
Mälardalens högskola 
Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap (ISB) 
Beteendevetenskapliga programmet, Social omsorg 
C-uppsats 
Vårterminen 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En studie om 
 

äldre invandrare 

 

i Västerås kommun 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare:  Handledare: 
Filloreta Lapi  Thomas Strandberg 
 
  Examinator:  
  Kari Jess 



 1 

Abstract 
 
Området kring gruppen äldre invandrare i Västerås kommun är relativt aktuellt i nuläget. Antalet 
äldre invandrare ökar vilket leder också till att de möter äldreomsorgen i större utsträckning och 
på så sätt kanske möter svårigheter då de har andra behov som skiljer sig från deras jämnåriga 
svenskar. Kan äldreomsorgen möjligtvis vara utformat utifrån äldre svenskars behov. 
 
Syftet med studien har därför varit att undersöka hur äldreomsorgen är organiserad för äldre 
invandrare i Västerås kommun med tanke på de särskilda behov som äldre invandrare kan ha. 
Syftet har också varit att belysa äldreomsorgens planering för framtiden vad gäller det ökande 
antalet äldre invandrare. För att besvara syftet finns det tre frågeställningar som hjälp.  

� Vilka planer finns inom äldreomsorgen för att i framtiden bemöta det ökade antalet äldre 
invandrare i Västerås? 

� Vad möter man för behov vad gäller äldre invandrare till skillnad från äldre svenskar? 
� Vad finns det för särskilda omsorgsformer för gruppen äldre invandrare? 

 
För att besvara studiens syfte har jag därför använt mig av kvalitativ metod och hermeneutisk 
ansats. I studien använde jag mig av ett strategiskt urval samt snöbollsurval. 
 
Genom kvalitativa intervjuer där jag intervjuade 6 viktiga personer inom äldreomsorgen i 
Västerås kommun kunde jag analysera empirin med teoretiska perspektivet symbolisk 
interaktionism och dra olika slutsatser. Resultatet blev att det fanns behov som äldre invandrare 
har och som skiljer sig från deras jämnåriga svenskar. Det framkom att man tänker på gruppen 
äldre invandrare men att man inte nått fram till dem än och att man försöker olika vägar för att nå 
fram. Och att det inte finns några särskilda omsorgsformer för målgruppen.  
 
 
Nyckelord: Äldre invandrare, äldreomsorg, behov, språk och kulturella skillnader. 
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1 Inledning 
Att lämna sitt land och invandra till ett främmande land innebär mycket mer än bara geografisk 
förflyttning. Samtidigt handlar det oftast också om ett annat miljöombyte. Att flytta från 
landsbygden till staden i det egna landet kan medföra en stor förändring för den äldre. Det 
innebär att en flytt från det egna hemlandet till ett nytt land medför ännu större förändringar 
såsom en minskning av sociala relationer, men också en kulturkollision. Flyttskälen har 
förändrats med åren, från utpräglade ekonomiska sådana till att förenas med sina barn och deras 
familjer. Melle (2006) hävdar att människor flyr oftast när de inte ser någon annan utväg. Men 
priset med inflyttningen blir många gånger högt. Ibland kan det leda till social utsatthet och 
sårbarhet vilket medför stora hälsorisker. Det är viktigt att man inser att ingen bryter upp från det 
som är en stor del av en själv utan smärta. Ju äldre man är desto svårare är det att flytta. Man har 
under hela livet byggt upp sitt sociala nätverk och sin egendom och plötsligt lämna det och bege 
sig mot ett nytt land, nytt folk, nytt språk, ny kultur, mot det okända. Melle (2006) skriver att det 
inte är lätt att anpassa sig till en ny kultur, ny religion, till det nya landets normer och värderingar 
och framför allt blir det svårt för den som har ofrivilligt lämnat sitt land. 
 
Det finns flera anledningar till varför jag valt att studera äldre invandrare, men de två främsta är 
min egen invandrarbakgrund samt nyfikenheten till hur äldreomsorgen är organiserad i syfte att 
bemöta det ökade antalet äldre invandrare och deras behov. Utgår jag ifrån mig själv, som trots 
allt är tredje generationens invandrare, konstaterar jag snart att även jag i många olika 
sammanhang har andra behov än mina svenska jämnåringar. T ex släktförhållandet är betydligt 
starkare hos mig än vad den är hos mina jämåringar. Melle (2006) skriver att äldre invandrare har 
stort behov av sin familj. Hon menar att familjen ger trygghet och gemenskap. Tre generationer 
har oftast bott under samma tak, där den äldre generationen har tagit hand om barnbarnen. De 
äldre har hög status och är aktiva i familjelivet, de är familjens ledare.  
 
Antalet äldre invandrare ökar ständigt likaså deras oro för framtiden, bedömt utifrån de äldre 
invandrare jag känner. Man funderar hur trygg ålderdom man egentligen kommer att ha. Från att, 
hela sitt liv, varit inställd på att tillbringa sina sista år hos barnen, till att få göra det på olika 
institutioner tillsammans med andra människor som inte ens har samma bakgrund, kultur eller 
språk, eller helt ensam i sin egen lägenhet. Blomqvist och Edberg (2004) hävdar att äldre i 
samband med invandringen till Sverige möter de flesta en krånglig och komplicerad vardag på 
äldre dagar. Därför blir det intressant för mig att söka svar på studiens syfte och frågeställningar. 

1.1 Bakgrund 
Antalet äldre invandrare ökar ständigt på grund av den stora så kallad arbetskraftinvandringen 
som gjordes under 1950- samt 1960-talet. Detta har medfört att de som invandrade under denna 
period håller på att uppnå pensionsåldern nu och därför kommer antalet äldre invandrare att öka i 
stor omfattning (Magnusson, 2002). 
 
Bäck och Soininen (1998) menar också att antalet äldre invandrare kommer att öka kraftigt i 
Sverige. Man räknar med att fram till år 2025 kommer antalet äldre invandrare att stiga med 20 
%. Detta medför att de äldre invandrarna kommer att vara i behov av samhällets äldreomsorg i 
allt högre utsträckning än i dagsläget. Daun m fl. (1994) skriver att under årsskiftet 1989-90 fanns 
cirka 84 000 äldre invandrare över 65 år. Författarna räknar också med att antalet äldre 
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invandrare kommer att öka kraftigt de närmaste åren. År 2010 kommer siffran att stiga upp till 
cirka 170 000 utrikesfödda personer över 65 år från att ha varit 130 000 utrikesfödda personer 
över 65 år under år 2003. 
 
Äldre invandrare kan delas in i två olika grupper. Den första gruppen är de som kom som 
arbetskraft och är en utsliten grupp som kommer att vara i behov av äldreomsorg i hög 
utsträckning (Bäck och Soininen, 1998). Denna grupp anses vara etablerad i samhället 
(Magnusson, 2002). Personer med svenskt medborgarskap tjänade mer än invandrarna. 
Medelinkomsten var högre bland personer med svenskt medborgarskap än för 
arbetskraftinvandrarna (Daun et al., 1994). Arbetskraftinvandrarna har också relativt sämre 
ekonomi och hälsa, men också sämre sociala resurser till skillnad från majoritetssvenskar. Den 
stigande åldern gör också att klyftorna blir större (Bäck & Soininen, 1998). Den andra gruppen är 
de som kommit till Sverige senare i livet för att bland annat förenas med sina barn och deras 
familjer. Invandringen av denna grupp skedde framförallt under 80- och 90-talen. De som har 
invandrat sent i livet har oftast inte arbetat utan levt på olika typer av bidrag. Denna grupp har 
också betydligt svårare att integreras i samhället (Magnusson, 2002). 
 
Först under 1990-talet började de äldre invandrarnas hälsa, vårdbehov samt bemötande att få hög 
prioritet bland den politiska och administrativa sfären. På storstadsområdet började det dyka upp 
fler och fler äldre med invandrarbakgrund som patienter och vårdtagare och därför framställdes 
frågan ”om dessa människor behövde andra former av vård och service” (Magnusson, 2002: 61). 

1.2 Historik 
De äldre invandrare som finns i Sverige idag kommer från cirka 146 olika länder. Den största 
gruppen som har invandrat till Sverige kommer från Europa. Mer än 80 procent av de äldre 
invandrarna kommer från europeiska länder bland annat Finland (28 %), Norge (11 %), Tyskland 
(9 %), Danmark (9 %), Estland (4,5 %), Polen (4,2 %), forna Jugoslavien (4,2 %) etc. Detta 
medför att de resterande 20 % äldre invandrarna kommer från icke-europeiska länder. Den största 
gruppen kommer från Chile, Irak och Syrien. Övriga grupper är mindre till antalet och kommer 
från bland annat Somalia, Etiopien etc. (Magnusson, 2002).  
 
De tio största grupperna i faktiska siffror under år 1991 som statistiska centralbyrån har gjort är: 
Finland – 114 980, Jugoslavien – 40 946, Iran – 40 001, Norge – 36 712, Danmark – 27 914, 
Turkiet – 26 364, Chile – 19 122, Polen – 16 095, Tyskland – 12 951 och Storbritannien – 10 468 
(Daun et al., 1994). Procenthalten stämmer inte överens med de faktiska siffrorna eftersom 
Magnusson (2002) talar endast om äldre invandrare medan de faktiska siffrorna motsvarar alla 
invandrare, oavsett ålder.  
 
Några år efter andra världskrigets slut kom det att bli en unik period för den svenska 
invandringens historia. I Sverige hade man gränserna öppna för det som kallades för 
arbetskraftinvandring. I andra länder var arbetslösheten relativt stor eftersom industrin låg i 
ruiner. I Sverige var efterfrågan på arbetskraft enorm eftersom svenska industrin var intakt och 
efterfrågan på dess produkter var stor. Arbetskraftinvandringen bestod inte bara av nordbor utan 
de kom också från Medelhavsregionen, Italien, Grekland, forna Jugoslavien, Turkiet, och 
Spanien (Magnusson, 2002).  
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Planerna för de som kom som för att arbeta var att återvända hem till sina familjer efter att de 
tjänat tillräckligt med kapital. För en del gick det inte riktigt som det var planerat på grund av 
krigen på Balkan. En del tvekade att återvända hem på grund av ekonomiska eller andra skäl 
(Magnusson, 2002). 
 
Efter långa debatter avskaffades arbetskraftinvandringen, vilket skedde år 1972. De enda som 
tilläts efter detta var invandrare som flydde av humanitära skäl (Magnusson, 2002). De 
arbetskraftinvandrare som stannat i Sverige mellan 1950- och 1970- talet börjar bli gamla i 
nuläget och är i behov av samhällets service- och omsorgstjänster. Detta medför att den offentliga 
vården och omsorgen kommer att vara i kontakt med mångskiftande äldre befolkning rörande 
språkliga, kulturella, etniska och religiösa tillhörigheter. Detta kan också innebära att de äldre 
invandrarna har andra behov och krav än vad äldre svenskar har.  
 
Annan anledning till att man kommer till Sverige som gammal är dels den dåliga hälsan och dels 
att få förenas med sina vuxna barn och deras familjer under livets slutskede. Efter att den äldre 
invandraren stannat i Sverige och bildad stor familj, då de lever ihop med barn och deras familj 
födds det upp konflikter också. I sina ursprungsländer har de äldre invandrarna högre social status 
i samhället och bland familjen vilket också medför att man är stolt över att bli gammal. Där anses 
de som familjens ledare och frågas om lov och råd av de yngre. Livet i Sverige är lite annorlunda 
än vad de hade tänkt sig (Melle, 2006). Om den yngre generationen omvärderar dessa 
förväntningar skapas relationsproblem mellan den yngre och äldre generationen. Oftast har den 
yngre generationen assimilerats i det svenska samhället och har svårt att anpassa livet efter de 
traditionella normerna och värderingarna (Blomqvist och Edberg, 2004: Torres, 2001). Det är inte 
självklart att den äldre blir accepterad som familjens ledare. Den äldre invandraren lämnas också 
ensam hela dagen då resten av familjen antingen är på arbete eller i skolan. Magnusson (2002) 
menar att detta medför att de äldre blir isolerade eller söker sig till servicehus. Blomqvist och 
Edberg (2004) hävdar att isolering samt låg social förankring leder till att de äldre invandrarnas 
behov att bevara sin kulturella inställning och värderingar förstärks ytterligare.  

1.3 Tidigare forskning 
Under denna rubrik tar jag upp tidigare forskning inom ämnesområdet samt vad den forskningen 
kommit fram till. 
 
Min föreliggande uppsats handlar om hur äldreomsorgen är organiserat med hänsyn på det ökade 
antalet äldre invandrare och deras behov. Jag började med att begränsa min litteratursökning till 
avhandlingar för att sedan vidga litteratursökningen mer generellt. Jag sökte på databasen Libris 
där jag hade ”äldre+invandrare” som sökord, vilket gav endast 12 träffar. Åtta av dessa 
avhandlingar var på engelska och resten på svenska. Genom att göra en ny sökning utan att 
avgränsa till avhandlingar fick jag 179 träffar, där det fanns bland annat faktaböcker, statistik om 
äldre samt uppsatser. Genom att läsa sammanfattningen på de litteraturträffar som jag, genom 
titeln, ansåg lämpliga för mitt syfte kunde jag välja. Jag avgränsade ytterligare för att komma 
närmare mitt ämnesområde genom att ha sökordet ”äldre+invandrare+äldreomsorg”. Sökningen 
gav 77 träffar. Det visade sig finnas en hel del studier om anhöriga till de äldre invandrarna, 
vilket inte var relevant för min studie. Vidare sökte jag på google med samma sökord, 
”äldre+invandrare”. Det fanns en uppsjö skrivet om äldre invandrare. Jag fick ungefär 762 000 
träffar. När jag ändrade sökordet till ”äldre+invandrare+äldreomsorg” dalade siffran till ungefär 
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114 000 träffar. En sådan mängd träffar är omöjlig att hinna granska men efter en översikt av de 
första tjugotalen träffarna fann jag några intressanta studier, bland annat två uppsatser. 
 
Den första studien/ c-uppsatsen jag fann relevant heter ”Äldre invandrare – lika som alla andra” 
(Hedesand & Wikström, 2003). Syftet med uppsatsen var att undersöka hur planering av 
kommunal äldreomsorg för äldre invandrare ser ut i Umeå kommun. I denna uppsats kommer 
författarna fram till att gruppen äldre invandrare hade andra behov än gruppen äldre svenskar 
hade där förklaringarna gick att finna i språk och kultur. Genom språket kunde gruppen äldre 
invandrare känna trygghet, bevara samt stärka sin identitet men också självkänslan. 
Kulturskillnaden var att äldre invandrare nyttjade anhörigvård i högre utsträckning än vad deras 
jämnåriga svenskar gjorde. Den andra skillnaden under kulturen var också maten som var svårt 
för socialtjänsten att tillgodose. Isolering och ensamhet upplevdes också olika beroende 
kulturtillhörighet samt att äldre invandrare mådde psykiskt sämre oftare än äldre svenskar. 
 
Den andra c-uppsatsen heter ”Äldre invandrare i äldreomsorgsplanering” (Davidsson, 2003). 
Syftet med uppsatsen var att undersöka äldre invandrares situation och planeringen av 
äldreomsorgen om denna grupp. Författaren fann att språket är ett av behoven som skiljer sig från 
äldre svenskars behov och det är av vikt att tillgodose. Ett annat behov som visar sig ganska 
tydlig är också att de äldre invandrarna vill bli omhändertagna av sina egna anhöriga. Vad gäller 
planeringen av äldreomsorgen för målgruppen har författaren undersökt två olika kommuner, 
kommun A och kommun B. Författaren fann, i kommun A, att det fanns en plan från år 1997 men 
hade inte kommit igång ännu. Det fanns inte heller någon uppsökande verksamhet vare sig för 
äldre invandrare eller svenskar trots att behovet var relativt stor. I kommun B har man inte gjort 
någon behovsinvestering som man hade gjort i kommun A och man hade inte heller kartlagt hur 
många äldre invandrare som bor i kommun B. Uppsökande verksamhet fann i kommun B för 
personer över 80 år. Slutsatsen blev att informanterna inte ville göra någon större skillnad på 
äldre invandrare och deras jämnåriga svenskar. Det tydligaste behovet visade sig vara språket, att 
kommunicera på det egna språket och därför ansåg både kommun A och B att anställa tvåspråkig 
personal kunder vara lösningen på detta.  
 
En annan bra och passande rapport är ”Äldre invandrare i Malmö berättar om vård och omsorg” 
(Linné, 2005). Syftet med rapporten var att undersöka vilka erfarenheter, förväntningar, attityder 
samt önskemål äldre invandrare har om vård och omsorg samt vård från vårdcentral och 
specialläkare. Författaren fann i sin undersökning att alla de respondenter som blev intervjuade 
var nöjda med läkarbesöket. Det problem som uppstod som tydlig var kommunikationen med 
läkare och/eller annan personal. Den grupp äldre som hade matdistribution uppgav att de var 
missnöjda med maten och att de åt väldigt lite av den mat de fick. Språket visade sig vara något 
som påverkade de äldres vardag i stor utsträckning. Författaren fann också att 
språket/kommunikationsproblemet kunde många gånger vara orsaken till för den äldre 
invandraren att inte ta emot beviljade insatser. Vissa hade positiva sociala relationer med 
hemtjänstpersonalen medan det fanns de som inte hade någon relation alls och de som inte tog 
emot hjälpen var på grund av språkbrist: 

”Att inte tala samma språk som vårdbiträdet upplevs som problematiskt därför att vårdtagaren 
- inte kan ha en social samvaro, som att småprata, skvallra eller vara artig - har svårt att 
uppfatta om vårdbiträde är vänligt eller otrevligt, vilket skapar osäkerhet och oro...” (Linné, 
2005: 18) 
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De äldre som invandrat sent i livet till Sverige och inte kunnat arbeta har ofta mycket sämre 
ekonomi än deras jämnåriga svenskar. Trots att arbetskraftinvandrarna innefattas av 
pensionssystemet hade de oftast haft låginkomstyrken och har därför också låga pensioner 
(Linné, 2005).  
 
Det finns relativt mycket forskning kring gruppen äldre invandrare. Men för lite forskning kring 
hur svensk äldreomsorg är organiserad för äldre invandrare med hänsyn på det ökade antalet 
äldre invandrare och deras specifika behov. En hel del forskning har gjorts men med fokus på 
andra områden, t ex ”Borta bra men hemma bäst” handlar om äldre bosnier och deras anhöriga 
(Holtter, 2001). Författaren studerar om hur gruppen äldre invandrare och deras anhöriga 
upplever sin situation i Sverige, deras inställning till äldreomsorgen samt deras psykosociala 
situation. Holtters slutsatts blir att situationen upplevs som problematisk då den äldre är i behov 
av hjälp och den anhöriga hjälper till på så sätt som det förväntas av honom/henne enligt 
normerna i ursprungslandet. Problemet är att den anhöriga har ett arbete att sköta och på så sätt 
har för lite tid att finnas till hands när han/hon behövs. Både anhöriga och äldre mår dåligt av 
denna situation. Författaren har också funnit att den äldre behöver hjälp och anhöriga kan inte 
tillgodose den äldres behov utan tar hjälp utifrån men det fungerar inte på ett tillfredställande sätt 
på grund av språkproblem. 
 
En annan lättåtkomligt databas har varit Mälardalens högskolebibliotek. Jag började med att 
skriva ned sökordet ”äldre invandrare” på bibliotekets katalog Book-it och fick fram 35 träffar. 
Bland dessa träffar kunde jag välja det som var mest relevant till studiens syfte. Jag tyckte att 
många av dessa faktaböcker, rapporter och undersökningar var relevanta för min studie. Jag 
lånade ett antal böcker och översiktsläste för att se om de verkligen var lämpliga för min studie. 
De som var mest relevanta och närmast mitt område av de faktaböcker jag hittade och senare 
använt mig av är Magnusson (2002) som skriver om Etniska relationer i vård och omsorg. 
Blomqvist och Edberg (2004) som i korthet skriver om gruppen äldre invandrare. Magnusson tar 
upp bland annat frågan om äldre invandrare har andra behov av sjukvård, omsorg, och andra 
sociala insatser än äldre svenskar. Författaren kom fram till att kultur formar människors sätt att 
tänka, förnimma, tro, handla samt kommunicera. Kulturell olikhet formar också olika sätt att 
uppleva vård och omsorg. Författaren anser att kulturell kompetens bör ingå i strategier för 
bemötandet av äldre. Livskvaliteten hos demenssjuka har ökat på de som har blivit tilltalade på 
det egna språket. En rekommendation är att försöka matcha vårdtagarens och personalens 
modersmål. Författaren skriver avslutningsvis att det finns två helt olika inställningar till kultur 
och åldrande. Den ena inställningen menar att ju äldre människan bli desto viktigare blir det egna 
ursprunget. Den andra inställningen menar att ju längre tid man har vistats i det nya landet desto 
mindre betyder det egna ursprunget och desto mer betyder det nya kulturen.  
 
Blomqvist och Edberg (2004) slutsats blev att äldre människor har behov av en tillvaro som gör 
att de känner sig som hemma, det vill säga att de ska ha en sådan tillvaro som gör att de känner 
igen sig själva och sin omgivning. Författarna menar också att en segregerad och profilerad 
äldrevård och omsorg vore ett bra alternativ för att de äldre ska känna sig integrerade och trygga i 
tillvaron. Vårdpersonalen behöver vårdutbildning för att kulturell baserad kompetens ska kunna 
utvecklas hos dem.  
 
Bäck och Soininen (1998) skriver om olika forskare där vissa forskare menar att 
arbetskraftinvandrarna kommer att ha det sämre både ekonomiskt och socialt samt att hälsan 
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kommer att försämras relativt mycket, eftersom de har slitit ut sig med de tunga arbeten de haft. 
Medan andra forskare hävdar det motsatta, det vill säga att denna målgrupp kommer att framstå 
som mer framgångsrika och starka än genomsnittsåldringen. Bäck och Soininen skriver att dessa 
skilda uppfattningar kan lika väl användas som argument för att öka socialpolitiska satsningar 
och motivera de bristfälliga resurserna. 
 
Heikkilä (1994) som skrivit avhandlingen Mer än halva livet har gjort en undersökning om 
gruppen äldre invandrare med finländsk bakgrund som har bott i Sverige mer än halva livet. I 
denna studie presenteras hälsan, vilka önskemål och behov målgruppen har, hur de lever och mår. 
I denna forskning görs femtio kvalitativa intervjuer med finländska pensionärer som bor i 
Stockholm. Författarens slutsats var att målgruppen är dubbelt utsatta. Gruppen äldre finländare 
hade sämre hälsa på grund av de tunga och slitsamma arbeten de haft när de var 
arbetskraftinvandrare och deras missnöje med den ekonomiska situationen.  
 
Invandrare är en utsatt grupp vad gäller hälsa men också sociala förhållanden. Socialstyrelsen 
fick därför i uppdrag under våren 1994 av regeringen att göra en rapport om utveckling av sociala 
förhållanden och sociala problem i Sverige och att man särskilt skulle belysa invandrarnas 
situation. Några forskare tog sig an uppdraget att utifrån sina egna perspektiv belysa 
hälsomässiga och sociala aspekter på invandrares situation (Socialstyrelsen, 1995). Här belyser 
man särskilt hälsan och det sociala förhållanden men ingenting om behoven som de äldre 
invandrarna kan ha.  
 
Emilia Forssell har gjort en fallstudie som handlar om anhöriga till äldre invandrare med offentlig 
äldreomsorg. Syftet med studien har varit att belysa situationen för anhöriga som känner ansvar 
för och hjälper äldre närstående som har offentlig äldreomsorg. Författarens avgränsning var att 
de äldre skulle ha anlänt sent i livet och inte bott i Sverige länge, att de ska ha anlänt till Sverige 
relativt nyligen, skriver författaren. De frågeställningar som fanns var ”vilka är hjälpmönstren 
kring de gamla efter migrationen? Vilken roll spelar den offentliga äldreomsorgen och vilka är 
intervjupersonernas erfarenheter av mötena med densamma? Hur inverkar hjälpmönstren på 
deras liv?” (Forssell, 2002: 10). Författaren har intervjuat åtta familjer, de äldre samt deras 
anhöriga. I sin studie fick hon fram bland annat att språket, kulturen samt traditionen var de 
största orsakerna till att anhöriga antingen var anhöriganställda eller hjälpte sina äldre när de hade 
tid men också när de egentligen inte hade tid. Det fanns de äldre som föredrog att ha hjälp från 
sina anhöriga istället för personalen och orsaken var att personalen inte talade samma språk. En 
annan anledning till att de äldre föredrog hjälp från anhöriga istället för hemtjänstens personal, 
var att de enligt deras traditionella syn är en självklarhet och/eller en plikt att den yngre 
generationen tar hand om sina äldre (Forssell, 2002).  
 
Sandra Torres (2001) har skrivit boken ”Understanding ´successful aging´: cultural and 
migratory perspectives”. Torres tar inte upp den svenska äldreomsorgen och hur den är 
organiserat utifrån de äldre invandrarnas behov. Däremot skriver hon mycket om lyckad 
ålderdom ”successful aging”. Författaren skriver också om kultur och hur det är att immigrera vid 
hög ålder. Torres skriver att en förflyttning från ett land till ett annat innebär att man lämnar 
bakom sig den sociala och kulturella miljön vilka har stor betydelse och ger livet mening. 
Förutom känslan av främlingskap och förvirring som kulturchoken utgör finns det också risk för 
psykisk stress som orsakas av bland annat kulturella skillnader och språket. Den äldre 
invandraren är begränsad att inlemma nya vägar, normer och värderingar till dennes invanda 
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beteende. Författaren skriver att äldre invandrare har mindre tid att återuppbygga ett socialt 
kontaktnät, ”the adjustment to a new culture is more difficult for older immigrants than it is for 
younger ones” (Torres, 2001: 38). Författaren skriver också att man funnit att äldre invandrare 
som inte har vuxna barn i det nya landet är mer isolerade än de äldre invandrare som har kommit 
att förenas med sina vuxna barn. Det förekommer ofta att när den äldre invandraren immigrerar 
och kommer till de vuxna barnen så blir det inte som de har förväntat sig. De vuxna barnen har 
integrerats i den svenska kulturen, de har ändrat livsstil, målet med livet och även dem själva har 
ändrats enligt den äldre invandraren. Detta leder till konflikter för dessa olika generationer 
(Torres, 2001.).  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur äldreomsorgen är organiserad för äldre invandrare i 
Västerås kommun med avseende på de särskilda behov som äldre invandrare kan ha. Studien 
avser också att belysa äldreomsorgens planering för framtiden vad gäller det ökande antalet äldre 
invandrare. Till syftet finns det tre frågeställningar.  
 

� Vilka planer finns inom äldreomsorgen för att i framtiden bemöta det ökade antalet äldre 
invandrare i Västerås? 

 
� Vad möter man för behov vad gäller äldre invandrare till skillnad från äldre svenskar? 

 
� Vad finns det för särskilda omsorgsformer för gruppen äldre invandrare? 

 

2.1 Problemavgränsning 
Jag kommer att undersöka gruppen äldre invandrare som är över 65 år. Jag vill lägga fokus på det 
ökade antalet äldre invandrare samt deras specifika behov och studera om det finns särskilda 
behov och om de skiljer sig från äldre svenskars, och vill därför också få fram hur äldreomsorgen 
i Västerås tar hänsyn till detta. 
 
Syftet kommer att besvaras av nyckelpersoner. Detta innebär att jag inte kommer att intervjua de 
äldre invandrarna. Jag är inte intresserad att besvara undersökningens syfte utifrån 
genusperspektivet. Jag har också valt att inte rikta in mig på speciella länder eller kulturella 
bakgrunder utan lägga fokus på hur det ser ut i allmänhet för äldre invandrare och deras behov. 
Jag har valt att undersöka Västerås kommun.  
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3 Äldre invandrare i Sverige 
Av den totala populationen som är över 65 år i Sverige är det cirka 9 % som utgörs av äldre 
personer med invandrarbakgrund. Man räknar med att det kommer att ske en fördubbling av 
denna målgrupp inom det närmaste decenniet. För att kunna bemöta och stödja äldre personer 
med olika kulturella bakgrund och behov krävs det kunskap hos vård och omsorgspersonalen. 
Det är grundläggande för vård och omsorgspersonalen att ha kunskap om hur människor upplever 
sin egen tillvaro och detta i sin tur möjliggör för personalen att förstå och hjälpa sina vård- och 
omsorgstagare utifrån deras perspektiv (Blomqvist & Edberg, 2004).  
 
I Västerås finns det totalt 3936 personer som är över 65 år med invandrarbakgrund. Av den totala 
summan är det 1667 som har finländsk bakgrund vilket också utgör den största gruppen av äldre 
invandrare (Se bilaga 2). Statistiken är gjord den 31 december år 2006 (Space-Time Research).  
 
Olika forskare har lyft fram äldre invandrares hälsa samt levnadsvillkor och funnit att dessa 
personer, till skillnad från jämnåriga svenskar, upplever sämre hälsa. Äldre invandrare förbrukar 
också mer vård och läkemedel samtidigt som de i lägre ålder har större behov av vård och 
omsorg, till skillnad från jämnåriga svanskar. Otillräcklig språkkunskap, ensamhet, utanförskap 
samt isolering är de grundläggande riskfaktorerna för äldre invandrares ohälsa. Det är viktigt att 
kunna definiera begreppet äldre invandrare för att sedan kunna förstå de bakomliggande 
grunderna till dessa problem. Begreppet saknar en tydlig definition. I statistiken omfattar 
begreppet utrikesfödda personer över 65 år. Begreppet representerar en stor kulturell, språklig, 
religiös samt etnisk mångfald (Blomqvist & Edberg, 2004).  
 
Begreppet (äldre) invandrare valdes medvetet av myndigheterna i slutet av 1960-talet och ersatte 
det negativt laddade begreppet utlänning. Man ansåg emellertid att begreppet invandrare inte var 
entydigt och den användes såväl i dagligt tal som i statistiska sammanhang på många olika sätt. 
Det är nödvändigt att det finns en entydig definition av begreppet. Begreppet invandrare kan 
definieras som personer som faktiskt själva har invandrat, det vill säga flyttat från ett annat land 
och kommit till Sverige och blivit folkbokförda här. Nyanländare invandrare avser personer som 
har flyttat till Sverige vid senare tillfälle, det vill säga har invandrat inte alltför länge sedan 
(Regeringskansliet, 1999).  
 
I denna studie har begreppen äldre invandrare och äldre personer med invandrarbakgrund samt 
äldre personer med etnisk bakgrund samma betydelse. Studien avser att benämna begreppet äldre 
invandrare i större utsträckning medan de andra begreppen kan förekomma i vissa sammanhang 
men i mycket mindre utsträckning. 
 
Magnusson (2002) skriver att begreppet äldre invandrare kan vara negativt laddat eftersom det 
inte tar hänsyn till kulturella skillnader som inhemska minoriteter såsom t ex samer, romer, 
finsktalande samt de som inte tillhör den svenska kyrkan. Det som är positivt med definitionen av 
begreppet är att det fokuserar problematiken på graden av integration i det svenska samhället 
medan andra länder har mer fokus på rasproblematiken istället.  
 
Orsaken till att personer invandrar till Sverige varierar. En tredjedel av de personer som är 
folkbokförda i Sverige har invandrat på grund av flyktingskäl. En tredjedel har invandrat av 
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familjeskäl. Medan i övriga fall handlar det om arbetskraftinvandringen. Man kan dela upp 
personerna med invandrarbakgrund i tre ungefär lika stora grupper, med hänsyn på deras 
härkomst. Den första gruppen utgörs av personer födda i andra nordiska länder. Den andra 
gruppen avser personer födda i övriga Europa. Den tredje och sista gruppen avser personer födda 
i Asien, Afrika, Sydafrika samt Nordamerika. De senaste årtionde har invandring av 
utomeuropeiska personer ökat trendmässigt (Regeringskansliet, 1999). 
 
De äldre invandrare som nu befinner sig i Sverige utgörs inte av en enhetlig grupp i social, etnisk 
eller ekonomisk avseende. Dessa personer har kommit till Sverige vid olika tidpunkter samt har 
olika erfarenheter av landets invandrings- och invandrarpolitik (Magnusson, 2002). Blomqvist 
och Edberg (2004) skriver också att målgruppens invandrarstatus och socioekonomiska 
förhållande skiljer sig. Det finns de personer som kom till Sverige som arbetskraftinvandrare och 
de som kom på äldre dagar som kallas för sen-invandrade immigranter (late-in-life). Sen-
invandrade immigranter är oftast familjeanknytnings - invandrare. 
 
I Västerås stad har frågan uppmärksammats om hur man borde bemöta äldres framtida behov av 
äldreomsorgen. Ett projekt gjordes under tiden 2001 till 2003 på Vallby. Anledningen till att 
Vallby valdes som undersökningsarena var på grund av att antalet äldre invandrare var 
förhållandevis stort. Syftet med projektet var att undersöka hur äldre invandrare ser på sin 
situation, attityder till sitt åldrande samt behov av äldreomsorg. Undersökningen går också ut på 
att ta fram skillnaderna mellan äldre invandrare och deras jämnåriga svenskar. Det som kom var 
att 10 % av äldre invandrarna bor ensamma medan hos äldre svenskar ligger siffran på 33 %. De 
som bor tillsammans med barn var 35 % av äldreinvandrarna och 1 % av äldre svenskarna. Minst 
ett av barnen bor på Vallby var det 92 % av äldre invandrarna och 18 % av äldre svenskarna. 
Detta visar tydligt skillnaderna mellan de två olika grupperna, äldre invandrare och äldre 
svenskar. Författaren fann att äldre invandrare har ett tätt socialt nätverk inom familjen. Äldre 
invandrare har i högre utsträckning än äldre svenskar en långvarig sjukdom. Äldre invandrarna är 
också betydligt mer negativt inställda när de gör en självskattning av hur de mår. Vissa äldre 
invandrare hade till och med svarat när de fick frågan om hur de mådde ”Det är inte jag som vet 
hur jag mår, utan min doktor” (Strandberg, 2003: 4).  
 
För att vara mer tydlig delar jag upp begreppet äldre invandrare i två olika grupper. 

3.1 Arbetskraftinvandringen 
Den första gruppen består av äldre invandrare som kom som arbetskraftinvandrare och blev kvar 
i Sverige av olika anledningar. 
 
Under 1950- och 1960-talet har Sverige mottagit stora arbetskraftinvandrare. Invandrarna var en 
välkommen arbetskraftreserv eftersom det rådde stor arbetskraftbrist i Sverige på grund av 
mobiliseringen (Lundh & Ohlsson, 1994). Denna grupp kom främst från de nordiska länderna 
men även från Baltikum. 
 
Man förknippar arbetskraftinvandrarnas ohälsa med deras dåliga socioekonomiska förhållanden 
och deras tunga, slitsamma samt lågavlönade arbeten (Blomqvist & Edberg, 2004). Behovet av 
invandrarnas arbetskraft i Sverige har varit störst inom sådana yrken som har varit svårt att 
rekrytera svensk arbetskraft. Det innebär att det mest vanliga inom sådana yrken har varit 
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smutsiga, tunga samt obekväma arbetstider. Det har också varit svårt att rekrytera svensk 
arbetskraft bland lågstatusyrken som t ex fastighetsskötsel, städning etc. Invandrare har i större 
utsträckning sämre arbetsmiljö än deras jämnåriga svenskar, där de utsätts oftare än svenskar för 
olika olägenheter i arbetsmiljön (Heikkilä, 1994).  
 

3.2 Sen-invandrade 
Denna grupp avser äldre invandrare som kommit till Sverige för att förenas med sina vuxna barn 
och deras familjer. Regeringskansliet definierade denna grupp som nyanlända invandrare medan 
Blomqvist och Edberg (2004) kallar denna grupp för sen - invandrade (late-in-life immigranter). 
 
Arbetskraftinvandringen avskaffades år 1972. Efter detta beslut var det endast invandring av 
flyktingar tillåtna, av humanitära skäl. Dessa flyktingar bestod framförallt av unga vuxna som 
sedan har försökt få hit sina äldre anhöriga. Det mest förekommande är att äldre föräldrar 
kommer till Sverige för att besöka sina barn och barnbarn. Barnen upptäcker att föräldrarna blivit 
gamla och föreslår att de stannar i Sverige och bildar stor familj. Efter ett tag märker föräldrarna 
att livet i Sverige är annorlunda. De är inte familjens ledare längre utan det är barnen som 
bestämmer numera (Magnusson, 2002).  
 
Sen-invandrade immigranternas hälsoproblem förknippas oftast med dåliga socioekonomiska 
förutsättningar men också isolering och utanförskap. Att vara gammal och bo i västerländska 
industrisamhället kan medföra passivitet och ineffektivitet. Den snabba teknologiska 
utvecklingen kräver att kunskap och färdigheter uppdateras med jämna mellanrum. Det finns risk 
att äldres visdom och livserfarenhet inte uppskattas i dagens samhälle samtidigt som det leder till 
marginalisering och stigmatisering av äldre. Förutom detta har äldre invandrare också låg social 
status på grund av språksvårigheter, annan kulturell bakgrund och sämre socioekonomiska 
förutsättningar. Som äldre och invandrare är man dubbelt utsatt i samhället eftersom man tillhör 
båda två av de ovannämnda marginaliserade minoritetsgrupperna (Blomqvist & Edberg, 2004).  

3.3 Äldreomsorg 
Privata ålderdomshem började komma i kraft under 1920-talet. Staten såg detta som en positiv 
utveckling och visade sitt intresse genom att skänka bidrag till kommunen för att bygga samt 
driva ålderdomshem för samer. Det beslutades att inte blanda andra kulturer, vilket också var 
omöjligt eftersom samerna hade ett annat språk, annan matkultur, var mindre lydiga och hade en 
helt annan dygnsrytm. Ålderdomshemmen skulle inreddas enligt samernas seder och bruk, som 
gjorde att de kände sig som hemma. Under 1950-talet beslutade staten att statsbidragen skulle 
upphöra för dessa hem. Skälet till det var att den språkliga skillnaden mellan svenskar och samer 
ansågs vara försummat och därför ansågs de kunna bo under samma tak (Magnusson, 2002).  
 
Under 1980-startades kommunala serviceboende för äldre finsktalande, estniska samt 
spansktalande, som experiment. Finskt servicehus fick börja eftersom de utgör majoriteten äldre. 
Det första servicehuset för finländare var misslyckad. Det var för svårt att få beviljat boende 
tillsammans med sina landsmän eftersom det inte ansågs vara godtagbart ”behov” enligt 
socialtjänstlagen. Många gamla finländare ansågs kunna bra svenska och hade därför inte behov 
av finskspråkig vård. Den grupp som inte kunde svenska var relativt liten och därför blev också 
resten av lägenheterna outnyttjade och kommunen drog slutsatsen att behovet inte var tillräckligt 
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stort som enkätundersökningen hade visat. Fortfarande idag är socialtjänstlagen ett hinder att 
flytta till finska vårdinrättningar (Magnusson, 2002). 
 
Äldreomsorg är insatser och stöd till äldre människor med behov av hjälp och stöd från 
samhället. Insatserna skall tillgodose de äldres möjlighet att leva och bo självständigt under 
trygga förhållanden Äldreomsorgen utgår utifrån tre sammansatta grundprinciper. Den första är 
individens självbestämmande rätt, den andra trygghet samt tredje och sista är valfrihet. Med 
individens självbestämmande rätt menas att som vägledning vid planering av hjälpinsatser ska 
vara att respektera och behandla den gamle som en unik individ med egen integritet samt att själv 
ha rätten om att besluta hur hon vill leva sitt eget liv. Med trygghet menas att den äldre har rätt att 
få hjälp att skapa sig ett liv där hon känner sig trygg. Hon ska bli informerad om den service som 
erbjuds, bo nära sina anhöriga eller personal samt känna sig trygg i sin bostad. Valfrihet innebär 
att den äldre inte ska bli begränsad till ett socialt aktivt liv, om så önskas. Kommunen är skyldig 
att erbjuda den äldre ett så varierat utbud av service och vård som möjligt (Davidsson, 2003). 
 
Även gruppen äldre invandrare uppmärksammas i riktlinjerna för äldreomsorgen. ”Kommuner 
och landsting måste ta hänsyn till olika invandrargruppers etniska, språkliga och kulturella 
särdrag, så att de invandrarpolitiska och socialpolitiska målen uppnås även för äldre.” 
(Davidsson, 2003: 12). 
 
Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag. Den ger kommunen en relativt stor frihet till att 
utforma samt utveckla socialtjänsten så att ska kunna tillgodose kommunmedlemmarnas behov 
(Clevesköld et. al., 2005). Kommunen har ansvar för hur insatserna för äldre planeras samt 
bedrivas. Vid planering skall kommunen samverka med lanstinget och andra samhällsorgan och 
organisationer (Davidsson, 2003). 
 
I Västerås är det kommunen som har rätt att ta betalt för vård och omsorg. Det är 
kommunfullmäktige som beslutar om storleken på avgiften. Vissa insatser som är avgiftsfria. Det 
finns olika hjälpinsatser som man kan få. Bland annat finns det hemtjänst som man kan få. 
Hemtjänsten syftar till att underlätta för den äldre att bo kvar hemma genom att hjälpa till med 
det dagliga livet när det är svårt att klara sig själv. Hemtjänsten ges dygnet runt. Det finns 
trygghetslarm som man kan ansöka om när man inte känner sig trygg i hemmet. Det finns stöd 
till närstående eftersom det är många äldre som får hjälp från sina närstående. Stöd till 
närstående kan ges på olika sätt, genom att t ex avlasta den närstående med avlösning i hemmet. 
Det finns dagverksamhet och korttidsvistelse för den äldre som också räknas som stöd till 
närstående, också som en avlastning. Personliga samtal, samtalscirklar, anhörigträffar och 
anhörigråd är också stöd till närstående som hjälper sina äldre (Broschyr om äldreomsorg i 
Västerås stad).  
 
Dagverksamhet för de äldre ger möjlighet att delta i olika aktiviteter och vardagliga sysslor i 
gemenskap med andra. Korttidsvistelse ges under kortare, tillfälliga eller återkommande perioder. 
Syftet med korttidsvistelse är att den äldre ska återhämta sig, att bli starkare i kroppen och träna 
funktioner som behövs i vardagen och för att få bo kvar hemma. Mötesplatser är till för att den 
äldre ska stärka social samhörighet, genom att bryta isolering samt att stimulera till olika 
aktiviteter och ett meningsfullt liv. Väntjänsten är ett frivilligt socialt engagemang samt 
avgiftsfri. God man är till för de äldre som har svårt att ta hand om sina intressen, då är det 
domstolen som utser en person till god man. Det finns också färdtjänst för dem som har svårt att 
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åka med allmänna kommunikationer. Man ansöker om färdtjänst hos färdtjänsthandläggarna 
(Broschyr om äldreomsorg i Västerås stad). Sedan finns det olika boendeformer/särskilt boende 
man kan ansöka om. Bland annat finns det servicehus, gruppboende samt ålderdomshem. 
Servicehus är till för piggare äldre. Gruppboenden är till för personer med demenssjukdom. 
Ålderdomshemmet är till för de personer som har stora och omfattande omvårdnadsbehov 
(Broschyr om äldreomsorg i Västerås stad). Hälso- och sjukvård är till för de som bor eller vistas 
på korttidsplats och särskilt boende. Det är kommunen som har ansvar för att erbjuda hälso- och 
sjukvård. Hälso- och sjukvård utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt sjukgymnaster 
(Broschyr om äldreomsorg i Västerås stad). 
 
Syftet med äldrenämnden är att se till att de äldre får den hjälp och stöd de är i behov av. 
Äldrenämndens uppgift är att erbjuder tjänster som bidrar till trygghet, oberoende, gemenskap 
oavsett om man bor i sin egen bostad eller på särskild boende (Ibid.). 

3.4 I Västerås kommun 
I Västerås har man gjort en strategi med sikte mot år 2016. I den står det under rubriken ”Äldre 
invandrare” att äldre inte är en homogen grupp utan tvärtom. De skriver att skillnaderna kan till 
och med vara större bland gruppen äldre än den övriga befolkningen. Detta kräver i sin tur en mer 
individanpassad vård och omsorg. De skriver också att gruppen äldre invandrare kommer att öka 
i antal. Många tappar svenska språket som de har lärt sig en gång i tiden sedan finns det en del 
som inte haft förmågan att lära sig språket alls. Denna grupp behöver få insatser från personal 
som talar deras språk och dessutom har kunskap om kultur, matvanor samt religion (Bolwig et. 
al., 2006). 
 
Nya former för vård och omsorg och mötesplatser behöver utvecklas. Med vård och omsorg avser 
Bolwig med fler (2006) att det finns i lika stor utsträckning att få det hemma som i särskilda 
boendeformer. Författarna har kontaktat olika invandrarföreningar för att ta del av deras 
erfarenheter för att utforma stödet till ”de egna” äldre invandrarna på bästa möjliga sätt.  
 I strategin står det också att egenmakt och trygghet behöver ökas. Att det ska satsa på ökad 
flexibilitet samt större rätt för den enskilde individen att själv styra över när och hur insatserna 
ska utformas. Detta leder också till en ökning av den enskilde individens självbestämmande och 
makt över det egna livet. Det står också att informationstekniken bör vara ett ovärderligt verktyg 
och därför är det viktigt att använda t ex bildkommunikation med personer som har 
demenssjukdomar eller personer som inte lärt sig språket eller tappat svenska språket.  
 
Äldre invandrare har angett att det bästa med att bo kvar hemma är tryggheten i den kända miljön 
men också det sociala sammanhanget. Det som avgjorde för gruppen äldre invandrare 
livskvaliteten var i de flesta fall möjligheten att själva få bestämma över sin vardag (Bolwig et. 
al., 2006).  
 Många av personalen har omfattande praktiska kunskaper och erfarenheter men saknar den 
formella kompetensen. Regeringen har därför satsat under 2006-2008 drygt 1 miljard kronor på 
kompetensutveckling. Syftet är att det ges personalen med praktisk kompetens en möjlighet att 
validera sina kunskaper mot de krav som omvårdnadsutbildningens har. Författarna skriver också 
att personal som talar flera språk och har kunskap och erfarenhet från andra kulturer skall tas 
tillvara på ett strategiskt sätt. Detta eftersom det är viktigt för gruppen äldre invandrare att få 
hjälp på det egna språket och av personal som kan deras kultur och religion (Bolwig et. al., 2006).  



 16 

4 Metod 

4.1 Kvalitativ metod 
Jag kommer i denna undersökning att genomföra en kvalitativ studie med intervjuer som en 
datasamlingsteknik. Kvale menar att ”Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull 
metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. 
Genom intervjun kan de förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna 
ord” (1997: 70). Kvalitativa forskningsintervjun har som mål att förstå ämnen från livsvärlden ur 
respondenternas eget perspektiv. Intervjun har varit halvstrukturerad, vilket enligt Kvale innebär 
att den varken är en öppen vardaglig dialog eller mer bestämt och strukturerad frågeformulär. 
Intervjuguiden koncentrerar sig till vissa teman men innebär också att intervjuaren kan komma 
med vidarefrågor för att få bättre och bredare svar. 

4.2 Vetenskapssyn 
I denna studie kommer jag att utgå utifrån hermeneutisk ansats eftersom syftet med studien var 
att undersöka hur svensk äldreomsorg är organiserad för äldre invandrare i Västerås kommun 
med avseende på de särskilda behov som äldre invandrare kan ha. Syftet med studien har också 
varit att se hur äldreomsorgens planering för framtiden vad gäller det ökande antalet äldre 
invandrare ser ut. Hermeneutiska ansatsen utgår från att man har ett kvalitativt förståelse- och 
tolkningssystem vilket medför att intervjuaren är subjektiv och öppen men också engagerat. 
Kvale (1997: 49) menar att ”forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden”, 
vilket medför att den muntliga diskursen omvandlas till texter som i sin tur ska tolkas. Därför 
menar författaren är den hermeneutiska ansatsen dubbelt så tillämplig för intervjuforskning. 
Hermeneutiska ansatsen förutsätter också att man har en förförståelse. Min förförståelse har varit 
att äldre invandrare har andra behov än vad deras jämnåriga svenskar har. Jag använder mig av en 
induktiv metod vilket innebär att den teoretiska utgångspunkten styrs av empirin. ”En induktiv 
ansats utgår från en mängd enskilda fall och hävdar ett samband som observerats (analyserats) i 
samtliga fall” (Alvesson & Sköldberg, 1994: 41).  
 
Hermeneutiska perspektivet utgår utifrån att tolka innebörden i berättelsen. Tolkningen görs i 
förhållande till kontext, i vilket sammanhang berättelsen har berättats. Hermeneutisk forskning 
söker förstå helheten. Den syftar också till att klargöra förståelsen som en delaktighet i en 
gemensam mening. Helheten belyser delen såsom delen bygger upp helheten genom att fördjupa 
och komplicerar den. Hermeneutiska synsättet gör det möjligt för oss att förstå andra människor 
samt vår egen livssituation och detta görs genom att vi tolka hur mänskligt liv kommer till uttryck 
genom det talade och skrivna språket men också genom våra handlingar och livsyttringar (Skott, 
2004).  
 
Alvesson och Sköldberg (1994) skriver att huvudteman med hermeneutiken har från början varit 
att meningen kan förstås enbart om den sätts ihop med helheten. Enligt Kvale (1997) är tolkning 
av meningen det som karakteriseras av den hermeneutiska cirkeln. Alvesson och Sköldberg 
(1994) menar att hermeneutiska cirkeln går ut på att delen förstås enbart ur helheten samtidigt 
som helheten förstås enbart ur delarna. Hermeneutiken använder cirkeln som en spiral där man 
börjar i någon del som man sedan försöker tillfälligt sätta denna i samband med helheten som på 
så sätt får en belysning och återgår till den studerande delen. Detta medför att man får en 
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fördjupad förståelse av bådadera. Detta kallas för den objektiverande hermeneutikens cirkel. 
Objektiverande hermeneutik vänder sig mot positivismen, det så kallad naturvetenskapen och 
antog hermeneutiken som kulturvetenskap. Naturvetenskapen uppgift var att förklara med orsaker 
medan kulturvetenskapen uppgift blev att förstå meningar. Förståelse blev lösenordet för 
kulturvetenskapen. 
 
Den existentiella hermeneutiken gör det möjligt för individen att förstå den värld hon lever i. 
Varje förståelse man har, även vardagliga ting, bidrar till en bättre självförståelse. Och detsamma 
gäller även för förståelsen av andra. Det finns många världar som man kan tränga sig in i, menar 
författarna Alvesson och Sköldberg (1994), dvs. att man kan uppsöka andra människors 
meningsfält. Varje värld är en horisont av meningar som bestäms här och nu.  

4.3 Tillvägagångssätt 
Det som låg närmast mitt intresse styrde valet av ämnet. Det visade sig vara ganska naturligt för 
mig att välja ämnet äldre invandrare. Efter att forskat lite kring det ämnet märkte jag att det 
skrevs mycket om att antalet äldre invandrare ökar ständigt. Denna upptäckt styrde också mitt val 
av ämne genom att välja att undersöka hur äldreomsorgen är organiserad med hänsyn på det 
ökande antalet samt de specifika behov som äldre invandrare kan ha, som också har varit min 
förförståelse under hela studiens gång. Efter att ha läst mer om gruppen äldre invandrare kom det 
också fram att man kunde dela upp denna grupp i två skilda grupper. Vissa forskare menade att 
arbetskraftsinvandrarna var mer kroppsligt utslitna än den gruppen som invandrat senare i livet.  
 
Efter ett möte med handledaren fick jag klart för mig vem som skulle vara intervjupersoner i min 
fältstudie. Vi kom överens om att nyckelpersoner skulle vara mes lämpliga för att studiens syfte 
skulle besvaras. Jag började ringa nyckelpersonerna vilket visade sig vara svårt att få tag på. Jag 
skickade ett antal med mail utan någon vidare resultat. Efter ett antal försök lyckades jag till slut 
få tag på några av nyckelpersonerna. Jag kom i kontakt med bland annat utvecklaren inom 
äldreomsorgen som i sin tur hjälpte mig att hitta fler nyckelpersoner. Jag kontaktade sociala 
nämndernas stab och bokade tid för intervju med biståndshandläggare som hade ett område med 
många äldre invandrare.  
 
Alla tider som bokades för intervjuerna skedde via telefon. Innan tiden bokades för intervju läste 
jag alltid upp studiens syfte samt frågeställningar. Jag frågade respondenterna om de ville att jag 
skulle maila intervjufrågorna, vilket de flesta ville. Syftet med att maila frågorna var att 
respondenterna skulle vara förbereda inför intervjun och att svaret skulle bli så innehållsrikt som 
möjligt. Jag passade på att fråga vid detta tillfälle om jag kunde spela in intervjun med 
bandspelare, vilket jag fick vid alla intervjutillfällena. 
 
Jag intervjuade totalt sex personer. Intervjupersonerna bestod av samordnare, enhetschef för 
servicehus och hemtjänst, biståndshandläggare, utvecklare inom äldreomsorgen, politiker inom 
äldrenämnden och en doktorand/projektledare inom äldre frågor. Intervjuerna ägde rum på 
respondenternas arbetsplats. Jag använde mig av intervjuguide (bilaga I). En intervju gjordes via 
telefon eftersom respondenten inte hade någon tid alls att träffas. Det var betydligt svårare att 
hinna med och anteckna allt som sades samtidigt som att föra intervjun vidare. Detta gjorde att 
svaren jag skrev vid denna intervju inte har en lika bra kvalitet som de övriga intervjuerna men 
fortfarande användbart.  
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Vid vissa intervjuer förekom det ibland att respondenterna svarade kort på vissa frågor och då 
fick jag försöka fråga samma fråga men på ett annat sätt för att sedan få svar på den frågan jag 
ville ha svar på samt att bekräfta min tolkning. Ibland förekom också att jag kunde ställa någon 
ledande fråga. Enligt Kvale (1997) är det särskilt viktigt att använda sig av ledande fråga när man 
vill höja tillförlitligheten i intervjupersonens svar samt verifiera intervjupersonens tolkning. 
Ledande frågor förstärker tillförlitligheten.  
 
Intervjutiderna varierade från att ha tagit 20 minuter vid ett tillfälle kunde det ta upp till 1,5 
timmar vid andra intervjutillfällen. I början började jag tro att jag hade för få och korta frågor 
eftersom intervjun tog gick så fort. Kvale (1997) menar att om man vid en intervju vet vad man 
ska fråga om, hur man ska fråga, varför man frågar går det bra även om intervjun är kort och rik 
på mening. Författaren menar att intervjutekniken beror på hur själva intervjun bör tolkas. De 
korta svaren kan ge upphov till flera tolkningar. Jag har skrivit ut alla intervjuer ordagrant innan 
jag började analysera. Därefter har jag solat bort sådant som inte var viktigt för syftet och 
frågeställningarna. Jag kommer att beskriva mer utförligt om hur jag har gjort med empirin under 
bearbetning av data som kommer härnäst.  

4.4 Bearbetning av data 
Under analys/resultat redovisas det som kommit fram som tydligast efter intervjutolkningen. Det 
är uppdelat i tre olika teman; behov, organisation samt framtida planer. Under varje tema 
kommer jag att hänvisa till citat från intervjuerna som jag ansåg vara mest relevant för att besvara 
studiens syfte samt frågeställningar sedan kommer det att kopplas ihop med teorier. Citaten är 
omformade endast från talspråk till skrivspråk. Det förekommer också koppling med tidigare 
forskning eftersom det stödjer min tolkning av empiri. 
 
Datainsamlingen delas i delar som hermeneutiska ansatsen säger som sedan tolkas och förstås i 
helhet, den söker förstå helheten. Under analys och tolkning sker en växling mellan del och 
helhet. Efter varje enskild intervju transkriberades den i sin helhet för att sedan analyseras och 
granskas i delarna. Data som ansågs relevant för att svara mot studiens syfte och frågeställningar 
valdes ut, vilka också blev citaten. Därefter satte jag samman dem till en helhet. Jag analyserade 
åter texten i sin helhet, precis som Kvale (1997) säger att genom att man tolkar en text sker en 
växling mellan helhet och delar. Enligt författaren läser man genom intervjun och får en allmän 
uppfattning och sedan återgår till visst tema och utveckla deras mening. Därefter menar Kvale 
kan man återgå till den helhetliga intervjun och på så sätt får ett nytt ljus genom att delarna har 
lyfts fram och blivit tydliga i de teman man har funnit.  
 
Det var teman som styrde citaten. Teman underlättade för mig att välja rätt del för att sedan 
sammansätta med andra delar av andra intervjuer och få en helhet i ett gemensamt material. 
Genom de frågeställningar jag hade kunde jag skapa tre teman. Frågeställningarna jag hade i 
studien handlade om vilka planer det finns inom äldreomsorgen för framtiden och på så sätt föll 
det rätt naturligt att välja ett tema som jag kallade för framtida planer. Det andra temat som 
bildades var behov eftersom jag ville söka svar på vad det fanns för behov bland äldre invandrare. 
Sista temat som jag kallade för organisation bildades genom att jag ville se vad det fanns för 
särskilda omsorgsformer för målgruppen som arbetet handlar om. Det är frågeställningarna och 
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syftet som har varit inspirationskällan till temans uppkomst. Efter att jag hade fått fram tre teman 
kunde jag också underlätta arbetet för mig själv och välja passande citat till respektive tema.  
 
Efter att ha fått en helhet kunde jag koppla till teorier för att sedan göra tolkning av data och 
belysa det med respektive teori. När delarna var sammansatta i ett gemensamt dokument var det 
lättare att se när det var citat med mindre betydelse eller repeterande citat. Jag har medvetet inte 
tagit med sådana citat som jag ansåg var för lika varandra som olika respondenter hade sagt. När 
jag kommit så pass långt och fick en struktur över det hela var det lättare att se över 
datainsamlingen och filtrera bort de citat som jag ansåg inte var relevant i sin helhet. 
 
Hermeneutiken utgår dessutom utifrån att tolka innebörden i intervjupersonernas berättelse. 
Hermeneutiken förutsätter också att man har en förförståelse (Kvale, 1994). Min förförståelse i 
detta ämne är dels som studerande inom social omsorgsprogrammet med yrkespraktik från 
äldreomsorgens biståndsbedömning, dels som anhörig till äldre invandrare. 

4.5 Urval 
Studiens syfte har styrt urvalet av intervjupersonerna. Populationen består av nyckelpersoner. 
Nyckelpersonerna är en samordnare på servicehus, en enhetschef för servicehus samt hemtjänst, 
en biståndshandläggare, en utvecklare inom äldreomsorgen, en politiker inom äldrenämnden samt 
en doktorand/projektledare inom äldre frågor.  
 
Jag har använt mig av både strategisk urval men också snöbollsurval. Eftersom jag var intresserad 
av yrkeskategoriernas kunskap blev de ganska naturligt att använda mig av strategiskt urval. 
Snöbollsurval innebär att de respondenter jag får tag i kan hjälpa mig att hitta andra enheter som i 
sin tur hittar andra. Ibland kan snöbollsurval vara det enda alternativet om det överhuvudtaget ska 
bli en studie (Esaiasson med fl., 2003). Snöbollsurval används oftast vid svåråtkomliga 
analysenheter t ex uteliggare, prostituerade eller missbrukare. 
 
Att jag använde mig av snöbollsurval berodde mest på att jag inte lyckades få tag på alla 
nyckelpersoner på egen hand. Jag kände inte heller till var yrkeskategorierna befann sig eller vad 
de hade för namn eller telefonnummer. När jag var på en intervju hjälpe intervjupersonen mig 
genom att skriva ner namn och telefonnummer på de yrkeskategorier jag var ute efter. Och på 
nästa intervju fick jag ett annat namn och telefonnummer och på så sätt blev det snöbollsurval.  

4.6 Etiska reflektioner 
De etiska principerna bildar riktlinjer för etikkommitténs granskning av forskningsprojekt inom 
Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap. Syftet med etiska principerna är också att 
vägleda forskaren inför planering av projekt. När man forskar måste man tänka på 
individskyddskravet som också är grundläggande vid forskning. Individskyddskravet kan delas 
upp i fyra huvudkrav. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (www.vr.se).  
 
Informationskravet innebär att forskaren berättar den aktuella forskningens syfte för dem som det 
berör. Den information som forskaren ger kan vara mer eller mindre detaljrikt (www.vr.se). Ett 
av kraven i denna princip är att: 
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”Forskaren ska informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 
projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 
deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 
omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 
villighet att delta” (www.vr.se: 7). 
 

Det ska också framkomma tydligt att deltagandet är frivilligt och intervjun kan avbrytas när 
respondenten själv önskar samt att de uppgifter som samlas in inte kommer att användas i något 
annat syfte än den aktuella forskningen (Ibid.). Detta informerade jag om i samband med 
förfrågan om att delta i intervjun. 
 
Samtyckekravet innebär att deltagandet är frivilligt och att responden har rätt att själv bestämma 
över sin medverkan. Detta innebär att inför varje intervju bad jag om respondenternas samtycke 
om att spela in intervjun med bandspelare. Det krav som ställs inför denna princip är att ”de som 
medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka 
villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa 
följder för dem” (www.vr.se: 10). Detta innebär att respondenten kan avbryta intervjun när som 
helst. De har också möjligheten att avbryta sitt deltagande och strykas ur ett forskningsmaterial. 
Detta meddelade jag respondenterna i denna studie, även när jag var på plats för att utföra 
intervjuerna. Eftersom intervjun inte var känslig på ett personligt plan utan helt professionellt var 
det ingen av respondenterna som tyckte att det var obehagliga frågor och ingen valde därför att 
avbryta intervjun.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att sådan privat datainsamling som kan identifiera respondenterna 
inte ska redovisas. Respondenternas identitet ska skyddas så att de kommer att vara anonyma, t 
ex genom att inte använda deras rätta namn. Bandet som jag spelar in intervjun på kommer att 
förstöras när undersökningen är färdigställd, vilket Kvale menar är ett etiskt förhållningssätt 
(1997). Denna princip ställer krav på forskaren att respondenterna ges största möjliga 
konfidentialitet, samt att personuppgifter skall bevaras på ett sådant sätt så att ingen obehörig ska 
kunna få ta i dem. Frågan om konfidentialitet, offentlighet samt sekretess har ett nära samband 
med varandra.  

”Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett 
sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta 
uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt 
omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna” www.vr.se: 12). 

 
En svårighet med konfidentialitetskravet i den här undersökningen kan vara att respondenternas 
profession göra att de kan identifieras. Eftersom Västerås stad inte är så stor kan det finnas risk 
att det går att identifiera vem som sagt vad då det kan gå att härleda till yrkesprofession. Vad 
gäller konsekvenser, skriver Kvale (1997), att risk finns om respondenten kan komma i skada. 
Jag anser att det inte finns några risker eller negativa konsekvenser med att besvara studiens syfte 
och frågor, eftersom det inte finns något hemligt att avslöja som respondenterna kan komma att 
ångra senare. Även Vetenskapsrådet skriver, att om det finns risk för att kunna identifiera 
deltagarna i undersökningen skall det beaktas vid vägning av värdet kunskapstillskottet mot 
eventuella negativa konsekvenser för deltagarna (www.vr.se).  
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Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlas in om enskilda deltagare eller verksamheter 
endast får användas för forskningssyfte. Ett av kraven på denna princip är att ”Uppgifter om 
enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk 
eller andra icke-vetenskapliga syften” (www.vr.se: 14). I mitt fall har datainsamlingen används 
endast av mig i denna studie, sedan kommer jag att förstöra de band jag har spelat in intervjuerna 
på för att inte sekretessbelagda uppgifter sprids.  

4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
För att undersökningen ska kunna vara hållbar måste man tänka på reliabiliteten och validiteten. 
Validiteten kan definieras som mätinstrumentets förmåga att undersöka det man avser att 
undersöka. Kvale (1997: 215) hävdar att validitet oftast brukar definieras med frågan ”Mäter du 
vad du tror att du mäter?”. För att validiteten skulle vara hög i denna studie använde jag mig 
därför av en intervjuguide som möjliggjorde studiens syfte samt frågeställningar att bli besvarade. 
Hartman (1993) hävdar att kravet på validiteten är att forskningsmaterialet ska vara relevant för 
problemställning.  
 
Reliabiliteten innebär med vilken precision man mäter. Enligt Kvale (1997) innebär reliabilitet 
om metodens tillförlitlighet samt pålitlighet. Genom att jag har spelat in intervjun med 
bandspelare och skrivit ned i textformat har det också inneburit att lyssna på intervjuerna flera 
gånger genom att jag spolat fram och tillbaka för att skriva ner alla intervjuerna. Detta leder till 
en precision vilket innebär att metodens tillförlitlighet samt pålitlighet är bra, att jag har mät det 
jag avser att mäta. Hartman (1993) menar att kravet på reliabilitet är att man ska lita på sina data. 
Enligt Kvale (1997) ställs frågan alltid inför varje intervjuundersökning om resultaten är 
generaliserbart. Generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning undersökningens resultat går 
att generaliseras. Resultaten i min studie är inte generaliserbart eftersom jag har för få 
intervjupersoner och därför går det inte att dra någon generalisering till andra sammanhang än de 
som har undersökts, däremot kan man finna stöd för vissa antaganden i andra studier som också 
kommit till liknande resultat.  
 
Lindblad (1998) skriver att i en kvalitativ undersökning som är hermeneutisk tolkande är syftet 
inte att generalisera utifrån empiriska resultat man fått utan snarare att ge en ny kunskap, ökad 
förståelse samt en fördjupad insikt baserade på genomtänkta tolkningar.  
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5 Teoretisk utgångspunkt 
Eftersom studiens syfte utgår från att undersöka både hur äldreomsorgen är organiserad samt 
vilka behov äldre invandrare kan ha har jag därför möjligheten att kunna använda mig av tidigare 
forskning som stöd och symbolisk interaktionism. Det är empirin som styrt teorin.  

5.1 Kulturella skillnader 
Sverige har blivit ett mångkulturellt land under de senaste decennierna. Idag finns det människor 
som har kommit hit från alla världsdelar. Dessa människor har med sig i bagaget religion, kultur, 
socialt bakgrund samt ett språk och värderingar som skiljer sig från de svenska. Detta kan därför 
leda till kulturella skillnader vid mötet med samhällets tjänster (Melle, 2006). 
 
När man blir gammal försöker man knyta ihop livets säck. Som gammal och invandrare upplever 
man starka behov av att återknyta till sina rötter genom att förstärka sin kulturella samt etniska 
tillhörighet. Äldre invandrare som kommer från traditionella kulturer, från familjeorienterat 
samhälle till ett individorienterat samhälle möter stora problem. Detta medför risk för att sociala 
samt familjerelationer med gemensamma och traditionella grundvärderingar gynnas bort 
(Blomqvist & Edberg, 2004). 
 
Kultur omfattar värden, normer, beteendemönster samt materiella resurser som är karakteristiska 
för en viss grupp. Kultur kan respresenteras av kläder, religion, tradition samt språk (Giddens, 
2001). 
 
Det är språket som ger människan sin kulturella tillhörighet. Individen skapar sin identitet vilket 
sker framför allt genom språket. Det är språket som vägleder de nya grupp- familjemedlemmarna 
djupare och tätare i sina egna grupper och sin egen kultur med alla de komplexa delar, de regler 
och värderingar som samlingen har. Genom språket tolkas livet och omvärlden. Under en 
kulturgrupp skapas gemensamma värderingar samt attityder till företeelser och människor. Man 
lär sig vad som är viktigt och rätt och vad som är oviktigt och orätt. Dessutom får man under 
denna process en attityd mot sig själv men också gentemot andra. Författaren menar att detta 
gäller för gruppen även i förhållande till andra grupper. Under hela denna utveckling handlar det 
om trygghet samt tillit, hur man själv i interaktion med andra kan växa till en självständig person 
med styrka i sig själv och tilltro till andra (Heyman, 1990). 
 
Ibland uppstår även kulturella skillnader som ger orsak till mer eller mindre svåra problem. Detta 
sker när invandrare möter det svenska samhället och dess kultur. Heyman (1990) menar att när 
man tillhör en kultur innebär det en djup och självklar identifikation vilket hör samman med ens 
egen utveckling inom den kulturen, både här och nu men också historiskt sett. Detta innefattar 
också livshållning, sinnrikt flätade regelmönster och värderingar som ger trygghet och 
gemenskap i gruppen om man lever efter dem. Man skulle må dåligt av genom att bryta mot dem 
som i sin tur skulle också leda till utstötning och isolering.  
 
I en familjeorienterad kultur har den äldre hög status i familjen men också samhället. De är 
familjens ledare och frågas om lov och råd av familjemedlemmar men också av grannar och 
släktingar. I denna kultur är det därför inte statens angelägenhet att ta hand om den äldre utan det 
är en självklarhet att det är de yngre familjemedlemmarna som har detta ansvar. Man förknippar 
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åldersprocessen och god ålderdom med att bli väl omhändertagen av sina familjemedlemmar. Om 
den yngre generationen ändrar uppfattning om dessa förväntningar skapas det problem mellan 
den äldre invandraren och yngre familjemedlemmen. Denna omvärdering sker i samband med att 
den yngre generationen integreras i det svenska samhället och har därför svårt att upprätthålla de 
traditionella normerna och föreställningarna som den äldre invandraren har. De äldre 
invandrarnas behov och förväntningar är oftast djupt inrotad i deras kulturella traditioner. Genom 
att de äldre invandrarna känner sig isolerade och har låg social förankring i Sverige leder detta till 
att behovet att bevara sin kulturella inställning och värderingar förstärks ännu mer. Social och 
kulturell desorientering kan bidra till att kristillstånd utvecklas hos äldre invandrare (Blomqvist & 
Edberg, 2004). 

5.2 Behov 
Samhällets normer och resurser är organiserade utifrån den västerländska individualismen och 
tillgodoser ofta inte de förväntningar och behov som äldre invandrare har. Det förekommer därför 
ofta problem för äldre invandrare vid möte med vård och omsorg. Enligt Blomqvist och Edberg 
har äldre invandrare behov av en tillvaro som gör att de känner igen sig själva och sin omgivning. 
Stora förändringar leder till oro och hälsoproblem för den äldre. Författarna hävdar att en 
segregerad och profilerad äldrevård och omsorg kan vara ett passande alternativ för att de äldre 
ska känna sig integrerade och trygga i sin tillvaro (Blomqvist & Edberg, 2004).  
 
Författarna Thorslund och Larsson (2002) skriver att begreppet behov är mångtydig och kan avse 
från fysiologiska till triviala aktiviteter. Enligt författarnas definition av Nationalencyklopedin 
innebär begreppet ett inneboende krav på upphävande av viss brist antingen medvetet eller 
omedvetet. Behov används särskilt när det handlar om djupa mänskliga drivkrafter.  
 
Lindelöf och Rönnbäck (2004) menar att när det gäller behov så finns det inget som säger att 
äldre skiljer sig från andra åldersgrupper. De menar att oavsett hur gammal man är har man 
behov av att äta, vila, trygghet samt gemenskap. Däremot kan det förekomma individuella 
skillnader beroende på vad, hur och när den hjälpsökande vill äta, dricka, hur ofta hon vill bada, 
hur denna hygienprocedur ska gå till, vem, hur och när personen vill träffa andra, hur ofta man 
vill vistas ute och när detta ska ske.  
 
Begreppet behov är centralt i lagstiftning samt inom äldreomsorgen och sjukvården. Trots detta 
är det inte behov som styr fördelningen av resurser till dessa områden. Det är den ekonomiska 
utvecklingen i samhället som sätter ramarna inom äldreomsorgen samt för den generella 
välfärdspolitiken. Även att antalet äldre har ökat samt deras behov av vård och omsorg har inte 
ökningen av resurser följt med. Författarna Thorslund och Larsson (2002) anser också att det är 
otroligt svårt att de fastställa vad som ska räknas som behov som i sin tur ska berättiga till olika 
former av vård och omsorg.  
 
Enligt Lindelöf och Rönnbäck (2004: 37) beskriver socialtjänstlagen begreppet behov som den 
finske filosofen von Wrights formulering; ”En varelse b e h ö v e r sådant som det är i l l a för 
den att vara utan”. Enligt socialtjänstlagen ses behov inte som något fristående utan behov 
relateras till den hjälpsökande och hennes situation. Behov kan inte betraktas förutsättningslöst 
utan bör kopplas till själva individen och till vad som anses nödvändigt och rimligt. Dessutom, 
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menar författarna, är inte heller alla behov uttryckta eller eftersökta i alla situationer. Därför kan 
och bör kanske inte alla behov tillgodoses av samhället.  

5.3 Symbolisk interaktionism 
Stryker menar att symbolisk interaktionism inte borde ses som en teori utan som ett teoretiskt 
ramverk eller perspektiv (Augustsson, 2005). Det som skall vara i fokus enligt symbolisk 
interaktionism är den mellanmänskliga interaktionen. Den symboliska interaktionismen bekräftar 
också att individen inte reagerar bara på vissa händelser utan kan även tolka alla de symboler som 
utnyttjas i interaktionen mellan individerna. Detta medför i första hand att språket ges en central 
roll för såväl individen som samhällets utveckling. Språket är en speciell typ av symbol och är en 
uppsättning av ord som används vid kommunikation. Enligt Blumer handlar symbolisk 
interaktionism om ett ”relativt särskilt närmande till studiet av livet i mänskliga grupper och 
mänskliga uppträdande” (Augustsson, 2005: 87). 
 
Definition av situationen är en viktig term inom symbolisk interaktionism. Om människan 
definierar situationen som verklig, förblir den verklig också, vilket i sin tur avgör hur denne ska 
bete sig i olika situationer. Typisk för symbolisk interaktionism är den ständigt pågående 
processen där situationer definieras och omdefinieras oavbrutet. Detta gör i sin tur att även 
beteenden ändra konstant beroende på hur situationen har definierats eller omdefinierats. Även 
vår sinnestämning samt vårt hälsotillstånd är en del av situationen. I varje situation finns det olika 
slag av data. Det förekommer både objektiva och subjektiva element hos varje individ som gör att 
definitionen av situationen bedöms olika. Något slags grund data i det hela är bland annat 
religionstillhörigheten, det ekonomiska läget, kunskapsnivån etc. Det andra som styr är de 
attityder eller värderingar som finns hos individen eller gruppen sedan tidigare i anslutning till 
den aktuella situationen. Individens sätt att definiera situationen i en given situation är inlärd 
genom de interaktioner man har med andra och därför blir också definition samma eller mycket 
likartade i den aktuella situationen (Trost & Levin, 1999). 
 
Att interagera är detsamma som att samtala och inte bara verbalt utan också genom kroppen och 
dess rörelser t ex med minspel eller handrörelser. När vi tänker innebär det att vi talar med oss 
själva och på så sätt ägnar oss åt social interaktion med oss själva. Tänkandet är symboler i form 
av ord. Även känslor är ett slags tänkande, vi känner inte utan att vi tänker att vi gör det. Det i sin 
tur leder till att utan ord kan vi inte tänka. Ju mera nyanserat och aktiv språk vi har desto lättare 
blir det för oss att tänka. När man pratar ett främmande språk och kanske har begränsade 
ordförråd kan man inte heller uttrycka sig lika bra och klokt som man gör på sitt eget språk, där 
ordförrådet är betydligt större. Man upplevs av andra men också av sig själv som mindre 
intelligent. Författarna skriver att det skall mycket till för att en invandrare som bryter och har ett 
begränsade ordförråd skall uppfattas som intelligent. Genom att det finns brist i uttal samt 
ordförråd upplever man sig allvarligt handikappat (Trost & Levin, 1999). 
 
Ord är de mest vanligaste och tydligaste symbolerna vi använder, det språk som vi talar har vi lärt 
oss under hela uppväxttiden. Så småningom blir ord inte bara ljud utan ljud med betydelse och 
således symboler. För att ord ska bli symboler räcker det inte att de har betydelse bara för oss 
själva, utan de måste ha en gemensam mening och betydelse för andra i vår omgivning också. 
Ordets betydelse bestäms av definitionen av situationen. Om det inte sker en definition av 
situationen blir ord eller term inga symboler. Ordet familj är en symbol för oss alla men kan ha 
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olika betydelse beroende vilken situation ordet används i. Symboler växer fram i den sociala 
miljön, i de sociala sammanhang där individen har befunnit sig samt befinner sig i nuläget. 
Meningen härstammar från sociala interaktioner och är en social produkt (Trost & Levin, 1999).  
 
Vi människor är aktiva varelser genom att vi handlar eller beter oss ständigt. Den symboliska 
interaktionismens perspektiv har fokus på människans beteende som sociala varelser. Är vi aktiva 
innebär det att vi är i en process. Vi är inte statiskt utan föränderliga vilket den symboliska 
interaktionismen förutsätter. Med tillämpning av symbolisk interaktionism formas vi människor 
till något vi gör inte något vi är. Vi är inte dominanta men vi beter oss dominanta. Eftersom vi 
människor är aktiva kan det vara svårt att förutsäga vad vi kommer att göra härnäst. För att vi ska 
kunna sätta oss in i den andres handlande måste vi först och främst kunna förstå hennes definition 
av situationen och uppfattning av symboler vilket inte är helt enkelt att göra (Trost & Levin, 
1999).  
 
Själv-medvetandet som finns hos människan utvecklas i sociala grupper. Mead menar att 
människan själv existerar endast i förhållande till andra (människors) själv. Det är just detta 
medvetande som är basen för bland annat definition av situation som social handling, socialt 
objekt, gest samt symbol. Mead är framförallt känd för skapandet av ”I” och ”Me” som består av 
två mentala tillstånd hos jaget. ”´I´ är organismens respons på de andras attityder; ´Me´ är den 
organiserade uppsättning av andras attityder som man själv antar” (Augustsson, 2005: 74). 
”Me” är den delen av jaget som samlar på sig allt människan varit med om under hela livet och 
det är också här människans normer finns internaliserade. Samvetet finns också här vilket medför 
det till en del av ´Me´. Så fort ´I´ sagt eller gjort något lagras det genast i vårt `Me`. Det är `Me` 
som styr och bromsar ´I´ (Trost & Levin, 1999).  
 
Mead använde sig av begreppet roller som en vardagsterm med syfte på att man skulle ta eller 
sätta sig in i andras perspektiv. Mead´s egna uttryck var ”att ta andras attityd” (Trost & Levin, 
1999). Tornstam (2005) menar att inom rollteorin betraktas människor som aktörer som ska spela 
roller som förväntas av dem. Under livets olika sammanhang förväntas olika saker från oss. Man 
riktar olika förväntningar på hur vi skall bära oss åt och bete oss samtidigt som vi själva också 
har förväntningar på oss själva. Även Linton menar att genom att vi tillhör en given grupp får vi 
förväntningar som riktar sig mot oss från gruppen som enhet samt alla dessa medlemmar. 
Förväntningarna har betydelse för hur individen och hur hon ska handla i en given situation. 
Varje individ har en position i gruppen. Även beteende har betydelse i gruppen. Det handlar om 
vad vi säger eller inte säger, vad vi gör eller inte gör, vad vi tänker eller inte tänker. Varje 
position har förväntningar och normer om hur positionsinnehavaren ska eller bör bete sig (Trost 
& Levin, 1999). Tornstam (2005) menar också att dessa rollförväntningar från omgivningen och 
oss själva sätts i faktiska beteende, i rollutförandet.  
 
Sociala identiteter skapas genom att man blir placerad av omgivningen och sig själv som ett 
socialt objekt. Identiteten förändras allteftersom situationen förändras eller omdefinieras. Stones 
begrepp sociala identiteter ligger nära det Mead kallar för jaget, den är en del av jaget som är 
”Me”. Identiteter är sociala objekt och är en del av personens medlemskap i en eller flera sociala 
relationer som t ex vän, bror etc. (Trost & Levin, 1999).  
 
Människan finns i nuet och definierar situationen i nuet samt interagerar med symbolerna i nuet. 
Det som definieras som nuet i denna just då jag skriver detta är nu redan ett passerat stadium. 
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Man kan aldrig gå tillbaka till nuet som har passerat. Människan förändras hela tiden och är inte 
detsamma nu som när då var nu. Vi alla befinner oss i ständigt process och förändras hela tiden. 
En del av processerna går väldigt långsamt, så långsamt att man börjar tro att stabilitet skulle 
råda. Men ”en gammal hund kan visst lära sig att sitta” (Trost & Levin, 1999: 23). 
 Författarna skriver att minnet inte bara behåller det de har varit med om utan även de glömd 
finns integrerat i de nyare meningarna och värderingarna. Det glömda som är bortträngt är 
integrerat och finns med i den pågående modifikationsprocessen vi människor deltar i. 
Människan och hennes beteende är en produkt av hela hennes historia, all upplevelse och 
erfarenheter lika mycket på det individuella som på det sociala planet. Det innebär nu inte att vi 
beter oss nu endast beroende på hur vi blev uppfostrade när vi var barn. Utan vi använder oss av 
vad vi erfarit som barn för att sedan använda det i nuet. Som barn lär man sig att tala och skriva 
men processen fortsätter, man lär sig hela tiden.  
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6 Analys/Resultat 
Jag har använt mig av en hermeneutisk ansats vilket medför till en uppdelning av materialet till 
olika teman. Empiriska materialet är uppdelat i tre olika teman. Därefter analyserar jag dessa 
teman som också var relevanta till undersökningens syfte och frågeställning för att därefter göra 
en teoretisk koppling. De tre olika teman är Behov, Organisation samt Framtida planer. Det är 
syftet och frågeställningarna som har styrt teman. Här kommer tolkning av intervjuerna att 
redovisas och citat som sedan kommer att sammankopplas med relevant teori. 

6.1 Behov 
Under detta tema fick jag relativt lika svar från intervjupersonerna. Frågan som ställdes är om det 
finns särskilda behov bland gruppen äldre invandrare som skiljer sig från gruppen äldre 
svenskar samt vilka omsorgsalternativ äldre invandrare väljer oftast. Det som framkommer 
under intervjuerna är att språket, kulturen samt religionen är de mest tydliga behoven hos äldre 
invandrarna som skiljer sig från deras jämnåriga svenskar. Det omsorgsalternativ som äldre 
invandrare väljer oftast är anhöriganställning. 
 
”Det största behovet är språket. De äldre med invandrarbakgrund vill ha hjälp av personal som 
kan deras språk. Sedan kommer matkulturen. Matvanorna är annorlunda, tiden när man äter och 
var man äter.” (Enhetschefen) 
 
”Ja. […] det finns många äldre som inte har lyckats lära sig svenska språket. När man då är i 
behov av äldreomsorgen och inte kan språket blir det svårt” (Politiker inom äldrenämnden)  
 
Det mest tydliga behovet som framkommer är språket. Dels beror detta på att många äldre 
invandrare är analfabeter och inte har lyckats lära sig språket och dels glömmer man svenska 
språket och återgår till sitt modersmål när man blivit gammal. Det finns också de som kommit till 
Sverige som gamla och oftast haft svårt att lära sig ett nytt språk eller inte har försökt alls. 
Språkbehovet anses inte vara helt tillgodosett. Linné (2005) fick fram i sin rapport att språket är 
avgörande för en del av de äldre invandrarna. De väljer hellre att tacka nej till beviljade 
hemtjänstinsatser än tar emot någon i sitt hem som de inte kan kommunicera med. Genom att 
äldre invandrare har ett begränsat ordförråd eller ingen alls kan det medföra ett handikapp. Trost 
och Levin (1999) skriver att det begränsade ordförrådet leder till att man inte kan uttrycka sig lika 
bra och klokt som man gör på sitt eget språk där ordförrådet är betydligt större. Detta medför att 
man upplevs av andra som mindre intelligent. Genom att det finns brist i uttal samt ordförråd 
upplever man sig allvarligt handikappat. Det blir svårt för den äldre invandraren att uttrycka sina 
känslor och det gör att han upplevs av andra som mindre intelligent. Detta gör att det nekar olika 
erbjudanden som de är berättigade till, vilket kan upplevas som mindre intelligent drag av 
samhället. 
 
”Tyvärr är det fortfarande så att de vill att deras egna anhöriga ska vara anställda […]Det har 
hänt att enhetschefen har velat att hemtjänstens personal ska gå hem till den äldre och utföra 
arbetet men då blir konsekvensen att de äldre säger ifrån hjälpinsatserna.” 
(Biståndshandläggare) 
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Forsell skriver att ensamheten leder till psykiska problem för de äldre. För att bryta ensamheten, 
isoleringen visar intervjupersonerna önskemål om personal som kan språket. Intervjupersonerna 
önskar att det finns äldreomsorg på det egna språket som kan ta hand om de äldre (Forsell, 2002). 
Ett sätt att hantera detta är att de äldre invandrarna tackar nej till hemtjänstinsatser de är 
berättigade till och istället vänder sig till sina anhöriga. En annan lösning kan vara att hitta andra 
sätt att kommunicera med än de verbala. Här kan en koppling göras med teorin symbolisk 
interaktionsmens och dess hörnsten symboler (Trost & Levin, 1999). Människor kommunicerar 
med symboler. Ord är de vanligaste symboler människor använder. För att vi ska kunna 
kommunicera på ett rimligt sätt måste orden/symbolerna vi använder ha samma betydelse. Detta 
kan tolkas som att det är viktigt för de äldre invandrarna att kunna kommunicera med personal 
som pratar samma språk. Genom att de pratar samma språk medför detta att de kan kommunicera 
med symboler och göra sig förstådda då symbolerna har samma betydelse för bägge parterna. 
Kulturen och religionstillhörigheten kan till exempel påverka för hur symboler ska tolkas. 
Forssell (2002) skriver att språket är ett hinder för de äldre. Hon menar att den som är i behov 
utav akut hjälp är sårbar eftersom de inte talar språket. Man måste ringa först nästa dag för akut 
sjukdom, när man har lyckats få tag på sina anhöriga som sedan ringer åt den äldres vägar.  
 
”Ja, dels så handlar det om språket. De vill ha folk omkring sig som pratar deras språk. De är 
jättesvårt att hjälpa någon när man inte förstår varandra. Det är ett av de första problemen och 
skillnaden också. Det handlar om kultur också. De har andra vanor. Men behovet utav hjälp är 
detsamma. Maten är också en stor del. Det kommer ofta fram att de inte tycker om svensk mat 
utan vill ha bosnisk eller kurdisk mat. ” (Biståndshandläggaren) 
 
Vad gäller skillnader i kulturen framkommer det som ett tydligt behov. Att äldre invandrare 
omhändertas av sina egna vuxna barn är en del av kulturen. Att inte söka sig till äldreomsorgen är 
också en del av kulturen. Äldreomsorgen anses vara sista alternativet för hjälp. Också maten 
inkluderas i kulturella skillnaderna och är ett behov som inte tillgodoses fullt ut. 
Intervjupersonerna säger olika saker om maten. En del säger att de äldre invandrarna som har 
provat att äta svensk mat och har börjat tycka om det. Det sades också att ibland förekommer det 
att personalen hjälper till att laga sådan mat, i mån av tid, som de äldre invandrarna uppskattar. 
Medan andra intervjupersoner menar att behovet av maten från den egna kulturen är svår att 
tillgodose. Det sades också att kunskap är viktigt. Man måste lära sig om hur de har levt tidigare 
och vad de tycker är viktigt, vad de tänker och känner. Utan att känna igen sig i sin omgivning 
kan man inte skapa ett självmedvetande. Här kan Trost och Levins (1999) teori om själv-
medvetandet kopplas samman med empiri. Själv-medvetandet som finns hos varje individ 
utvecklas endast i sociala grupper. Författarna menar att individen existerar bara i förhållande till 
andra individer. Allt de äldre invandrarna varit med om under hela deras liv har lagrats och 
samlats under deras ”Me”, det är också här människans normer finns internaliserade. Genom hela 
socialisationsprocessen har den äldre invandraren lagrat normer om hur han skall bete sig. Denna 
socialisationsprocess har skett i det ursprungsland den äldre invandraren kommer ifrån och därför 
har begränsat antal alternativa handlingar bland vilka han väljer. Detta kan tolkas som att i den 
äldre invandrares kultur tar man hand om den äldre och därför förväntar sig den äldre att 
omhändertas av sina egna anhöriga.  
 
”Det finns skillnader i kulturella, historiska och religiösa bakgrunden, matvanor och de 
allmänna vanorna som de har med sig. Dessa vårdas enligt svenskt sätt och därför anser jag inte 
fungerar.” (Politiker inom äldrenämnden) 
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”Men i och med att kulturen är olika så kan det finnas skillnader genom att man gör en sak på ett 
visst sätt eller går i kyrkan på speciella dagar.” (Biståndshandläggare) 
 
”Man har också som äldre invandrare större behov utav att träffa sina egna grupper.” 
(Utvecklare inom äldreomsorgen) 
 
Heyman (1990) skriver också att det ibland uppstår kulturella skillnader som leder till problem. 
Oftast förekommer detta när invandrare möter det svenska kulturen. När man tillhör en kultur 
innebär det en djup och självklar identifikation som hör ihop med ens egen utveckling inom den 
egna kulturen. De äldre som invandrat till Sverige kommer för det mesta från familjeorienterade 
kulturer där den äldre har hög status i familjen och är familjens ledare och frågas om lov och råd 
av familjemedlemmarna. I och med invandringen till Sverige förändras även deras position och 
roll i familjen. De är inte längre familjens ledare. Forssell (2002) skriver att det sker konflikter 
även mellan olika generationsrelaterade rollförväntningar. Detta sker enligt författaren genom att 
den äldre har en mer traditionell syn medan den yngre generationen har blivit mer integrerat i den 
svenska synen på saker och ting. Också Torres (2001) skriver att kulturella skillnader leder till 
konflik mellan familjemedlemmarna. Även om dessa medlemmar har haft samma kultur, normer 
och värderingar kan dessa förändras i och med invandringen och integreringen i det nya landet. 
För den äldre invandraren är det betydligt svårare att ändra på de normer och värderingar man har 
haft hela livet. Den äldre och yngre generationen dela därför inte samma uppfattning om saker 
och ting och på så sätt uppstår det konflikt mellan dessa två generationer.  
 
Här kan man tolka att när den äldre inte längre har den höga statusen i familjen han haft och alltid 
varit inställd på, kommer det att påverka det själv-medvetandet. Här kan jag koppla ihop Mead´s 
teori om själv-medvetandet inom symbolisk interaktionism med denna empiri. Mead menar att 
människan själv existerar endast i förhållande till andra (människors) själv. Som påpekat högre 
upp menar Mead att själv-medvetandet utvecklas i sociala grupper. Människans ”Me” är den 
delen av jaget som man har samlat på sig allt man varit med om under hela livet och det är också 
här människans normer finns internaliserade (Trost & Levin, 1999). Detta medför att den äldre 
redan i ursprungslandet har socialiserats i sin kultur som gör att han har svårt att leva utan. Den 
äldre invandraren är född och uppfostrat i en annan kultur och där har man andra normer och 
värderingar och har därför svårt att bryta upp alla dessa inlärda och uppfostrade processer. Detta 
förstärks av begreppet definition av situationen där det bland annat står att de data som påverkar 
individens definition och omdefinition av situationen är kulturen, värderingarna etc. Den äldre 
invandrarens beteende är en produkt av hans historia, hans alla upplevelser och erfarenheter lika 
mycket på det individuella som på det sociala planet vilket gör det svårt att bryta upp och ta sig 
an en annan roll. Trost och Levin (1999) skriver också att genom att vi tillhör en given grupp får 
vi förväntningar som riktar sig mot oss från gruppen som enhet samt alla dessa medlemmar. 
Förväntningarna har betydelse för hur individen ska handla i en given situation. Detta kan också 
påverka olika beslut samt beteende hos den äldre invandraren genom att han förväntas att göra 
eller bete sig på ett visst sätt eftersom det är förväntningar från gruppen. 
 
När jag ställer frågan om intervjupersonerna anser att behoven skiljer sig mellan gruppen äldre 
invandrare som kom som arbetskraftsinvandrare och de som kom senare i livet (under 80- och 
90-talen) framkommer det ganska lika svar från intervjupersonerna. De flesta intervjupersoner 
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menar att arbetskraftinvandrarna har bott länge i Sverige och anpassat sig till det svenska 
samhället och känner till språket och vet hur svenska systemet fungerar.  
 
”Arbetskraftinvandrarna har inlemmats i svenska samhället genom sitt arbete mycket snabbare. 
När de har blivit gamla vet de om den svenska kulturen och hur saker och ting går till.” 
(Enhetschef) 
 
För att ytterligare precisera frågan ställer jag en ledande fråga som lyder; anser du att 
arbetskraftinvandrarna är mer utslitna än den andra gruppen som kom senare? Här är svaren 
också mycket tydliga. De flesta intervjupersonerna säger detsamma om att de inte har kunnat 
märka några skillnader vad gäller gruppen arbetskraftinvandrare som är mer kroppsligt utslitna än 
de som kommit senare i Sverige. Det beror till stor del också på vad de har arbetat i sina 
ursprungsländer vilket också kan vara kroppsligt slitsamt. Även här kan man koppla med teorin 
om själv-medvetandet. I och med att man flyttade yngre till Sverige för att arbeta har det också 
varit lättare att anpassa sig till det nya landet och dess normer och regler. Identiteten skapas av 
sociala sammanhang och innebär att identiteten har blivit skapad även i Sverige och de har hunnit 
socialiseras i den svenska kulturen. Deras upplevelser och erfarenheter skapas i Sverige och när 
de blir gamla har ändrat vanor och seder och blivit ett med den svenska kulturen (Trost & Levin, 
1999). Detta kan tolkas som att om en individ får tillräckligt långt tid på sig att integreras så 
kommer den tiden också att utnyttjas för att minska eller kanske eliminera gruppens 
förväntningar på individen. 
 
”Jag har inte kunnat se skillnader vad gäller att arbetskraftsinvandrarna är mer utslitna än den 
andra gruppen.” (Biståndshandläggare) 
 
”Däremot så säger man, när man pratar om äldre i Sverige så brukar man säga från 65 år 
medan när man tittar på äldre invandrare så börjar man redan från 55 år. Det brukar man 
hänvisa till att just arbetskraftsinvandrarna haft ett väldigt tungt jobb här och kanske varit lite 
utslitna sedan tidigare också. Det är svårt att göra sådana jämförelser och säga generellt att 
arbetskraftsinvandrarna är mer utslitna än den andra gruppen.” (Doktorand/Projektledare) 
 
Intervjupersonerna kan inte se någon koppling med att arbetskraftinvandrarna är mer utslitna än 
den grupp som har kommit senare till Sverige. Det som däremot framkommer är att äldre 
invandrare kan gå tillbaks till modersmålet och glömmer svenska språket vid t ex 
demenssjukdom. Men det fanns också de som säger det motsatta och får stöd i tidigare forskning. 
Blomqvist och Edberg (2004) förknippar arbetskraftinvandrarnas dåliga hälsa med de tunga, 
slitsamma samt lågavlönade arbeten de har haft. Även Heikkilä (1994) skriver att det mest 
vanliga inom sådana yrken har varit smutsiga, tunga samt obekväma arbetstider.  
 
”Ja, jag anser att arbetskraftinvandrarna är mer utslitna. Svenska arbetsmarknaden var inte 
enkel under denna period då arbetskraftsinvandrarna kom till Sverige och hade fått utföra tunga 
jobb.” (Politiker inom äldrenämnden) 
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6.2 Organisation 
Under temat organisation har jag frågan om det finns särskilda omsorgsformer för gruppen äldre 
invandrare. Det framkommer ganska tydligt att i Västerås kommun har det inte skett så mycket 
men att det är mycket på gång. Här ställer jag också frågan om du anser att äldreomsorgen är 
anpassad för gruppen äldre invandrare och deras behov samt vilka omsorgsalternativ äldre 
invandrare väjer oftast. 
 De flesta intervjupersoners svar är av liknande karaktär. Det framkommer att äldre invandrare 
valde anhöriganställning framförallt. Det sades att äldreomsorgen inte är anpassad för gruppen 
äldre invandrare och deras behov fullt ut. De flesta av intervjupersonerna saknade kunskap om de 
kulturella skillnaderna som ofta förekom. Ju mer kunskap om de olika kulturerna desto bättre 
skulle de förstå samt tillgodose behoven på ett lättare och bättre sätt. Och det sades också att det 
inte fanns några speciella omsorgsformer för gruppen äldre invandrare förutom det där med 
anhöriganställning och matcha personal.  
 
”För det mesta önskar de äldre invandrarna ha anhöriga som tar hand om dem, 
anhöriganställda. Detta leder till kvinnofälla. Vi försöker ha mer blandat personal. Det som 
behövs är att ha mer kunskap om de kulturella skillnaderna.” (Utvecklare inom äldreomsorgen) 
 
”För det mesta önskar de äldre invandrarna ha anhöriga som tar hand om dem, 
anhöriganställda” (Enhetschef) 
 
Här kan man göra en koppling med teorin definition av situationen som Trost och Levin (1999) 
skriver om. Om den äldre invandraren inte använder sig av denna teori kan det leda till konflikt 
mellan denne och dess vuxna barn. Anledningen till detta är att de uppfattar som att barnen 
vänder dem ryggen och därför inte hjälper sina gamla föräldrar. Skulle de äldre invandrarna 
istället omdefiniera situationen och se istället att barnen är anpassade i det svenska samhället och 
därför inte har tid eller ekonomisk möjlighet att stanna hemma för att tillgodose sina äldres 
behov, så skulle detta göra situationen lättare för den äldre och deras familjer. Vid en 
omdefinition skulle den äldre invandraren se situationen på ett bredare perspektiv. T ex det 
faktum att i Sverige måste man arbeta, både män och kvinnor och därför finns äldreomsorgen och 
då skulle de känna sig väl till mods också och ha betydligt lättare att ändra beteende. Att göra en 
definition av situationen styrs av många företeelser. Det som styr de äldre invandrarna i detta fall 
är de attityder och värderingar som individen har från sitt ursprungsland. Enligt Trost och Levin 
(1999) finns det objektiva förhållandena som påverkar individens definition av situationen. Det 
som styr individen eller gruppen är de värden av moralisk, ekonomisk, religiös och intellektuell 
art. Forssell (2002) har genom att ha intervjuat de äldre vilka får hjälp av sina anhöriga har fått 
fram att de äldre vill ha sina anhöriga som hjälper dem på grund av dels de förväntningar de har 
gentemot den yngre generationen och dels för språkets skull. Författaren menar att det finns 
plikter som är riktade mot den yngre generationen från de äldre.  
 
Vad gäller frågan om äldreomsorgen är anpassad för gruppen äldre invandrare framkom det 
ganska tydligt om att det finns en hel del att göra. Det sades också att äldreomsorgen är anpassad 
till viss del, t ex att det fanns anhöriganställning. Helst av allt vill gruppen äldre invandrare ha 
anhöriga som tar hand om dem. Det andra alternativ är personal som kan språket och kulturen. 
Här kan det också tolkas som att kulturen och språket är avgörande för att de äldre invandrarnas 



 32 

behov ska vara tillgodosedda. Blomqvist och Edberg (2004) menar att i familjeorienterade 
kulturer är det inte statens angelägenhet att ta hand om den äldre utan en självklarhet att de yngre 
familjemedlemmarna tar detta ansvar. Åldersprocessen och god ålderdom förknippas med att bli 
väl omhändertagen av sina familjemedlemmar. De förväntningar som äldre invandrare har på den 
yngre generationen är oftast djupt inrotad i deras kulturella traditioner. Ju mer den äldre 
invandraren känner sig isolerade och har låg social förankring i Sverige desto större blir behovet 
att bevara sin kulturella tillhörighet. Med Trost och Levins (1999) teori kan man dra slutsatsen att 
det själv-medvetandet som finns hos människan utvecklas i sociala grupper. Människan själv 
existerar bara om hon finns bland andra människor. Det är just detta medvetande som är basen för 
bland annat definition av situation som social handling, socialt objekt, gest samt symbol. Man 
kan tolka detta som att resultatet av att äldre invandrare känner sig isolerade och har mindre 
social förankring blir en minskning i deras medvetande för bland annat omdefinition av 
situationen.  
 
”Nej, det finns en hel del att göra. Det handlar mycket om kunskap. Vi måste tillhandahålla 
informationsmaterial på olika språk.” (Biståndshandläggare) 
 
”För det första så tror jag att äldreomsorgen inte har nått ut till de äldre invandrarna 
tillräckligt. Vi ser att äldre invandrarna är en underrepresenterad grupp. Procentuellt är de inte 
många äldre invandrare som har hjälp från äldreomsorgen som det är med äldre svenskar och 
detta på grund av att anhöriga sköter om sina äldre själva.” (Utvecklare inom äldreomsorgen) 
 
Det sades att det var viktigt för personalen att ha kunskap om de äldre invandrares kultur. Genom 
denna kunskap kunde personalen tillgodose deras behov. Ett alternativ är att ha personal som kan 
deras språk samt kultur. Ett annat är att utveckla personalen genom information och kunskap så 
att de hittar nya metoder för att nå fram till de äldre invandrarna. Det som också framkom var att 
den sociala kontakten är en viktig del i de äldre invandrares liv som också oftast inte blir 
tillgodosedd på grund av att personalen inte kan deras språk. Att gå ut på promenader, att växla 
några ord, att berätta ett skämt eller en historia från sin barndom och få respons från personal är 
en viktig och stor del av livet. Gör man inte detta känner man ingen livsglädje och ingen 
livskvalitet. Blomqvist och Edberg (2004) skriver att samhällets normer och resurser är oftast 
organiserade utifrån den västerländska individualismen och tillgodoser därför inte de 
förväntningar och behov som äldre invandrare har. Det förekommer därför ofta problem för äldre 
invandrare vid möte med svensk vård och omsorg. Ska hälsoproblemet minskas hos äldre 
invandrare samt deras oro bör de finnas i en tillvaro som gör att de lätt känner igen sig själva i 
och sin omgivning, enligt författarna Blomqvist och Edberg. 
 
Forssell (2002) skriver att äldreomsorgens beslutsfattare tar hänsyn till och visar respekt för 
mångfalden. Detta görs genom att äldreomsorgen anpassa sig efter de äldre invandrares uttalade 
önskemål om omsorger av sina egna anhöriga istället för av personalen inom äldreomsorgen.  
 
Då de äldre inte behärskar språket och därmed inte kan uttrycka sina behov medför detta att de 
blir en underrepresenterat grupp. Om de äldre invandrarna kunde interagera som Trost och 
Levins (1999) teori säger, hade de kunnat samtala med personal och inte bara verbalt utan också 
genom kroppen och dess rörelser t ex med minspel eller handrörelser. Men det är viktigt att 
poängtera att även om äldre invandrare använder minspel och handrörelser så behöver det inte 
innebära att de betyder samma sak för den äldre invandraren som för personalen. Symboler måste 
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ha samma betydelse för bägge parterna. Exemplar på kulturella skillnader beträffande symboler 
är att vissa kramas då de träffas, andra spottas, tredje skakar bara hand etc. Därför blir det svårt 
att interagera, även om det inte är verbalt, med personalen inom äldreomsorgen.  
 
”De är oftast isolerade, de är bortglömda i sina hörnor.” (Politiker inom äldrenämnden) 
 
Vid frågan om det finns särskilda omsorgsformer för gruppen äldre invandrare framkom det av 
nästan alla intervjupersoner att det inte finns för just denna grupp men det kommer att byggas ett 
äldreboende för finsktalande. Sedan finns det de som jobbade med dessa frågor själva eftersom 
de är i kontakt med gruppen äldre invandrare ofta. De försökte motivera målgruppen att ta emot 
hjälpinsatser de är berättigad till. Eftersom att det har förekommit att äldre invandrare hade tackat 
nej till hjälp då det inte fick anhöriganställning utan fick svensk personal istället.  
 
”Inte speciellt före denna grupp. Politikerna är lite mer för det här att man ska kunna välja mer, 
var och en. De är mycket mer fria på det viset. De är också för att man som äldre kan välja 
utförare. Och då kan man tänka sig att det kan komma fler utförare som t ex invandrargrupper 
som startar hemtjänst med olika kulturella bakgrunder.” (Biståndshandläggare) 
 
”Det finns en våning för äldre finländare. De ska bygga ett nytt ålderdomshem också för 
finländare. Jag anser att ett ålderdomshem med olika kulturella skillnader skulle behövas. Att 
varje våning eller enhet har samma kulturer.” (Enhetschef) 
 
”Det finns inga speciella just nu, men jag hoppas att det ska bli ändring nu och framöver.” 
(Politiker inom äldrenämnden) 
 
Här sades också att vägen till äldre invandrarna inte är funnen än men att man försöker hitta 
lösningar samt att mycket är på gång, under utveckling. Det sades också att äldrenämnden håller 
på att ordna, kanske inte särskilda omsorgsformer men mer sociala mötesplatser. Detta för att 
bryta isoleringen bland gruppen äldre invandrare.  
 
”Dels så finns detta med att matcha personal. Vad vi gör är också att vi satsar på uppsökande 
projekt. Och att ha information på olika språk så att vi ska kunna nå ut.” (Utvecklare inom 
äldreomsorgen) 
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6.3 Framtida planer 
Under denna rubrik har jag ställt frågan om det finns något speciell handlingsplan i 
äldreomsorgen för gruppen äldre invandrare. Nästa fråga jag ställt är om det finns planer för hur 
man i framtiden ska möta det ökade antalet äldre invandrare. Av samtliga intervjupersoner 
framkommer det att någon specifik handlingsplan för äldre invandrare inte finns men att mycket 
är på gång i Västerås kommun. Det tyder också på en viss osäkerhet bland de intervjupersonerna 
när det gäller om det fanns speciell handlingsplan, de var inte säkra om det egentligen fanns. Det 
framkommer också att inom äldreomsorgen är man på gång att ta fram olika planer som att öppna 
dagliga verksamheter och mötesplatser för att bryta isoleringen bland gruppen äldre invandrare.  
 
”Det är det jag hoppas på att det ska bli, så småningom […]Hittills har det inte funnits någon 
handlingsplan.” (Politiker inom äldrenämnden) 
 
”Idag vet jag inte om det finns någon speciell handlingsplan. Förhoppningsvis så kommer det 
väl. Det behövs ju.” (Doktorand/Projektledare) 
 
”Äldrenämnden har tagit fram en strategi för äldreomsorgen för Västerås fram till år 2016 
[…]Vi har ett uppdrag utav äldrenämnden att utveckla det här området. Det finns alltså en 
strategi som man har tagit och det finns som mål. Någon direkt handlingsplan har vi inte än. 
Men vi jobbar på det.” (Utvecklare inom äldreomsorgen) 
 
Vad gäller planer för hur man i framtiden ska bemöta det ökande antalet äldre invandrare 
framkommer det att mycket är under utveckling. Det sades att ett äldreboende för finländare är på 
gång men det sades också att de mindre etniska grupperna inte får glömmas bort. Därför är det på 
gång med mötesplatser så att även de mindre invandrargrupperna ska ha möjlighet att ta sig ut 
och träffas med sina egna grupper och fika ihop, vilket kan betyda väldigt mycket. Här kan det 
också sammankopplas med Trost och Levins (1999) teori. Författarna skriver att i perspektivet 
symbolisk interaktionism avvisas att en stimulus ska ha någon betydelse i sig självt. De menar att 
först när det har mottagits och får betydelse hos mottagaren, i detta fall i äldreomsorgen, blir det 
en stimulus och påverkar i sin tur beteendet. För att den äldre invandraren skall kunna få en roll i 
samhället måste det finnas anledning för det i hans egen föreställningsvärld, vilket skapas genom 
social interaktion. Det är genom att äldreomsorgen har kännedom om äldre invandrares 
föreställningsvärld som de också kan påverka till det positiva för den äldre invandraren. 
Författarna menar att människor har stor frihet att alltid få definiera situationen utifrån sin egen 
horisont samt vad som ska ingå i det egna aktuella föreställningsvärlden. 
 
”Det är det jag hoppas på att kommunen ska medverka i, i högsta grad. Det är bra att man har 
beslutat att öppna ett finskt äldreboende.” (Politiker inom äldrenämnden) 
 
”Det är också det som vi just håller på med och börjar ta fram planer vilket också är en viktig 
del. […] då tror jag att om man kan göra någon form av mötesplatser där det finns personal som 
pratar samma språk som den äldre […]. Det kan göra väldigt mycket för det sociala välmåendet. 
Det gör naturligtvist att man också mår bättre även fysiskt, genom att man har ett socialt liv som 
fungerar.” (Doktorand/Projektledare) 
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Det handlar om att matcha personal och den äldre så att de kan kulturen och språket. Att försöka 
organisera utifrån behovet. Ge ut information på olika språk. Det är framförallt att finna de 
äldre invandrarna och informera vilka möjligheter det finns inom den svenska äldreomsorgen.” 
(Utvecklare inom äldreomsorgen)  
 
Det sades också att vägen till att nå ut till de äldre invandrarna inte har hittats riktigt än. Att man 
tänker för svenskt och att det är dags att tänka som äldre invandrarna tänker. Det framkommer 
också att man har tagit kontakt med invandrarföreningar för att lära sig och för att det ska bli så 
bra som möjligt. Regeringen har skickat stimulansbidrag till alla kommuner. Västerås kommun 
kommer att få ca 12 miljoner kronor som ska satsas på olika områden. Bland annat kommer det 
att satsas för gruppen äldre invandrare. Äldrenämnden har tagit fram en strategi för 
äldreomsorgen för Västerås fram till år 2016. Det står om att äldre invandrare är en grupp som 
ska prioriteras. Här går det att sammankoppla denna empiri med Trost och Levins (1999) teori 
där de skriver om att människans sociala identitet skapas genom att man blir placerad av 
omgivningen och sig själv som ett socialt objekt. Genom att den äldre invandraren kan använda 
symboler med personalen som också förstår dessa symboler på samma sätt, kan det leda till en 
omdefinition av situationen och en ny signifikantmening uppstår att den äldre invandrarens behov 
är tillgodosedda. Detta kan tolkas som att Västerås kommun har en stark handlingsplan för 
integrering av de äldre invandrarna i den svenska omsorgen. Men denna plan kommer att ha svårt 
att lyckas förrän den äldre omsorgen verkligen nått ut till sina mottagare (den äldre invandraren) 
och stimulerat på ett sådant sätt som ger de grund att omdefiniera situationen och på så sätt öppna 
dörren till integrering. 
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7 Diskussion 
Under denna rubrik redogörs en egen reflektion över metoden, tillvägagångssättet samt resultatet 
som har behandlats i studien.  

7.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka hur äldreomsorgen för äldre invandrare är organiserad i 
Västerås kommun med hänsyn på de särskilda behov som äldre invandrare kan ha. Med studien 
har jag också velat belysa äldreomsorgens planering för framtiden vad gäller det ökande antalet 
äldre invandrare. För att besvara studiens syfte använde jag mig av kvalitativ undersökning som 
jag också ansåg var den mest relevanta lösningen. Som datasamlingsteknik gjorde jag intervjuer 
och spelade in dessa med bandspelare. Jag använde mig av hermeneutisk ansats för att analysera 
och tolka intervjuerna. Hermeneutiken gjorde det möjligt för mig att tolka intervjun i delar för att 
sedan förstå helheten och detta. En växling mellan del och helhet har funnits under hela arbetets 
gång. Genom att jag delade empirin i teman kunde jag på så sätt tolka och koppla ihop det med 
teorier på ett tydligt och effektivt sätt.  
 
Kvalitativ studie med intervjuer har varit intressant att göra. Ibland har det varit lättare ibland har 
det funnits svåra stunder då jag önskade att jag skrev arbetet ihop med någon. Jag har under 
arbetets gång försökt att hela tiden tänka vad det är jag vill undersöka samt åstadkomma med 
denna studie. 
 
Intervjuerna har gjort det möjligt för mig, såsom Kvale säger, att förstå livsvärlden ur 
respondenternas eget perspektiv och fånga deras erfarenheter och innerbörd. Det har varit ett nöje 
att ta del av respondenternas erfarenheter och kunskaper. Urvalet av respondenterna bestod av 
nyckelpersoner eftersom jag ansåg att det skulle ge en helhetsbild av det jag ville undersöka. 
Nyckelpersonerna jag intervjuade bestod av en samordnare, en enhetschef, en 
biståndshandläggare, en utvecklare inom äldreomsorgen, en politiker inom äldrenämnden samt en 
doktorand/projektledare inom äldreomsorgen. Nyckelpersonernas kunskap gav en helhetsbild av 
det jag ville undersöka. Det gick bra att spela in intervjun med bandspelare och jag försökte att 
inte lägga orden i respondenternas mun. Under intervjun försökte jag att observera och anteckna 
för att fånga in de rörelser och kroppsspråk som inte går att spela in med bandspelare, vilket 
visade sig vara lättare sagt än gjort då respondenterna sökte ögonkontakt med mig hela tiden.  
 
Jag har försökt bevara respondenternas anonymitet genom att inte använda mig av deras namn. 
Respondenternas profession kan dock göra det möjligt för läsarna att identifiera respondenterna 
eftersom det i en så pass liten kommun som Västerås kan gå att identifiera en anställd genom 
dennes yrkesprofession. Kvale (1997) skriver att det kan finnas risk med att kunna identifiera 
respondenten och att respondenterna kan komma till skada. Jag anser inte att det kan finns några 
större risker med att besvara studiens syfte samt frågeställningar och att respondenterna därför 
inte kan komma till skada. 
 
Efter alla intervjuer och inspelningar var det dags för tolkning och analys samt att sammankoppla 
empirin med teori. Det var relativt tungt att göra detta på egen hand, men genom att jag delade 
upp empirin i teman blev det betydligt lättare att analysera och tolka. Uppdelningen av teman har 
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gjorts med hjälp av de frågeställningar jag hade under syftet. De gjorde det lättare att dela 
empirin i tre olika teman; behov, organisation och framtida planer.  

7.2 Resultatdiskussion 
Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur äldreomsorgen är organiserad för äldre invandrare i 
Västerås kommun med avseende på de särskilda behov som äldre invandrare kan ha. Studien 
avser också att belysa äldreomsorgens planering för framtiden vad gäller det ökande antalet äldre 
invandrare. Till syftet hade jag tre frågeställningar. 
 

� Vilka planer finns inom äldreomsorgen för att i framtiden bemöta det ökade antalet äldre 
invandrare i Västerås? 

 
� Vad möter man för behov vad gäller äldre invandrare till skillnad från äldre svenskar? 

 
� Vad finns det för särskilda omsorgsformer för gruppen äldre invandrare? 

 
Genom att ha använd mig av den kvalitativa metoden och intervjuat sex nyckelpersoner har jag få 
svar på studiens syfte. Språket är ett centralt begrepp när det gäller behov som skiljer sig mellan 
äldre invandrare och deras jämnåriga svenskar. Språket är det största och inte fullt ut 
tillgodosedda behovet. Det finns flertalet orsaker varför en äldre invandrare inte lärt sig språket. 
Ett kan vara åldern i sig, ett annat att denne inte prioriterat detta, ett tredje kan vara att språket 
glömts etc. Förutom de direkt problem som okunskap kring språket innebär finns det en hel del 
andra indirekta sådana. Ett exempel på det kan vara den självisolering man skapar genom att låta 
bli att gå ut och skapa kontakter eller bara träffa folk i allmänhet. Därför önskar de äldre 
invandrarna ha anhöriga som tar hand om dem eftersom det är de som känner till kan tillgodose 
den äldre behov på bästa möjligaste sättet. Även personal som kunde språket och kulturen var 
något de äldre invandrarna önskade sig. I likhet med språket så är kulturen också ett stort behov 
som skiljer sig från äldre svenskar. Förutom självaste kroppsspråket så innehåller kulturen 
ingredienser såsom mat, vanor, seder, värderingar attityder, förväntningar etc. som i sig försvårar 
integreringen för den äldre invandraren. Kulturen är något som är djupt rotad i de äldre 
invandrarnas liv och som inte går att ändra på hur lätt som helst. Man lär sig vad som är viktigt 
och oviktigt, vad som är rätt och orätt. Dessutom får man under denna process en attityd mot sig 
själv men också gentemot andra. Att lära sig och omdefiniera situationer är betydligt lättare för 
yngre invandrare än för de äldre även om i vissa fall går det att lära en gammal hund att sitta. 
 
Behovet av att träffa sin egen grupp och umgås med, är lika stor hos alla folkgrupper, men märks 
tydligare hos invandrarna de då aktivt måste söka sig till en sådan grupp. Detta kan förstoras en 
aning eftersom äldre invandrare inte har lika stor tillgång till den egna kulturen, religionen och 
språket i det svenska samhället och därför känner behovet av att träffas oftare med familj och 
bekanta. Medan för äldre svenskar räcker det med att gå till affären och växla några ord med 
kassören då de pratar samma språk och därför har inte behovet av att träffa sina anhöriga. För den 
äldre invandraren blir det betydligt svårare att göra sig förstådd i offentliga platser och det leder 
till att de söker sig till sina nära och kära för att växla några ord. Behovet ses som större eftersom 
detta behov inte tillgodoses på något annat ställe än i den egna gruppen där det talas samma språk 
vilket i sin tur gör att man känner trygghet. En annan orsak till varför äldre invandrare söker sig 
till sina egna kan vara som Blomqvist och Edberg skriver att när man blir gammal försöker man 
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knyta ihop livets säck. Som gammal och invandrare upplever man starka behov av att återknyta 
till sina rötter genom att förstärka sin kulturella samt etniska tillhörighet (2004).  
 
Även maten är del av kulturen som inte heller kunde tillgodoses full ut enligt det som framkom 
under intervjuerna. De äldre invandrarna ville gärna ha sådan mat som tillagades i det egna 
landet. Även under teorin symbolisk interaktionism framkommer det att vanor och seder som är 
inlärda sedan barndomen inte är lätta att bryta upp. Det vill säga att maten som de äldre 
invandrarna har ätit under hela sitt liv inte går att byta ut.  
 
Det som kunde konstateras unders studies gång med hjälp av intervjufrågorna är att det inte finns 
särskilda organisationsformer som ser till att äldre invandrarnas behov tillgodoses fullt ut utifrån 
deras egna önskemål. Det närmaste man kommit är anhöriganställning som då skulle förebygga 
allt som har med behoven att göra, från språket till maten, sederna, förväntningarna mm. Detta 
däremot ses som ett mindre bra alternativ från äldreomsorgens perspektiv. En av anledningarna är 
att de anser att detta kan bli en kvinnofälla och på så sätt bestraffa en annan invandrargrupp. Min 
ståndpunkt i detta är att äldreomsorgen har rätt i sak men skulle istället kanske kunna locka flera 
invandrare, män som kvinnor att utbilda sig till den offentliga sektorn för att på så sätt öka 
mångfalden med flera kulturer. Praktisk så kan det vara väldigt svårt att ha lika många anställda 
med invandrarbakgrund som antalet invandrargrupper men man skulle kunna prioritera de större 
grupperna först. Det som framkom av studien är att i Västerås kommun har endast den finska 
gruppen prioriteras som i sig är störst. Enligt min åsikt skulle kommunen fortsatt med de andra 
grupperna. 
 
När det gäller den framtida organiseringen försöker men i Västerås kommun ta hänsyn till de 
äldre invandrarnas behov. Någon konkret plan finns det inte men väldigt mycket är på gång. 
Sättet man valt att försöka upplysa sig om äldre invandrarnas kommunikationsväg är via 
föreningar och linkande enbart för att lära så mycket som möjligt och på så sätt komma bort ur 
”tänka svenskt” banan. Allt för att just nå ut till de äldre invandrarna. När det gäller resurser så 
verkar det finnas ekonomiska medel för detta öronmärkta från staten, det gäller bara att hitta rätt 
handlingsplan för att på ett effektivt sätt nå ut. Något som ska startas är diverse aktiviteter där det 
viktigaste är olika mötesplatser och dagliga verksamheter som skall ge de äldre invandrarna 
möjlighet att komma ut och träffas med andra personer i samma ålder som deras egen land eller 
annat. Detta tror jag kommer att hjälpa de att komma närmare samhället och ge de en egen roll i 
samhället samt bryta isoleringen vilket i sin tur leder till bättre hälsa.  
 
Enligt min åsikt är det stort framsteg att man har insett att äldreomsorgen tänker för svenskt och 
därför inte nått ut till målgruppen. Att det finns tillgång till resurser möjliggör det också för dem 
att hitta sättet att nå ut till de äldre invandrarna. Jag tycker att de som sedan ska ta fram en 
handlingsplan skall vara en multinationell grupp där det finns blandade grupper av olika länder 
samt svenskar.  
 
Det har varit otroligt intressant att göra denna studie även att jag ibland haft mina svåra stunder, 
på grund av olika orsaker. Många tycker att denna målgrupp är aktuell. Det som framkommer 
tydligt är att det är mycket under utveckling och därför anser jag vore intressant att vidareforska 
inom det och se hur utvecklingen har gått och vad som har hänt efter denna utveckling inom 
äldreomsorgen i Västerås kommun. 
 



 39 

Jag anser att man säkert hade kunnat använda sig av andra teorier för att göra denna studie. På 
grund av olika orsaker började tiden ta slut och därför hade inte möjlighet att använda mig av 
andra/fler teorier. Jag anser att jag har fått svar på studiens syfte. Frågeställning nummer ett är 
Vilka planer det finns inom äldreomsorgen för att i framtiden bemöta det ökade antalet äldre 
invandrare i Västerås. De planer som finns är under utveckling. Man håller på att hitta vägen för 
att nå fram till målgruppen. Frågeställning nummer två är vad man möter för behov vad gäller 
äldre invandrare till skillnad från äldre svenskar. Det behov som framkommer språket, kulturen 
samt religionen. Sista frågeställningen är om det finns särskilda omsorgsformer för gruppen äldre 
invandrare. Det som jag fick fram ör att det inte finns några särskilda omsorgsformer för 
målgruppen förutom att det finns en våning för äldre finsktalande. 
 
Efter att ha gjort färdigt studien anser jag att en undersökning utifrån de äldre invandrare 
perspektiv hade varit bättre. Detta för att belysa de behov som de äldre invandrarna har utifrån 
deras eget perspektiv. Jag anser att det hade gått att finna intressanta idéer för att äldreomsorgen 
ska kunna vara anpassad för målgruppen genom att höra deras egen version, deras egna önskemål 
och förväntningar från äldreomsorgen. 
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Bilaga I: Intervjuguide 
 

1. Vad har du för yrke? 
 
Behov 

1. Finns det särskilda behov bland gruppen äldre invandrare som skiljer sig från gruppen 
äldre svenskar? 

a. Om ja, vilka? 
 

2. Anser du att behoven skiljer sig mellan gruppen äldre invandrare som kom som 
arbetskraftsinvandrare och de som kom senare i livet (under 80- och 90-talen)? 

a. Kan du utveckla det? 
 
 
Organisation 
 

1. Anser du att äldreomsorgen är anpassad för gruppen äldre invandrare och deras behov? 
a. Om ja, på vilket sätt? 
b. Om nej, varför inte? 

 
2. Finns det något speciell handlingsplan i äldreomsorgen vad gäller gruppen äldre 

invandrare? 
a. Om ja, vad säger den? 
b. Om nej, behövs det? 

 
3. Vilka omsorgsalternativ väljer äldre invandrare oftast? Varför? 

 
4. Finns det särskilda omsorgsformer för gruppen äldre invandrare? 

a. Om ja, vilka är dessa? 
b. Om nej, varför finns det inte? 

 
5. Finns det planer för hur man i framtiden ska möta det ökade antalet äldre invandrare? 

a. Om ja, vilka? 
b. Om nej, varför? 
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Bilaga II: Statistik 
 
-Befolkningen 2006-12-31 efter kommun, födelseland och ålder 
 
 
Västerås 
 
 65-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90- år 65-w år  
Danmark 50 32 22 1 0 105 
Finland 1070 323 181 67 26 1667 
Norge 109 73 48 28 6 264 
Övriga Norden 1 0 0 0 0 1 
Estland 46 20 14 6 7 93 
Grekland 6 5 0 0 0 11 
Polen 46 24 29 11 5 115 
Rumänien 19 4 8 2 2 35 
Storbritannien och Nordirland 16 3 4 4 0 27 
Tyskland 145 98 49 15 6 313 
Ungern 52 17 15 6 4 94 
Övriga EU27 utom Sverige, 
Danmark o Finland 155 69 47 21 4 296 
Bosnien-Hercegovina 62 26 4 2 1 95 
Jugoslavien 95 18 6 2 0 121 
Turkiet 55 24 8 4 3 94 
Övriga Europa utom 
Norden och EU27 65 31 23 8 5 132 
Etiopien 3 0 0 0 0 3 
Somalia 0 2 0 0 0 2 
Övriga Afrika 13 0 2 1 0 16 
USA 6 18 8 3 2 37 
Övriga Nordamerika 12 6 0 1 1 20 
Chile 18 7 6 1 1 33 
Övriga Sydamerika 13 6 5 3 3 30 
Indien 8 2 0 0 0 10 
Irak 58 15 7 0 1 81 
Iran 43 15 6 2 0 66 
Libanon 12 9 2 1 0 24 
Syrien 19 10 2 0 0 31 
Thailand 0 0 0 1 0 1 
Vietnam 2 0 0 0 1 3 
Övriga Asien 24 12 4 4 2 47 
Övriga inkl. okänt 33 12 11 9 4 69 
Utrikes födda 2256 882 551 203 84 3936 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Space-Time Research 


