvandling eller förändring av värderingar i samhället under 60-talet. Det 
gällde synen på skolan, vetenskapen, religionen och äktenskapet i ett fritt och jämlikt och 
tryggare samhälle. Människor organiserades i de politiska partierna och deltog i uppbyggan-
det av välfärden, (Ronström 1996;  Säljö 2000; se även  Sörensdotter 2008).  I en välfärds-
stat har man råd att vara individ och klara sig själv eller kontakta institutioner och myndig-
heter, om man är i behov av hjälp och stöd. Om man har växt upp i ett annat samhälle med 
dess struktur och kultur som bygger på samhörighet, kollektivism, släkt och klan, har man 
kanske en annan syn på både de äldre själva, omhändertagande och stöd från organisationer 
och myndigheter, dvs. välfärden.  
 

Att behandla medborgare lika är en hörnpelare i svensk byråkratisk tradition  
(Ronström 1996, s. 43) 

 
I undersökningen visade det sig att äldre från Norden omfattas inte av begreppet äldre in-
vandrare, men samtidigt bor äldre finländare i ett gruppboende med finsktalande personal i 
Borås.  Beror det på att antalet äldre finländare är större än de andra nationaliteterna?  Eller 
har de bättre nätverk och mer social status än de andra? Finns det kulturella skillnader mel-
lan finländare och svenskar?  Om det är så - varför räknas de inte som äldre invandrare? Om 
det inte är så - varför  bor de i gruppboende med finsktalande?  
 
Den andra frågan är varför äldre invandrare inte känner till hemtjänsten  och  inte kan 
tala/skriva svenska. Med tanke på resultatets indikationer om att äldre har svårt med det 
svenska språket kan det bli missförstånd i kontakten  med äldreomsorgen. 
För det första framkommer enligt både Socialstyrelsen (2000; 2002; se även Gunnarsson 
2002) och resultatet, att många äldre invandrare utanför äldreomsorgen inte känner  till sina 
rättigheter. Många tappar språket och återgår till modersmålet när de blir gamla om de över-
huvudtaget hade lärt sig svenska språket och  om de överhuvudtaget hade lärt sig sitt eget 
språk åtminstone skriftligt. För det andra har de flesta äldre som kommer från Mellanöstern  
kommit från ett jordbrukssamhälle, en del är analfabeter, har låg utbildningsbakgrund och 
dålig hälsa (Emami 2000 ; Torres 2008). Ett av  perspektiven när man talar om äldre invand-
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rares bristande språkkunskaper är samhället. Hur byggs ett samhälle upp och hur ser utveck-
lingsnivån ut?  En  tydlig tolkning anser jag är att det inte har funnits basstruktur eller verk-
tyg för dessa människor för att lära sig språket i deras hemländer på grund av den sociala 
och ekonomiska situationen, dvs. resursfördelning (makt) och klassklyftor.  
 
 

Den sociala klassen definieras via strukturen hos relationer mellan alla relevanta egenskaper; 
med egenskaper menar han  kön, ålder, social härkomst, etniskt ursprung, inkomst, utbild-
ningsnivå- t ex andel vita och svarta, infödda och invandrare, etc,  ( Bourdieu 1986a , s. 251) 

 
De äldre invandrarna med deras förutsättningar möter det  informationsteknologiska samhäl-
let  med dess postmodernistiska tänkande och välfärd och med allt vad det innebär; en del av 
de äldre är vana vid talspråk och inte skriftligt språk, och detta speglar skillnaderna i utbild-
ning i samhället. Bourdieu ( 1986b) säger: 
 

Skilda existensbetingelser producerar skilda habitus ( Bourdieu 1986b,  s. 293). 
 
 

I ett samhälle som inte har någon utvecklad kontakt med omvärlden eller som inte bedriver 
handel, behöver man knappast lära sig främmande språk, ( Säljö 2000,  s. 13). 

 
Det som skiljer samhällen och kulturer är hur reproduktion av kunskaper är organiserad so-
cialt och psykologiskt (Säljö 2000,  s. 38); mina funderingar handlar om två saker i den här 
delen. Den ena gäller om det är  rimligt att ha 80 år som riktlinje för uppsökande verksamhet 
för äldre invandrare.  Det framgår i resultatet att äldre invandrare inte känner  till hemtjäns-
tens möjligheter och samtidigt efterlyser Larsson ( 2008) mer uppsökande verksamhet för 
äldre invandrare i kommuner. Den andra frågan gäller hur  biståndshandläggare kommunice-
rar med och förstår äldre invandrare för eventuella placeringar inom hemtjänsten, jag ut-
vecklar den frågan lite längre fram.  
 
7.2 Kollektivism kontra individualism 
 
Både inom litteraturen och i resultatet  möter jag uppfattningen, att det är svårt med språket; 
kulturella skillnader och äldre invandrare har svårt att tala svenska och det blir missförstånd.  
Frågan är varför vi kategoriserar och generaliserar  äldre invandrare och deras behov. Det 
visar sig tydligt i resultatet att äldre utanför Norden räknas som en enda grupp, trots att äldre 
invandrare består av olika etniska grupper med olika bakgrund och behov. 
 
Ronström (1996) menar att det är människor som på grund av sina intressen skapar kategori-
seringar och begrepp; äldre invandrare är en typ av begrepp som är ”socialt konstruerat i ett 
bestämt politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt sammanhang” (Ronström  1996,  ss.  33-
34). Bilden av invandrare inom såväl forskning som media underlättar inte saken. Begreppet 
används som en enda kategori och förknippas ofta med brott, inbrott, terrorism, patriarkat, 
talibaner och kriminalitet; detta bidrar till en känsla av ”vi” och ”de”. 
 
 

En majoritet kan med etnicitetsstämpeln på sikt upprätta etniska minoriteter, där människor re-
duceras till representanter för en enda kategori. Individen ses enbart som t.ex. invandrare 
(Ronström 1996, s. 112). 
 
Människan skapar ordning och överskådlighet i sin omvärld genom att placera in företeelser 
och intryck i olika fack eller kategorier ( Ronström 1996 s.112). 
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Ronström (1996) förklarar hur människor uppfattar varandra utifrån social respektive kultu-
rell tolkning. I en kulturell tolkning menar Ronström (1996), att människor uppfattar  och 
fokuserar på  människor utifrån sitt kulturella ursprung, som medlemskap i ett kollektiv; 
medan däremot social tolkning handlar om att vi är individer och samhället möter individer-
na. 
Nu anser jag att det är viktigt att bena ut minst två begrepp, ”etnicitet” och ”kultur”.  
 
7.2.1 Etnicitet eller kultur 
 
Vad betyder dessa begrepp och hur  uppfattas de i litteraturen och i verkligheten?  Tyvärr 
var det svårt att uppfatta hur begreppen framställs i litteraturen; de flesta författare särskiljer 
inte de begreppen. En del beskrev att etnicitet och kultur hör ihop med varandra, (Forssell 
2004, s. 42). 
Men däremot har Ronström (1996, s. 42) beskrivit etnicitet och klass i förhållande till social 
kontra kulturell tolkning. Trots att jag håller med Ronström delvis så berör min fråga  de 
äldre invandrare som tillhör den etniska gruppen balucher i östra delen av Iran; hur uppfattas 
de etniskt respektive kulturellt i samhället? Enligt de intervjuade personerna så menas med 
äldre invandrare de personer som kommer från områden utanför Skandinavien. 
 
Darvishpour och Westin (2008, s. 23 ) skriver “Etnicitet, den speciella kvalitet som utmärker 
ett folks kollektiva uppfattning om sig självt som folk, ethnos och ethnikos som betyder folk 
i de grekiska ordformerna”. Vad gäller kultur  skriver DeMarinis (1998, s. 20) så här: ”Den 
kulturella kartan är en social karta. Den skapas av samhället”. Hon hänvisar till Greetz 
(1973) att ”kultur är helheten av lokala meningar i termer av hur människor förstår, tänker 
kring, talar om, och beskriver beteende, institutioner, händelser och processer” ( Greetz 
(1973), DeMarinis 1998, s. 20). 
Balucher, kurder och pashto som bor i Iran respektive Afghanistan identifierar sig i första 
hand som etniska grupper och därefter som medborgare (nationalitet) i Iran respektive Af-
ghanistan. 
 
Frågan är vad det är som är karaktäristiskt för svensk kultur respektive äldre invandrare och 
hur man kan förbättra kommunikation, förståelse och lärande. De äldre invandrare som 
åldras här kom till Sverige sent i livet och hade växt upp med andra villkor, och ”en kollek-
tivistisk identitet” (Ronström 1996) var dominerande/fungerande på grund av den sociala 
och ekonomiska situationen i samhället. Klanen, släkten och familjen fungerade som nätverk 
och som samhällelig institution. Äldre invandrares och deras anhörigas syn på omhänderta-
gande bottnar i att familjen ska stå till hjälp. Denna syn för med sig kollektivismens social-
psykologiska mekanismer som skam och skuld. 
 
När det gäller svensk kultur kan man konstatera, att svensk kultur är en homogen kultur och 
den bygger på lika behandling utifrån sin historiska och solidariska kontext med individua-
lism som utgångspunkt sedan 60-talet. Frågan är varför individualismens princip och för-
hållningssätt inte gäller för ”de andra”, dvs. äldre invandrare inom äldreomsorgen och sam-
hället. 
Samtidigt har äldre invandrare inte så mycket i bagaget när det gäller habitus, kulturellt, so-
cialt och ekonomiskt kapital; med andra ord låg utbildningsbakgrund, svårt med språket, 
avsaknad av nätverk och referenser och dålig hälsa. Dessutom har de ännu svårare med av-
kodningar i ett nytt kulturellt och socialt sammanhang. Oavsett vilken bakgrund eller vilka 
förutsättningar de äldre har, uppfattas de som en grupp eller kategori. 
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Bourdieu ( 1986a) förklarar skillnaderna i livsstil  ur kulturell synvinkel så  här: 
 

För att mer fullständigt förklara skillnaderna i livsstil- i synnerhet med avseende på 
kultur mellan olika fraktioner, måste vi  ta hänsyn till hur de är fördelade i det socialt 
hierarkiserade geografiska rummet. En grupps verkliga sociala avstånd till vissa till-
gångar måste innefatta det geografiska avståndet . 
(Bourdieu1986a,  ss. 275-276). 
 

Här vill jag tillägga att det inte räcker att ta hänsyn till  äldre invandrares geografiska, kultu-
rella och ekonomiska avstånd till centrum där tillgångar och möjligheter finns, utan här 
handlar det om en annan kontinent med dess sociala, ekonomiska och kulturella struktur och 
utvecklingsnivå. Kulturen hör till överbyggnaden och skapas av den ekonomiska basen i 
samhället. Den ekonomiska och sociala strukturen bestämmer över innehållet. Enligt det 
empiriska resultatet  visade det sig att det handlar om igenkännande hos äldre invandrare 
och äldreomsorgen . Om skillnader i kultur och språk kan vara ett problem i mötet med äld-
reomsorgen, är frågan  på vilket sätt  äldreomsorgen kan hjälpa till så att den äldre ska känna 
igen sig. 
 
7.2.2 Hemkänsla, igenkännande och  anhöriga  
 
Jag får den uppfattningen, att svenska äldre har svårt att få någon plats inom gruppboende 
eller särskilt boende inom äldreomsorgen. Det har blivit en samhällsekonomisk fråga. Hem-
tjänsten är den största verksamheten inom äldreomsorgen och sedan tio år tillbaka har kvar-
boendeprincipen dominerat hela äldreomsorgens verksamhet. Man ska kunna bo kvar hem-
ma så länge som möjligt. Inom äldreomsorgen strävar man efter valfrihet, trygghet och in-
tegritet; de är målsättningar för äldreomsorgens verksamhet (Drugge 2003). 
 
Jag vill utgå från samma principer och titta på äldre invandrare utifrån Forssells (2004) 
hjälpmönster. Jag utgår från ett av dem, dvs. de anhöriga med ekonomisk ersättning.  
Äldre har svårt med språket, känner sig oroliga att bo ensamma; vid behov har äldre svårig-
heter i kontakten med personal eller övriga samhället. Om vi tar individens perspektiv  kan 
man konstatera, att äldre har bott med sina närmaste familjmedlemmar. I resultatet fram-
kommer att anhöriga och barn vill ta hand om sina äldre; å ena sidan vill de hjälpa och 
skydda sina äldre och å andra sidan befinner de sig i en socialiseringsprocess, när det gäller 
integration. Ju mer de är integrerade, desto mindre har de tid för anhörigvård. Anhöriga till 
äldre  invandrare upplever ett dilemma vad gäller arbetsmarknadspolitik och äldrepolitik  
(Forssell 2004).  
  

De anhörigas skyddande av sina äldre mot  migrationens förändringar framstår här som en för-
utsättning för att de relationer som borgar för den sociala reproduktionen av familjekänslan 
skall bevaras (Forssell 2004, s 245). 

 
Om vi tar det samhälleliga perspektivet, är arbetslösheten hög bland utlandsfödda personer 
och det blir ännu dyrare på det ekonomiska och humana planet i samhället. Bland de anhöri-
ga finns en del arbetslösa. Kommunerna behöver rekrytera 180 000 årsarbetare inom vård 
och omsorg fram till 2010; den största orsaken är att många anställda går i pension 2010  
(Drugge 2003).  Om man å andra sidan utgår från verksamhetens perspektiv, har personalen 
uttryckt att de upplever kulturella och språkliga svårigheter i kontakt med äldre invandrare. 
Samtidigt medger de ansvariga i resultatet att de är positiva och nöjda med anhöriga och 
stöd från anhöriga. 
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Det framkommer i resultatet att det finns valmöjligheter  när det gäller vård och omsorg för 
äldre inom kommunen. Själv är jag inte så positiv till detta., anledningen är att jag skulle 
kunna tänka mig, att de företagen inte har möjligheter och resurser att kunna erbjuda att till-
godose individuella behov hos äldre. Frågan är vem som ska ta hand om äldre invandrare. 
Jag försöker att svara så realistiskt som möjligt. En del anhöriga ska ta hand om sina äldre; 
det är en samhällsvinst (ekonomiskt och kulturellt) att anhöriga får arbete mot ersättning och 
tar hand om sina äldre och äldre får en trygghet, igenkännande och värdighet i slutet av livet 
Det finns en kritik att många anhöriga saknar kompetens som anhörigvårdare. Jag har för-
ståelse för kritiken. Min fråga är: Vad menas med kompetens?  De har växt upp tillsammans 
hela livet. De har växt upp med familjen och med ett kollektivistiskt förhållningssätt har de 
ställt upp för varandra både i hemlandet och delvis i Sverige; den familjenheten och synen 
på detta skapar igenkännande och välbefinnande både socialt och psykologiskt. 
Jag skulle  tänka mig att äldre och deras anhöriga har en annan uppfattning om och relation 
till staten och välfärden. 
 
 
7. 3 Äldreomsorgen  med ett tvärkulturell förhållningssätt  
 
Lärande och utveckling handlar alltid om framtiden och frågan är hur de som arbetar inom 
äldreomsorgen från första länken, d.v.s. biståndsbedömare till den verksamhetsansvarige och 
den ytterst politiskt ansvarige kommunicerar och förstår de äldre invandrarnas bakgrund 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv. De s.k. kulturella skillnaderna eller snarare de kulturel-
la behoven är relationella och kontextuella, dvs. att igenkännande handlar om hur man upp-
lever och känner sig trygg i sammanhanget; det uttrycktes tydligt i resultatet att det handlar 
om välbefinnande.  
 
 DeMarinis (1998) har beskrivit en arbetsmodell, där hon betonar information och kunskaper 
om äldre invandrare och professionalitet hos personalen. Vad som är viktigt är bl. a. att per-
sonalen känner till äldre invandrares bakgrund med traditioner, religion, matvanor och språk 
samt att professionell personal kan fokusera på äldres behov och reflekterar över sina hand-
lingar. Vidare är det en förutsättning, att personalen får stöd och handledning. För den äldre 
invandrarens välbefinnande ser jag två vägar. Den ena är att bo hemma med anhörigstöd 
med ekonomisk ersättning eller att bo på ett särskilt gruppboende bland människor med 
samma bakgrund, där hon/han kan ”laga mat”, röra sig, deltaga i olika aktiviteter i förening-
ar och träffa andra människor och kunna tala, känna, känna igen dofter ur minnet och kunna 
tala om döden. Äldreomsorgens personal är tillgänglig och har interkulturella kunskaper 
med en professionell kompetens och med en ny attityd och ett nytt förhållningssätt (Larsson 
2008).. Det ska vara ett prioriterat område för ledningen att tillsätta resurser och skapa ramar 
och möjligheter för personal för ökad kompetens och fortbildning. 
 
7.4 Diskriminering och dold rasism  
 
Äldreomsorgen är under förändring och utveckling när det gäller personal, målgrupp och 
omsorgsarbete och förutsätter nya förhållningssätt mot äldre (Larsson 2008;  Sörensdotter 
2008). Jag tar mig friheten att börja med äldre invandrare. Jag kan tänka mig att de äldre 
invandrare som är analfabeter och kommer från landsbygden, t.ex. från Afghanistan eller 
Iran,  tillhör olika etniska grupper, t.ex. balucher eller pashto; de har inte utövat sina mänsk-
liga rättigheter. Pga maktpositioner och förtryck i samhället blir de diskriminerade i deras 
hemländer. Etniska minoriteter kan inte utöva sina rättigheter i odemokratiska samhällen 
som Afghanistan och Iran. Resurserna är inte fördelade på ett rättvist sätt i samhället och då 
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blir konsekvenserna, att de berövas sociala och ekonomiska rättigheter och utbildningsmöj-
ligheter.  
 
Här i Sverige blir de diskriminerade av en homogen kultur, trots alla goda försök med re-
gleringar, tillsynsmyndigheter och lagstiftning. Delvis blir de diskriminerade kulturellt i 
samhället och äldreomsorgen. I Sverige har kulturen varit mera homogen; detta livsmönster 
skapar ett visst tänkande, handlande, vissa normer och regler. Risken är stor att hamna i 
utanförskap och bli utsatt för diskriminering, om attityderna är utanför de ”normala” ramar-
na och reglerna. Utsattheten handlar om att de tillhör en minoritet och att de är gamla ( Ron-
ström 1996). I samhället måste man inse, att det är svårt för äldre att lära sig språket. Den 
allmänna debatten om äldre invandrare, svårigheterna på arbetsmarknaden, sociala och kul-
turella normer, fördomar, synen på myndigheter, diskriminering och i viss mån rasism un-
derlättar inte relationer, roller, förväntningar och önskemål och det blir kollision med myn-
digheternas praxis och regelverk. Generaliseringar, schablonbilden, brist på information och 
språksvårigheter är några faktorer. 
 
Samtidigt finns det bland de anställda inom äldreomsorgen personer med utländsk bakgrund. 
Många är män med hög utbildning. Personer med utländsk bakgrund, framför allt från Mel-
lanöstern och Afrika som arbetar i hemtjänsten, har upplevt fördomar, diskriminering och 
rasistiska uttalanden både från personal och pensionärer, framför allt inom äldreomsorgens 
verksamhet i innerstad. Dels har äldre personer och anställda inte vana att träffa andra män-
niskor, dels har många anställda kort utbildning och det blir svårt för dem att sätta sig in i 
andras tänkande och attityder. Sörensdotter ( 2008) skriver så här: 
 
”I vita västerländska kulturer kategoriseras människor med ursprung från Mellanöstern, Af-
rika och Asien som ”de andra” ( Sörensdotter 2008, s. 33).  
 
När man ska arbeta med människor och det handlar om omsorg krävs, att personerna har 
egenskaper som empatiska förmågor, tålamod och lyhördhet ( Sörensdotter 2008, s. 203). I 
hennes undersökningar påpekas att många kvinnor inte passar för att arbeta inom äldreom-
sorgen; dvs. de saknar dessa egenskaper. 
 

Etnisk diskriminering handlar om hudfärg, kulturell bakgrund och språk  (Sörendotter 2008, s. 
206). 

 
Den underordnade position som personal med invandrarbakgrund tillskrivs, ger effekten att de 
får arbeta hårdare för att bli accepterade (Sörensdotter 2008,  s. 215). 
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7.5 Sammanfattning 
 
Det finns minst två motiv till att invandrare har kommit till Sverige. Det ena var att industri-
aliseringen sedan 50-talet medförde arbetskraftsinvandring och det andra var krig och poli-
tiska motsättningar sedan mitten av 70-talet i övriga världen, som skapade vågor av flyk-
tingar. Samhället har förändrats och i och med detta har äldreomsorgen förändrats och ut-
vecklats ”från fattigvård till socialpolitik” sedan året 1847 och  till äldrereformen 1992 och 
till dagens samhälle. Den goda viljan finns inom den politiska agendan på central och lokal 
nivå att skapa tryggare ramar för äldre invandrare; nya förhållningssätt och attityder till äldre 
i både samhället och äldreomsorgen.  
 
Resultatet i denna studie visar att det är svårt att nå äldre invandrare och äldre från Norden 
inte innefattas i begreppet äldre invandrare och andelen äldre invandrare har ökat till 
225 520 personer i hela landet och med detta ökar behovet av äldreomsorg för invandrare i 
Sverige mer än någonsin. Vad gäller äldre från Asien finns det 12 980 i hela landet, i Västra 
Götaland 2 360, i Sjuhärad 173 och i Borås 156 vid årsskiftet 2007/2008.  Resultatet visar 
dels att det finns svårigheter när det gäller kulturella skillnader och språk i bemötandet av 
äldre invandrare och  inom äldreomsorgens verksamhet, dels att  många äldre inte kan tala 
svenska och att de inte känner till sina rättigheter; äldre glömmer det svenska språket som de 
har lärt sig och går tillbaka till sitt modersmål. Ett sätt att nå dessa människor är att sänka 
åldersgränsen för  uppsökande verksamhet och skapa tätare samarbete med ideella förening-
ar. I undersökningen visade det sig att de ansvariga är positiva till anhörigstöd i olika former 
för de äldres välbefinnande och igenkännande, och de är positiva till de anhörigas roll i 
framtiden; ett sätt att underlätta för både samhälle och individ kan vara flexibla anställningar 
av anhörigvårdare med ekonomisk ersättning och utbildning samt betonar  rekrytering av 
omvårdnadspersonal med utländsk bakgrund för att förbättra möjligheterna inom äldreom-
sorgen.  
 
För det andra underlättar mindre generaliseringar och ökade kunskaper om andra kulturer 
genom utbildning bemötandet inom äldreomsorgen. Detta förutsätter ett tydligt stöd och 
strategier från ledningen för att förbättra möjligheterna för personalen när det gäller profes-
sionalitet och mångfald. Äldre invandrare är en heterogen grupp med stora olikheter och i 
viss mån utsätts äldre invandrare för dubbel diskriminering, etniskt och åldersmässigt  och 
det finns också många anställda med utländsk bakgrund inom äldreomsorgen; det förekom-
mer fördomar, diskriminering och rasistiska uttalanden mot dem. Då krävs aktiva åtgärder. 
Dels bör det ske en medveten satsning mot diskriminering för att främja bättre förståelse, 
dels rekrytering och anställning av personer med utländsk bakgrund för ökad mångfald 
bland personalen  
 
Om man ska bättre förstå människans tankar och handlingar , anser jag att det är viktigt att 
skaffa sig kunskaper om människans uppväxtvillkor. För att öka förståelsen bland persona-
len kan man ha en introduktion till olika kulturer med ett tvärkulturellt förhållningssätt i 
form av fortbildning för personalen inom äldreomsorgen. Interkulturell pedagogik är en pro-
cess som sker mellan människor i ett mänskligt möte och samspel; med en ömsesidig reflek-
tion och dialog ökar förståelsen. Detta gör att vi börjar se människor i sin historiska kontext 
och varken klassificerar, kategoriserar dem eller placerar dem i ett fack eller skapar en de-
struktiv känsla av ”vi” och ”de”. 
 
Sammanfattningsvis  har äldre invandrare sämre förutsättningar i genomsnitt än svenskar i 
form av hälsa, ekonomi, utbildning och språk, d.v.s. socialt, ekonomiskt och kulturellt kapi-
tal. Slutligen vill jag hävda att det demokratiska samtalet om de äldre invandrarnas trygghet 
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inom äldreomsorgen nu och i framtiden handlar om att öka livskvaliteten, och utifrån vår 
demokratiska samhällssyn har de äldre invandrarna rätt till ett värdigt liv och en värdig av-
slutning i livets slutskede.  På det viset har vi integrerat äldreomsorgen för äldre invandrare. 
 
 
7.6 Framtida forskning – att blicka framåt 
 
Äldreomsorgen är ett mycket spännande tema och en utmanande fråga för framtidsforsk-
ning. En viktig framtidsforskning är att kunna bedriva forskning om de äldre invandrarna 
själva i både Borås och andra delar av Sverige med kvantitativ och kvalitativ metod utifrån 
deras önskningar och behov. Människan är en berättelse (Crafoord 96). Man kan dokumen-
tera deras livsberättelser, lärande och erfarenheter. Det är berättelser från hela världen som 
kan dokumenteras. Det skulle vara bra om man gör en kvantitativ undersökning av andra 
språk inom hemtjänsten. För att bryta äldres isolering och utanförskap kan man använda 
modellen Action på olika språk. Det kan finnas behov av kompetens och fortbildning bland 
personalen inom äldreomsorgen i form av interkulturell pedagogisk utbildning.  Ju mer man 
förstår sin egen kultur, desto mer kan man ha förståelse för andra kulturer. Det kan handla 
om en introduktion till olika kulturer. 
 
Det kan finnas behov av en annan utbildning anhörigutbildning för anhöriga till äldre in-
vandrare; genom en anhörigutbildning kan man komma närmare bilden av dels vilka rättig-
heter de äldre har, dels vilka möjligheter som finns inom området, bl. a. att utveckla och 
anpassa modellen Action och Coat för äldre invandrare. Människor lär sig genom möten och 
interaktion. Ökade kunskaper hos anhöriga kan underlätta integrationen av äldre invandrare 
inom äldreomsorgen och förhoppningsvis öka livskvaliteten hos äldre.  Säkert finns en del 
kompetens hos anhöriga, värderingar, omvårdnadskunskaper, information och språk. Vad de 
behöver kan vara kunskaper om regelverket, rättigheter, datakunskap, rutiner, medicin, stöd 
och anställningsvillkor. Det kan göras både nationellt och kommunalt. De parter som kan 
samverka för utbildning, är förslagsvis  bl.a. Nationellt Kompetenscentrum Anhörig, Hög-
skolan i Borås, FoU Sjuhärad Välfärd, Socialstyrelsen, kommun, region och landsting,  sam-
arbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS), olika riksförbund eller föreningar, 
Vuxenutbildning, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  
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8  Att tacka 
Det var en tuff och lärande resa för mig. Framför allt hade resan blivit en kort historia, ifall 
stöttning, stödjande samtal och personligt engagemang inte hade ägt rum under arbetets 
gång med studien. Därför vill jag passa på och tacka alla dem som hjälpte mig att nå slutsta-
tionen för resan. Det gäller kollegan Jörgen Dimenäs för hans vägledning, uppmuntran och 
att jag fick börja läsa  pedagogik, handledarna Christer Wede och  Mary-Anne Holfve-Sabel 
för deras stöd, tålamod och noggrannhet, Ann- Britt Boman för korrekturläsning, de perso-
ner som jag fick intervjua och till sist min käraste Liue, för hennes kärlek och stöd  (det var 
inte speciellt mycket nöje med att arbeta heltid och samtidigt skriva en studie). 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Frågor till intervju om äldre invandrare 

 
 
 

 

Presentation 
 
 

- Bakgrund 
 

- Funktion eller roll 
 

 
 

Behov 
 

 
- Hur fungerar äldre invandrare inom äldreomsorgen idag? 

 
 

- Vilka speciella behov har äldre invandrare inom äldreomsorgen jämfört med  
svenskar? 
 

- Hur når äldreomsorgen äldre invandrare? 
 

 
- Hur fungerar kontakter och relationer med anhöriga? 

 
 

Resurs/möjligheter 
 
 

- Vad finns det för möjligheter i dag? 
 

- Hur får äldre invandrare information om deras möjligheter, t.ex. anhörigvård? 
 

- Hur kan man förbättra dessa möjligheter? 
 
 
 
 

 
 


