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Förord 

Sedan 1980 talet har intresset för äldre invandrares situation uppmärk-
sammats allt mer. I diskussionen kring de äldres situation har dock de 
äldres anhöriga till stor del glömts bort. Hur situationen för dem ser ut är 
det egentligen ingen som riktigt vet. 

Under åren 1999-2001 genomför Socialstyrelsen en satsning på anhö-
rigstöd i olika former. Satsningen heter Anhörig 300 och riktar sig till an-
höriga av olika slag som kan tänkas vara i behov av stöd. Inom denna 
satsning har Hallstahammars kommun i Västmanland startat ett projekt 
som riktar sig till anhöriga till de äldre bosnier som bor i kommunen. 
Dessa kom till Hallstahammar i samband med kriget i forna Jugoslavien i 
början av 1990-talet. Projektet heter Vägar för InvandrarAnhöriga (VIA). 

Parallellt med projektet har en studie av de äldre bosnierna och deras 
anhöriga genomförts vid Centrum för Välfärdsforskning. Studien har 
fokuserat på frågor kring; vilka behov av hjälp de äldre har, hur mycket 
hjälp de får av anhöriga, hur både äldre och anhöriga upplever sin situa-
tion och vilken kunskap om och inställning till svensk äldreomsorg de 
har. Data har insamlats dels genom en enkät till de äldre, en enkät till de 
anhöriga och djupintervjuer med personer ur båda grupperna. 

I Hallstahammar har Barbro Mylly ansvarat för projektet och Muham-
med Šetkić varit projektledare. Muhammed har också översatt enkäterna 
till bosniska och insamlat dessa. Han har även fungerat som tolk vid 
djupintervjuerna. Denna rapport har författats av Irja Holtter, doktorand i 
sociologi. Fil.dr. Göran Sidebäck och Fil.dr. Tola Jonsson vid Centrum 
för Välfärdsforskning har fungerat som handledare och även arbetat med 
problemformulering och enkätframställning. 



Centrum för Välfärdsforskning 

Projektet har presenterats av Irja Holtter och Muhammed Šetkić vid 
tre av socialstyrelsens regionala konferenser inom satsningen Anhörig 
300 under våren 2001.1 

Parallellt med denna studie har en studie av äldre iranier i Stockholm 
och deras anhöriga genomförts, som till stor del baseras på vår enkät.2 
Centrum för Välfärdsforskning har även varit behjälplig med visst 
metodstöd vid genomförandet av den sistnämnda studien. Vi hoppas 
också att det ska bli möjligt att använda samma enkät för att studera 
äldre svenskar och deras förhållande till anhöriga och äldreomsorg.  

Utkast till rapporten har behandlats vid högre seminarium i sociologi 
vid Mälardalens högskola och Örebro Universitet. Ett stort tack till alla 
deltagare vid dessa som bidragit med värdefulla kommentarer! 

 
Eskilstuna 12 november 2001  
 
Göran Sidebäck  Tola Jonsson  Irja Holtter 
Fil.dr., CVF Fil.dr., CVF Doktorand, CVF 
Projektledare Projektledare  
 
 

                                           
1. Denna presentation finns dokumenterad av Socialstyrelsen i Rapporter från 

Anhörig 300-konferenser våren 2001. 
2. Studien av iranierna har genomförts av Massod Madani, Socialhögskolan i 

Stockholm, och kommer att publiceras av Socialstyrelsen under 2001 med titeln 
Myntens olika sidor. En beskrivning av äldre iranska invandrare och deras anhöriga 
i förhållande till vården och omsorgen. 
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Inledning 

Att komma till ett nytt land innebär en omställning för alla. Det spelar 
nog ingen större roll vad anledningen till migrationen är, upplevelsen är 
omvälvande. Själva omställningen och upplevelsen av denna, kan vara 
både positiv och negativ, omtumlande, nedslående, upplyftande och 
överraskande. Sätten att reagera på ett landsbyte varierar från allt mellan 
likgiltighet och depression till upprymdhet och lycka. Eller lättnad. An-
tagligen finns det lika många sätt att beskriva upplevelsen av att komma 
till ett nytt land som det finns människor som varit med om detta. Det 
finns också skäl att tro att anledningen till migrationen påverkar upplev-
elsen av denna, likaså spelar åldern en stor roll. Det är skillnad mellan att 
migrera på grund av kärlek och att migrera på grund av flykt undan krig 
eller tortyr. På samma vis är det skillnad mellan att migrera i unga år och 
att migrera som gammal.  

I samband med kriget i forna Jugoslavien i början av 1990-talet flydde 
massor av människor från Bosnien-Hercegovina. Drygt 45 000 personer3 
kom till Sverige och av dessa kom ungefär 200 bosnier till Hallstaham-
mars kommun i Västmanland under åren 1993-1995. Något som är spe-
ciellt med den här flyktinggruppen, jämfört med andra, är att den består 
av människor i alla åldrar. Det vanligaste är annars att de invandrare som 
av en eller annan orsak kommer till Sverige är relativt unga vuxna i 
arbetsför ålder. När kriget i forna Jugoslavien bröt ut ledde det till mass-
flykt. Alla flydde, gamla som unga, småbarn och åldringar. Det var med 
andra ord en mycket blandad skara människor med mycket olika behov 
som kom till Sverige. Det var förskolebarn som behövde dagisplatser, 
äldre barn som måste börja skola och kanske ha fritidsplats, vuxna som 
behövde lära sig språket, få tag i arbete eller börja studera och det var 

                                           
3. Statistik från Statens Invandrarverk (SIV) för tiden 1987-1999. 
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äldre som i vissa fall var i behov av hjälp på grund av sin ålder. Många 
hade också svåra krigsupplevelser bakom sig som behövde bearbetas. 

Flera av de bosnier som kom till Hallstahammar var äldre människor 
som kom tillsammans med ett eller flera av sina vuxna barn och deras 
familjer. Det är dessa äldre människor och deras vuxna barn som den här 
studien handlar om. Det är deras situation och deras upplevelse av att 
finna sig tillrätta i ett nytt land som vi ska försöka förstå.  

I Hallstahammar har man i flyktingmottagandet arbetat mycket aktivt 
med att samla ihop släktingar som av en eller annan anledning kommit 
ifrån varandra i samband med kriget. Tanken med detta är att människor 
inte ska behöva flytta runt i landet för att komma nära sina släktingar 
efter själva flyktingmottagandefasen. Bortsett från rent humanitära an-
ledningar till detta så finns det också mer praktiska anledningar. En av 
dessa är att Hallstahammar gärna ser att flyktingar stannar i kommunen. 
Eftersom Hallstahammar är en utflyttningsort behöver kommunen alla 
invånare den kan få. Ett sätt att få människor, i det här fallet flyktingarna, 
att stanna kvar är att samla ihop släktingar så att inte återförening med 
släkt ska behöva vara en orsak till flytt. Ett annat sätt att få flyktingarna 
att stanna kvar är att få ut dem i arbete vilket också är ett viktigt led i 
flyktingmottagandet. I Hallstahammar är målet att alla flyktingar så fort 
som möjligt ska komma ut i arbete eller utbildning inom områden de har 
erfarenhet av sedan tidigare. Detta har gått så bra när det gäller bosnierna 
att så gott som alla vuxna i arbetsför ålder i dag har ett arbete. 

Överhuvudtaget menar Hallstahammar att de vuxna bosnierna och 
deras barn har integrerats väl i samhället och att denna integration har 
gått smidigt. Något som däremot kommunen upplever som bekymmer-
samt är de äldres situation.  

Inledningsvis presenteras Hallstahammars projekt, hur äldresituation-
en i forna Jugoslavien såg ut och studiens syfte och metod. Därefter föl-
jer ett kapitel om äldre invandrare generellt i Sverige och om anhöriga 
till äldre invandrare. Efter det kommer en genomgång av studiens teore-
tiska utgångspunkter följt av en resultatbeskrivning. I kapitel fem kom-
mer en analys av resultatet och sedan avslutas rapporten med en diskus-
sion i kapitel sex. Alla kapitel avslutas med en sammanfattning i punkt-
form. Det går alltså bra att välja att fördjupa sig i vissa kapitel och att en-
bart läsa sammanfattningarna för andra. Sist i rapporten finns en bilaga 
med de åtgärder inom projektet som Hallstahammar har genomfört under 
studiens gång. 
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Vad är problemet?  
Vad är det då som upplevs bekymmersamt? Vad är problemet? Eftersom 
kommunen arbetat aktivt för att samla ihop släktingar så finns det i dag 
flera familjer som består av flera generationer. En del av de äldre i dessa 
familjer börjar bli i behov av hjälp på grund av sin ålder. Hallstahammars 
kommun har tyckt sig märka att det finns ett visst motstånd hos några av 
de äldre, som är i behov av hjälp på grund av sin ålder, att ta emot hjälp 
utifrån. De vill inte ha hjälp av till exempel hemtjänsten fast de är både i 
behov av det och berättigade till det. De vill istället att de vuxna barnen, 
som ju finns i närheten, ska hjälpa dem.  

Kommunen fick alltså vissa indikationer på att de äldre bosnierna kan-
ske inte ville ta emot hjälp från t.ex. hemtjänsten fast de var i behov av 
det. Utifrån denna indikation ställde sig Hallstahammar frågor som: Är 
det så här? Vill de inte ta emot hjälp från äldreomsorgen? Om det är så, 
varför vill de inte det? Vidare konstaterades att om det är så här så skulle 
det kunna leda till problem för de anhöriga, och då i första hand de vux-
na barnen. Om de vuxna barnen måste hjälpa sina gamla föräldrar i stor 
utsträckning leder det till att de kan få svårt att delta i t.ex. studier eller 
arbetsliv vilket är viktigt för deras integration i Sverige. Hur ska vi i 
sådana fall kunna hjälpa de anhöriga?  

Så här funderade man kring dessa frågor inom kommunen och utifrån 
detta växte tankarna om ett projekt fram. Det kommunen ville göra inom 
projektet var för det första att ta reda på hur situationen egentligen ser ut 
och för det andra att arbeta förebyggande innan ett reellt problem upp-
står. Efter en tids tankearbete drogs projektet igång med syfte att under-
lätta för anhöriga till hjälpbehövande äldre invandrare att kunna delta i 
arbetsliv och studier. Målet var att arbeta fram ett åtgärdsprogram som 
skulle fungera just underlättande för de anhöriga. Projektet kallas för 
VIA-projektet vilket står för Vägar för InvandrarAnhöriga. För att kunna 
utforma åtgärdsprogrammet formulerades ett antal frågeställningar som 
skulle kunna besvaras inom projektets ram, och dessa var: 
1. Hur ser situationen ut i dag, vilket hjälpbehov finns hos de äldre och 

hur kommer detta att förändras framöver? 
2. Hur mycket ställer de anhöriga upp i dag och hjälper de äldre? 
3. Finns det något motstånd hos de äldre till att ta emot hjälp utifrån, 

från t.ex. äldreomsorgen? 
4. Om det finns ett motstånd, vad beror det då på?  
5. Vilken roll spelar ursprungskulturen? 
6. Kan ett eventuellt motstånd bero på bristfällig integration? 
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Merparten av dessa frågeställningar är riktade mot den äldre genera-
tionen medan projektet är riktat mot de anhöriga. Tanken med detta är att 
genom att komma underfund med de äldres situation, deras behov och 
önskemål så ska de anhörigas situation kunna underlättas. Det är också 
viktigt att både de äldres och de anhörigas röster blir hörda så att båda 
får komma till tals. På så vis blir kunskapen om situationen mer heltäck-
ande och ett åtgärdsprogram förhoppningsvis mer verksamt. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att problemet är formulerat av Hallstahammars 
kommun och inte av den berörda gruppen. Det är alltså inte bosnierna 
själva som tagit kontakt med kommunen utifrån ett upplevt problem utan 
det är kommunen som upplevt problemet och utifrån den upplevelsen 
tagit kontakt med gruppen. Det är inte så många bosnier som berörs av 
projektet. Populationen består av 27 äldre och 44 anhöriga. 

Med frågeställningarna i bagaget tog Hallstahammars kommun kon-
takt med Centrum för Välfärdsforskning vid Mälardalens högskola och 
undrade om det fanns intresse för ett samarbete kring dessa frågor. Uti-
från de befintliga frågeställningarna formulerades då åter igen syften och 
frågeställningar, denna gången för genomförandet av en vetenskaplig 
studie. 

Syftet med studien är inte att åstadkomma ett åtgärdsprogram. Däre-
mot är det meningen att studien i sig ska kunna fungera som ett stöd för 
kommunen i formulerandet av ett åtgärdsprogram. Det övergripande 
syftet med studien är att få en förståelse för hur äldre bosnier och deras 
anhöriga uppfattar sin situation här i Sverige, som just äldre och anhör-
iga till äldre, och hur förhållandet dem emellan ser ut. Studien har två 
fokus; dels ett fokus på de anhöriga och förhållandet mellan dem och de 
äldre och dels ett fokus på de äldre och hur de uppfattar sin situation som 
äldre. Med anhöriga menas här i första hand vuxna barn, svärdöttrar och 
svärsöner. Makar är givetvis också anhöriga och även deras situation 
kommer att beröras men det är alltså vuxna barn som i första hand åsyf-
tas. De övergripande frågeställningarna för studien är således: 

• Hur upplever de äldre sin situation som äldre här i Sverige? 
• Hur upplever de anhöriga sin situation som äldreanhöriga här i 

Sverige? 
• Hur upplevs förhållandet mellan äldre och anhöriga? 
För att få svar på detta har frågor ställts som; hur är gruppen av bosnier 
sammansatt? Vilka är de? Hur ser situationen ut i praktiken? Vilka behov 
finns? Hur mycket hjälp behövs i dag och vem ger den hjälpen? Finns 
det några skillnader mot förr (ursprungslandet)? Har uppfattningar för-
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ändrats jämfört med tiden innan migrationen? Hur ser de på omsorg om 
äldre? Hur ser de på äldres situation i Sverige? Vilken roll spelar ur-
sprungskulturen? Hur tänker de om framtiden? 

Dessa frågeställningar har studerats genom dels en enkätundersökning 
och dels en intervjustudie. I enkätstudien ingår alla bosnier i Hallstaham-
mars kommun som var 60 år eller äldre år 2000 och alla deras barn, svär-
döttrar och svärsöner i trakten vilket gör 71 personer. I intervjustudien 
har ett urval om sex personer ur varje grupp gjorts. 

Vilken äldresituation har de lämnat? 
Människorna som den här studien handlar om har givetvis en uppfattning 
om hur omsorgen om äldre bör ordnas och vilka regler som finns angå-
ende till exempel äldreomsorg och pensioner innan de kom hit. Den upp-
fattning de har bygger på hur detta var organiserat i deras ursprungsland. 
För att kunna förstå varför de tänker som de gör är det med andra ord 
viktigt att veta vad deras uppfattningar grundar sig på. Det är alltså bra 
om vi vet hur äldres situation såg ut i forna Jugoslavien. 

Vid vilken ålder en person anses vara gammal är något som varierar 
mellan olika kulturer och olika samhällen. I en del samhällen, som till 
exempel det svenska, är den kronologiska åldern avgörande för när en 
person anses vara för gammal för att arbeta. I andra samhällen kan det 
vara generationstillhörighet som avgör. När en person blir mor- eller far-
förälder blir hon eller han gammal.4 På ytterligare andra ställen kan det 
vara en fråga om förmåga. När man inte klarar av att utföra sitt arbete 
eller sina sysslor längre då anses man gammal. I forna Jugoslavien kan 
man säga att det varierar lite beroende på hur ens försörjningssituation 
såg ut. Statligt anställda kvinnor fick pension vid 55 års ålder och statligt 
anställda män vid 60 år.5 De som försörjde sig på lantbruk erhöll ingen 
pension automatiskt. För att kunna ta ut pension när de inte orkade driva 
jordbruket längre kunde de antingen göra inbetalningar till en pensions-
försäkring via försäkringskassan eller låta jorden övergå i statlig ägo 
efter sin död och få ut betalningen i förskott genom pension. Det vanlig-
aste var att de flesta arbetade på så länge de orkade tills något av barnen 
tog över driften av gården. Därefter fortsatte de givetvis att arbeta i den 

                                           
4. Anhöriga till äldre invandrare. 
5. Dahl 1980. 
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mån de orkade. Ofta förändrades sysslorna och åtminstone för kvinnorna 
handlade mer och mer av arbetet om att till exempel passa barnbarn.6  

I en rapport från 1981 konstaterade Schierup och Ålund att situationen 
i dåvarande Jugoslavien höll på att förändras dramatiskt för de äldres 
del.7 Industrialiseringen efter andra världskriget gick fort och folk flytta-
de in till städerna i rask takt. I och med att landet började urbaniseras på 
allvar förändrades också familjestrukturerna. Allt fler äldre började leva 
ensamma på sina gårdar på landet medan barnen flyttade in till städerna. 
Kommunikationen och kontakten mellan familjemedlemmar förändrades. 
Medan familjerna bestod av flera generationer som levde tillsammans 
hjälptes barn och föräldrar åt med det dagliga livet. Hjälpen mellan för-
äldrar och vuxna barn var ömsesidig men det var oftare barnen som 
hjälpte föräldrarna än tvärtom. Det var också detta som sågs som det nor-
mala. När föräldrarna blev gamla var det barnens tur att ta vid.  

I rapporten konstateras att även om gamla värderingar angående hur 
stöd och omsorg om äldre skulle hanteras så blev det materiellt svårare 
att upprätthålla dessa värderingar i och med att familjerna splittrades. 
Det var ju inte bara flyttningar inom landet som ledde till familjesplitt-
ring utan många flyttade också till andra länder. Under dessa omständig-
heter blev det återstående sättet att sörja för de äldres omsorg att skicka 
dem pengar varje månad. För många äldre som blev kvar själva på lands-
bygden blev det svårare under denna tid. Den offentliga äldreomsorgen 
var minimal. De få ålderdomshem som fanns vid denna tid var reservera-
de för de som var släktlösa och övergivna eller svårt sjuka och invalidi-
serade. Samtidigt vid den här tiden, i början av 1980-talet, påbörjades en 
process mot mer offentlig vård och omsorg. Det gällde inte bara äldre-
vård utan även till exempel barnomsorg Då ansåg 66 procent att ansvaret 
för de äldre bör vila på familjen och i huvudsak barnen. 34 procent ansåg 
att det är samhället som bör sörja för de äldres trygghet.8 

Processen mot en mer offentlig omsorg av äldre påbörjades alltså för 
ungefär 20-25 år sedan och redan då konstaterade Schierup och Ålund 
att: 

Traditionerna som tidigare förpliktade släktingar att under 
trycket av moraliska, juridiska och även ekonomiska krafter 
sörja för sina gamla, är på väg att dö bort.9 

                                           
6. Ålund och Schierup 1981a s. 33. 
7. Ålund och Schierup 1981a. 
8. Ålund och Schierup 1981a. 
9. Ålund och Schierup 1981a s. 33 
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Den här processen har fortgått sedan 1980-talet men har gått olika fort 
om man jämför stad och landsbygd. I städerna där färre lever i flergene-
rationsfamiljer har utvecklingen gått mycket fortare än på landsbygden. 
Processen stannade givetvis upp i och med krigsutbrottet i början av 
1990-talet men har sedan så smått återupptagits vilket framkommer i en 
intervju med Vahid Kanlic som är socialförvaltningsdirektör i Gorazde 
och Termiz Dzevad professor i socialt arbete vid universitetet i Sarajevo 
och tillika regeringsledamot.10 De menar att dagens sociala system i Bos-
nien-Hercegovina är uppbyggt efter samma mönster som i forna Jugosla-
vien och att utvecklingen har fortsatt i samma spår med en ökad andel 
offentligt bekostad äldreomsorg även om det fortfarande är de anhöriga 
som står för merparten. 

Vid ett besök på ett ålderdomshem i Sarajevo berättar föreståndaren 
Zijad Memisevic att det tydligt går att märka attitydförändringar på sena-
re tid.11 Både dagens anhöriga och dagens äldre är mer positivt inställda 
till offentlig äldreomsorg och även till boende på ålderdomshem. Ålder-
domshemmet i Sarajevo öppnade 1961 och var då endast avsett för äldre 
som saknade anhöriga och inte kunde ta hand om sig själva. Idag är av-
saknad av anhöriga inget krav. Förutom äldreboende erbjuder ålder-
domshemmet även hjälp i de äldres hem för de som klarar av att bo 
själva. Ålderdomshemmet har även en rådgivningsservice dit både äldre 
och anhöriga kan vända sig med frågor och problem. För de äldre som är 
pigga och rörliga anordnas lättare aktiviteter under dagarna. Hemmet har 
plats för 350 äldre och personalen består av 85 personer. 

Memisevic menar att förklaringen till attitydförändringen ligger dels i 
förändrade materiella förutsättningar och dels i att moraliska och tradi-
tionella värderingar har fått nya former. Han menar att det blir mer och 
mer vanligt att anhöriga väljer den "lätta vägen" att låta samhället ta 
hand om de äldre i stället för att göra det som kanske är mer rätt, det vill 
säga att ta hand om dem själva. Han tycker sig märka att det patriarkalis-
ka tänkandet försvinner allt mer och ersätts av modernare tänkesätt där 
familjerelationerna förändras. Även de äldre accepterar mer och mer att 
ta emot hjälp utifrån istället för att vara beroende av anhöriga som inte 
alltid kan erbjuda tillräckligt bra hjälp och omsorg. 

Fortfarande är det ändå så att de flesta äldre tas om hand av anhöriga 
och det är fortfarande stora skillnader mellan stad och landsbygd. De tra-

                                           
10. Intervjuerna utfördes av Muhammed Šetkić i juli 2000. 
11. Besöket och intervjun utfördes av Muhammed Šetkić i juli 2000. 
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ditioner som Ålund och Schierup såg som bortdöende 1981 finns ännu 
kvar och är mycket betydelsefulla även om uppluckringen fortgår. 

Arbetssätt och metod 
Det är inte helt ovanligt att praktiker och teoretiker uppfattar fenomen på 
olika sätt. Det som uppfattas som ett problem av den ena gör det inte av 
den andra. Mycket förenklat så vill teoretikern förstå och förklara ett 
problem medan praktikern vill lösa det. Det kan också beskrivas som att 
teoretiker och praktiker har olika perspektiv som utgångspunkt när det 
gäller hur verkligheten ska beskrivas. Utifrån teoretikerns perspektiv 
görs beskrivningar av verkligheten med syfte att man ska tänka om verk-
ligheten, medan praktikerns beskrivning av verkligheten har att göra med 
hur man ska handla i den.12 Det här kan leda till fruktbara diskussioner 
eftersom problemet blir belyst från olika håll. I det här arbetet är både 
teoretiker och praktiker inblandade och upplevelsen av detta är att det 
har fungerat mycket bra och varit givande för båda parter. 

I det här specifika fallet är det från praktikerhåll som problemet från 
början har formulerats och genomförandet av själva projektet och studien 
har gått hand i hand. Rent konkret har det gått till på så sätt att vi tillsam-
mans har funderat över enkätfrågor och intervjufrågor och hjälpts åt med 
datainsamlingen. Hallstahammars kommun har haft en projektledare an-
ställd, Muhammed Šetkić, som själv är bosnier (dock ej bosatt i Hallsta-
hammar) och som har haft aktiv kontakt med den studerade gruppen. 
Han har också översatt enkäten till bosniska och fungerat som tolk vid 
djupintervjuerna med de äldre. Vi har också tillsammans presenterat pro-
jektet och studien vid ett flertal konferenser. 

Eftersom Hallstahammar drivit projektet parallellt med studien så 
finns det idag ingen utvärdering av hur projektet har fungerat. Däremot 
finns som bilaga till rapporten en genomgång av vad Hallstahammar har 
gjort under tiden och vad de planerar för framtiden(se bilaga 1). 

Datainsamling 
Insamling av datamaterial har gjorts på två sätt; dels genom en enkät och 
dels genom djupintervjuer. Något som alltid måste beaktas i studier där 
människor är inblandade är problemet med social önskvärdhet. Social 
önskvärdhet handlar om huruvida en person besvarar en fråga utifrån vad 
han eller hon tycker eller utifrån vad han eller hon tror att andra vill höra. 

                                           
12. Se t.ex. Ronström 1996 s. 29 ff. 
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En persons inställning till ett socialt fenomen har inte bara att göra med 
egna föreställningar, förväntningar och värderingar. Det spelar också roll 
vad personen i fråga har för förväntningar och idéer om andras föreställ-
ningar och värderingar om fenomenet i fråga. Det är viktigt för den en-
skilda personen att framstå i så fördelaktig dager som möjligt och att 
göra ett så gott intryck som möjligt. Det här är något som sker omed-
vetet, men det är viktigt att forskaren är medveten om problemet. I en 
situation där den som deltar i en undersökning kan besvara frågor så ano-
nymt som möjligt anses problemet med social önskvärdhet vara lägre än 
i till exempel en intervjusituation. Även vid enkätundersökningar är den 
sociala önskvärdheten märkbar men den är inte lika påtaglig som vid 
intervjustudier. Ju mer mellanmänsklig kontakt som är aktuell och ju 
längre denna varar desto större kan problemet bli. Det anses ändå vara så 
att det inte är så stor skillnad mellan att fylla i en enkät skriftligt eller att 
besvara enkätfrågor muntligt. Det har att göra med att även ett muntligt 
besvarande av enkäter med färdiga svarsalternativ upplevs som anonymt 
och kontakten med den som ställer frågorna är förhållandevis kort. 
Givetvis är det ändå så att en muntlig enkät är mer känslig än en skriftlig. 
Ett sätt att hantera detta är att vara medveten om problemet och att vara 
uppmärksam på de data som samlas in. Ytterligare ett sätt är att samla in 
data på olika sätt och sedan jämföra dessa. 13 

I den här studien framarbetades till att börja med två enkäter, en till de 
äldre och en till deras anhöriga. Enkäterna består av tre delar, en som be-
lyser den aktuella situationen i dag, en som belyser situationen innan 
uppbrottet från Bosnien-Hercegovina och avslutningsvis en del med 
frågor om framtiden. Eftersom det är ganska mycket vi ville få svar på 
och vi samtidigt inte var säkra på om alla i gruppen kunde läsa och 
skriva så utformades båda enkäterna som besöksenkäter. Det vill säga 
tanken med dem var att en fysisk person skulle gå hem till alla i popula-
tionen och fylla i enkäterna på plats. För att detta skulle vara möjligt har 
enkäterna översatts till bosniska och insamlats av Muhammed Šetkiã 
som behärskar både bosniska och svenska. 

När det gäller enkätstudien så är det en totalundersökning med ut-
gångspunkt från de äldre. Alla bosnier över 60 år har blivit ombedda att 
besvara äldreenkäten och alla deras barn, svärsöner och svärdöttrar i 
trakten har ombetts att besvara anhörigenkäten. De äldre har varit mycket 
samarbetsvilliga när det gäller att delta i enkätundersökningen. Endast 
tre personer, 11,1 procent, har sagt ifrån och inte velat besvara enkäten. 

                                           
13. Westin 1984 kap. 2.3.3. 
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Anledningarna som de har uppgett till detta är att de inte vill besvara frå-
gor eftersom de inte känner något förtroende för myndigheter, de anser 
att den egna rösten ändå inte spelar någon roll, det är bortkastad tid och 
de orkar inte ställa upp. De anhöriga har varit mer negativt inställda till 
att delta och här är det sju personer, 15,9 procent, som inte velat besvara 
enkäten. De uppger också anledningar som att det är bortkastad tid, det 
spelar ändå ingen roll, de vill inte ha med myndigheter att göra och så 
vidare. Eftersom grupperna är så pass små så kan ett förhållandevis litet 
bortfall ge stora effekter vilket är viktigt att hålla i minnet vid läsningen 
av resultatet. Det kan ju vara så att de som inte velat delta är de som till 
exempel har störst, eller minst, behov av hjälp.  

Urvalet till djupintervjuerna har baserats på olika principer för de två 
grupperna. När det gäller de äldre är urvalet gjort för att få en så stor 
variation som möjligt utifrån faktorer som boende i ursprungslandet, ut-
bildnings- och yrkesbakgrund, språkkunskaper, hjälpbehov, aktuell bo-
endesituation samt inställning till och kunskap om svensk äldreomsorg. 
Urvalet är framtaget ur de besvarade enkäterna. Tanken med detta urval 
var att få så stor kunskap som möjligt om hur situationen ser ut för äldre 
bosnier i Hallstahammar i allmänhet. Det är alltså inte så att det enbart är 
äldre med behov av hjälp som har intervjuats, utan både äldre som klarar 
sig mycket bra på egen hand och äldre som behöver hjälp i varierande 
grad har deltagit.  

När det gäller urvalet av anhöriga till djupintervjuer så är det för det 
första enbart barn, svärdöttrar och svärsöner som har kommit i fråga. Det 
är alltså inga äkta makar som intervjuats i egenskap av äldreanhöriga. 
För det andra är det enbart anhöriga som i enkäterna uppgett att de har 
äldre anhöriga som är i behov av hjälp som har valts ut. Eftersom projek-
tet syftar till att ge stöd åt de anhöriga så ansåg vi att det var viktigast att 
intervjua anhöriga till äldre som behöver hjälp för att få så stor kunskap 
som möjligt om just deras specifika situation.  

Sex personer ur vardera gruppen valdes ut för intervju. Vid nästan alla 
intervjutillfällen har dock intervjupersonen valt att ha med maka eller 
make. Det har varit en självklarhet för intervjupersonerna att ha sin part-
ner med och de har inte velat genomföra intervjuerna på egen hand. 
Detta har i praktiken lett till att det är fler än 12 personer som kommit till 
tals genom intervjuer vilket har gjort att intervjumaterialet är större än 
vad som var tänkt. Från vår sida sett så har detta berikat studien. Vid 
intervjuerna har det ofta blivit diskussioner och makarna har fyllt i åt 
varandra, vad den ena inte minns kommer den andra ihåg. Intervjuerna 
har varit mycket öppenhjärtliga och vi har inte känt att den ena partnern 
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hållit inne med åsikter på grund av att den andra varit med. Detta är 
givetvis svårt att veta men vår uppfattning av intervjuerna är att de varit 
mycket givande. Vid intervjuerna med de äldre har Muhammed Šetkiã 
fungerat som tolk. Intervjuerna med de anhöriga har i huvudsak genom-
förts på svenska men Muhammed har funnits med som underlättare och 
tolkat när det har behövts. 

Intervjuerna har byggt på ett antal teman som vi velat få belysta (se bi-
laga 3). Vid intervjuerna har vi bett intervjupersonerna att börja med att 
berätta hur en vanlig dag ser ut för dem och därifrån har vi sedan fortsatt. 
Intervjupersonerna har berättat fritt och vi har ställt frågor när det be-
hövts för att föra samtalet vidare in på något speciellt tema eller för att få 
mer information. Intervjuerna har spelats in på band och därefter tran-
skriberats ordagrant. De intervjuer som är genomförda med tolk har tran-
skriberats två gånger. Dels har en utskrift gjorts av det som sägs på sven-
ska och dels har en utskrift gjorts av det som sägs på bosniska översatt 
till svenska. Det har varit viktigt att ha två utskrifter av de tolkade inter-
vjuerna utifall att missförstånd har uppstått på grund av tolksituationen. 

Den här studien har några problematiska punkter som det är viktigt att 
vara medveten om. En punkt är den sociala önskvärdheten. En del män-
niskor har större anledning än andra att göra ett gott intryck och det finns 
skäl att anta att invandrare hör hit. I den här studien visar sig problemet 
på så vis att deltagarna inte riktigt vet vad som förväntas av dem. Samti-
digt är de mycket måna om att tala om hur tacksamma de är mot det 
svenska samhället. De har också en uppfattning om hur äldreomsorgen 
fungerar i Sverige och det är inget de vill tala illa om. På den här punkt-
en märks en tydlig skillnad mellan enkät- och intervjusvar. Behovet av 
att göra ett gott intryck och att svara på ett sådant sätt att intervjuaren ska 
bli nöjd är tydligare vid djupintervjuerna som genomförs av den svenska 
forskaren från högskolan, jämfört med insamlandet av enkäterna som 
görs av den bosniske projektledaren. Samtidigt får man inte låta sig luras 
och tro att bara för att det är en bosnier med så blir det lättare. I den här 
studien har en stor misstänksamhet märkts mot just den bosniske projekt-
ledaren som fått bemöta påståenden om att han blivit anställd av kommu-
nen för att övertala de äldre att bli institutionsplacerade. I det stora hela 
har ändå både intervjuer, enkäter och kontakten med de studerade upp-
levts fungera bra och har varit givande. Trots att viss misstänksamhet 
mot både kommun, projektledare och forskare har märkts så är ändå slut-
satsen att utan samarbetet hade studien varit svår att genomföra.  

Ytterligare något som är viktigt att poängtera är att grupperna av äldre 
och anhöriga är små och därför bör denna studie ses som en fallstudie. 
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Resultaten bör inte utan vidare generaliseras till att gälla för större 
grupper vare sig det gäller bosnier eller invandrare i allmänhet.   

Etiska överväganden 
Etiska överväganden är alltid viktiga och ska alltid finnas med i veten-
skapliga studier. I det här fallet har de etiska övervägandena handlat 
mycket om information. Eftersom vi studerar människor som inte talar 
svenska och kanske inte har kunskap om hur det svenska systemet funge-
rar så har det varit av största vikt att se till att de som deltar verkligen vet 
vad det är de ställer upp på. För att det etiska kravet på informerat sam-
tycke från deltagarnas sida ska kunna sägas vara gällande så måste man 
tillförsäkra sig om att deltagarna har tillgodogjort sig informationen så 
att de vet vad de har samtyckt till. 

Innan studien påbörjades har alla berörda personer informerats om 
både projektet och studien dels via bosniska föreningen och dels via 
brev. Informationen har skett på bosniska och de har haft möjlighet att 
ställa frågor till kommunens representant. Alla har också blivit upp-
ringda inför enkätstudien då de återigen har fått information om vad 
studien och projektet går ut på innan de besvarat enkäten. De har också 
blivit informerade om att en rapport ska skrivas och hur detta går till. De 
har blivit försäkrade om att alla uppgifter de lämnar är konfidentiella och 
att deras anonymitet garanteras i rapporten. Vidare har vi poängterat att 
det är frivilligt att delta och att de har möjlighet att avbryta när de vill.  

Efter att enkätstudien avslutats samlade vi återigen alla till ett möte, 
äldre och anhöriga var för sig, då vi gick igenom och diskuterade enkät-
resultaten och också informerade om den kommande intervjustudien. De 
fick återigen information om hur det hela går till och vad rapporten kom-
mer att innehålla och de fick möjlighet att ställa frågor. Vid varje enskilt 
intervjutillfälle har vi också ännu en gång gått igenom detta. Intervjuerna 
har kodats vid utskrift så att de blivit anonyma direkt. Det har varit 
viktigt för oss att informera flera gånger och på olika vis för att verkligen 
vara säkra på att de vet vad de ger sig in på.  

Sammanfattning  

• I samband med kriget i forna Jugoslavien tog Hallstahammars kom-
mun i Västmanland emot ett större antal krigsflyktingar från Bosnien-
Hercegovina.  



  Centrum för Välfärdsforskning 

 19

• Kommunen har samlat familjer och därför har de äldre som bor i 
kommunen anhöriga i form av vuxna barn, svärdöttrar och svärsöner i 
sin närhet. 

• Kommunen har fått indikationer på att en del av de äldre som är i be-
hov av hjälp inte vill ta emot hjälp från äldreomsorgen utan vill ha 
hjälp av sina vuxna barn. För att stötta de anhöriga till de äldre starta-
des ett projekt som heter Vägar för InvandrarAnhöriga (VIA). 

• I det här fallet är det i första hand vuxna barn, svärdöttrar och svär-
söner som avses med anhöriga. 

• I forna Jugoslavien var det en utvidgad familj som var norm där det 
sågs som självklart att vuxna barn ska sörja för sina gamla föräldrar. I 
takt med att landet urbaniserats har en process mot mer offentlig om-
sorg pågått sedan slutet av 1970- och början av 1980-talet. 

• Parallellt med projektet har en studie genomförts av Centrum för Väl-
färdsforskning vid Mälardalens högskola med syfte att ta reda på hur 
de anhöriga och de äldre upplever situationen. För att ta reda på detta 
har en enkätstudie och djupintervjuer genomförts. 
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Äldre invandrare i Sverige 

Den grundläggande orsaken till att denna studie genomförs och att det 
genomförs ett projekt riktat mot de äldre bosnierna och deras anhöriga i 
Hallstahammar är att bosnierna är invandrare. Det är utifrån deras in-
vandrarskap som problemet har formulerats. Utgångspunkten är att deras 
situation ter sig på ett särskilt sätt just på grund av att de är invandrare. 
Äldre svenskar och deras anhöriga kan också ställas inför olika problem i 
samband med att de äldre blir i behov av hjälp på grund av ålderdom. 
Deras eventuella problem skiljer sig dock åt från de problem som äldre 
invandrare med anhöriga antas ha att hantera. Invandrarskapet i sig leder 
till att situationen som äldre ter sig annorlunda för invandrarna än den 
gör för infödda äldre. Denna utgångspunkt kan tyckas vara självklar och 
oproblematisk men det är den faktiskt inte. Fenomenet "äldre invandra-
re" är en relativt ny företeelse som började diskuteras i USA på 1960-ta-
let. I Sverige har kategorin "äldre invandrare" i realiteten bara drygt 20 år 
på nacken. 

Äldre invandrare som social kategori 
I början av 1980-talet kom de första empiriska studierna rörande denna 
grupp och i samband med detta började deras situation uppmärksammas 
av såväl forskare som praktiker. Ett sätt att illustrera hur intresset för äld-
re invandrares situation i Sverige har ökat är att söka på "äldre invandra-
re" i kungliga bibliotekets databas. Denna sökning ger 75 träffar varav 2 
publikationer härrör från slutet av 1970-talet, 13 publikationer från 1980-
talet, 51 från 1990-talet och slutligen har redan hela 9 publikationer hun-
nit komma ut under åren 2000 och 2001. En sådan här redovisning behö-
ver å ena sidan inte säga så mycket alls, används andra sökord blir resul-
tatet ett annat, men å andra sidan ger den ändå en bild av hur intresset för 
äldre invandrare helt tydligt har ökat i Sverige. Innan 1977 gick det inte 
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att finna någon publikation med hjälp av dessa sökord. Idag, 24 år sena-
re, blir antalet träffar hela 75 stycken.  

Anledningen till det ökande intresset för äldre invandrare är flera. En 
första och ganska uppenbar anledning är att vi innan 1980-talet inte hade 
äldre invandrare i någon större omfattning i landet. En andra anledning 
är att det från olika håll har börjat befaras att vissa problem skulle kunna 
uppstå i förhållandet mellan äldre invandrare i behov av hjälp och den 
svenska äldreomsorgen. I detta sammanhang har ofta invandrarnas kultur 
och språk lyfts fram som viktiga orsaker till eventuella problem. Att det 
faktiska antalet äldre invandrare är en viktig aspekt i sammanhanget 
märks tydligt i de tidiga studierna inom området. Något som flera av 
dessa lyfter fram är just hur många äldre invandrare det finns i landet och 
hur deras antal kommer att öka framöver. En uppskattning från mitten av 
1970-talet antog att de äldre invandrarna skulle vara ca 110 000 vid sekel-
skiftet 2000 och att de då skulle utgöra cirka sex till åtta procent av det 
totala antalet pensionärer i landet.14 Den här uppskattningen har visat sig 
vara ganska god om än något i underkant. Vid årsskiftet 1998/1999 bodde 
i Sverige 132 423 äldre invandrare och de utgjorde då 8,6 procent av be-
folkningen i landet som var 65 år och äldre.15 En tredje anledning till det 
ökade intresset som brukar lyftas fram är att problemen för den här 
gruppen kan komma att bli påfallande eftersom de inte har samma till-
gång till social trygghet som infödda äldre. Många är t.ex. inte berättiga-
de till pension utan lever på socialbidrag vilket gör att deras ekonomiska 
situation minst sagt är ansträngd.  

Antalet äldre invandrare och deras eventuella framtida problem räcker 
dock inte för att förstå uppsvinget för detta forskningsområde. Till exem-
pel menar Ronström att dessa orsaker inte är tillräckliga för att förklara 
varför äldre invandrare har börjat problematiseras under senare tid. Vi 
har under lång tid haft invandrare i Sverige och de har alla så småningom 
blivit gamla utan att de för den skull har behandlats som en social kate-
gori. Ronström pekar istället på en annan viktig aspekt i sammanhanget, 
nämligen våra myndigheters sätt att verka. Sociala myndigheter i Sverige 
har som en av sina uppgifter att identifiera grupper som av en eller annan 
anledning kan antas vara eftersatta. När en sådan grupp identifieras har 
myndigheten att definiera deras problem och att åtgärda dessa. Att just 
kategorin ”äldre invandrare” blev intressant i slutet av 1970-talet kan an-
tas ha att göra med att det var från mitten av 1960-talet som termen in-

                                           
14. Äldre invandrare - En bakgrund. s. 13 ff Socialstyrelsen 1980. 
15. Äldre födda utomlands - En demografisk beskrivning. Socialstyrelsen 1999. 
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vandrare började användas som begrepp istället för utlänning. Det var 
också under denna tid som den svenska invandrarpolitiken började ta 
form. I och med att vi fick invandrare och en ny politik kring dessa, så 
dök det plötsligt upp även andra nya fenomen att diskutera, som till 
exempel invandrarkvinnor, invandrarungdomar, invandrarområden, in-
vandrarbarn, andra generationens invandrare och också äldre invandra-
re.16 Överhuvudtaget är det så att språket påverkar vårt tänkande och vårt 
sätt att se på världen i mycket hög grad. Ordets makt över tanken är stor. 
I och med att vi talar om människor utifrån ett kategoritänkande så socia-
liseras vi omedvetet in i ett speciellt sätt att se på både oss själva och 
andra i vår omgivning. Vi utgår ifrån att kategoriseringen säger något om 
egenskaperna hos de individer som tillhör en specifik kategori.17 I och 
med att invandrare i allmänhet och äldre invandrare i synnerhet började 
ses som kategorier, så innebar detta också en uppfattning om att de som 
tillhör respektive kategori har gemensamma egenskaper. Äldre invandra-
re blir en homogen grupp som delar värderingar, känslor och inställ-
ningar. I och med detta går det att diskutera deras specifika situation. 

Även innan 1970-talet var det en del invandrargrupper som försökte 
diskutera situationen för den egna gruppens äldre. De enda som lyckades 
få något gehör för detta och som också lyckades driva igenom ett eget 
äldreboende var den judiska gruppen. Efter 1970-talet, när äldre invand-
rare blivit en vedertagen kategori, har det blivit lättare och i vissa fall till 
och med önskvärt att diskutera deras situation. På senare tid har även en 
del andra grupper fått till stånd särlösningar för de äldre. Det är inte helt 
otroligt att anledningen till att det inte gick tidigare har att göra med att 
äldre invandrare inte sågs som en egen kategori med specifika problem. I 
och med att de blev en kategori började de också att problematiseras från 
myndighetshåll.18 

Anledningarna till att intresset för äldre invandrare väcktes under 
1970-talet och sedan har ökat allt mer kan alltså vara flera. Alla ovan 
nämnda aspekter spelar antagligen roll. Här har det varit viktigt att påvi-
sa att "äldre invandrare" inte är en självklar och oproblematisk kategori 
utan att även själva kategoriseringen bör problematiseras. En sak är dock 
säker; även om intresset ökat under de senaste decennierna så är området 
allt annat än färdigstuderat. Många frågor återstår att ställa och nya per-
spektiv bör tillämpas för att kunskap om och förståelse för kategorin 

                                           
16. Ronström 1996 s. 26 ff. 
17. Stanfield 1993 s. 16 ff. 
18. Ronström 1996 s. 26 ff. 
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”äldre invandrare” ska bli mer heltäckande. Det gäller både kunskap om 
situationen för äldre invandrare och kunskap om kategoriseringen i sig. 

Äldre invandrare i Sverige i dag – en beskrivning 
Äldre invandrare utgör inte någon homogen kategori utan består av en 
rad olika människor som kommer från en rad olika kulturer. De har kom-
mit under olika perioder i livet, vid olika åldrar och av olika anledningar. 
Egentligen går det inte att säga någonting generellt om den här gruppen 
utom att alla är födda utomlands och att de i dag är äldre. En bild av hur 
gruppen äldre invandrare ser ut går att få via tillgänglig befolkningsstati-
stik och genom denna blir vidden av heterogeniteten tydlig. Vid års-
skiftet 1998/1999 bodde i Sverige 132 423 personer som var 65 år och äld-
re och födda i ett annat land. Dessa personer kom från 146 olika länder. 
Inom gruppen äldre invandrare utgör finländarna den klart största grupp-
en med drygt 36 000 personer. Av dessa beräknas ca 20 procent vara fin-
landssvenskar och alltså ha svenska som modersmål.19  

De tio vanligaste ursprungsländerna utgörs av länder inom Europa 
med ett undantag; USA, vilket framgår av nedanstående diagram.  

Drygt 75 procent av de äldre invandrarna kommer från något av dessa 
länder och nästan hälften av den totala populationen äldre invandrare 
kommer från ett nordiskt land, vilket framgår av tabell 2B i tabellbilagan, 
samt diagram 2 nedan. I dessa redovisas antal äldre personer från respek-
tive världsdel och här framgår också att antalet äldre invandrare har ökat 
under senare tid. Vid en jämförelse av statistik från sista december 1979 
och sista december 1998 märks att antalet invandrare över 65 år nästan 
har tredubblats (en ökning med 278 procent) på en knapp tjugoårsperiod. 
Ungefär 13 procent av de äldre invandrarna kommer från icke europeiska 
länder och de utgör 1,1 procent av den totala äldre befolkningen i Sveri-
ge. De vanligaste icke-europeiska länderna är Turkiet, Iran, Irak, Kina, 
Syrien, Chile, och USA. Det vanligaste afrikanska ursprungslandet är 
Somalia som dock enbart är representerat med 261 personer.20  

 
 

                                           
19. Äldre födda utomlands - En demografisk beskrivning. Socialstyrelsen 1999.  
20. Äldre födda utomlands - En demografisk beskrivning. Socialstyrelsen 1999. 
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Under perioden 1979–1998 har antalet äldre invandrare proportionellt 

sett ökat mest från Sydamerika, Nord- och Centralamerika, samt Afrika. 
Men det bör påpekas att ökningen sker från mycket låga nivåer. Antalet 
äldre från Norden, övriga Europa och Asien har ökat betydligt mindre, 
men trots allt ändå nästan tredubblats under samma period.21 Det innebär 
en viss andelsmässig ökning under perioden 1979–1998 av äldre invand-
rare från olika utomeuropeiska världsdelar (exklusive Asien).  

 
 
 
 
 

                                           
21. Det samma gäller även Oceanien, men här är det frågan om mycket små antal. 

Diagram 1: De tio vanligaste ursprungsländerna för äldre 
invandrare
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Diagrammet baseras på tabell 1B i tabellbilagan.
Källa:  Äldre födda utomlands - En demografisk beskrivning. Socialstyrelsen 1999, s. 17  
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Något som bör påpekas när det gäller ovanstående statistik är att den 

omfattar alla människor som är över 65 år och födda i ett annat land. I 
denna grupp ingår då även personer som inte är invandrare, t.ex. perso-
ner som är födda i utlandet av svenska föräldrar. 

Gruppen äldre invandrare är inte bara heterogen på basis av ur-
sprungsland, en annan viktig aspekt att ta hänsyn till är när i livet en per-
son har kommit hit. En stor del av gruppen består av personer som kom-
mit hit som barn eller vuxna och på så vis har de blivit gamla här i Sveri-
ge. Samtidigt finns det de som kommit hit som gamla och alltså emigre-
rat vid en högre ålder. Det finns ännu inte så mycket forskning gjord på 
den senare gruppen som omnämns som ”invandrare på äldre da´r”22 eller 
”late in life immigrants”.23 Av de människor som invandrade till Sverige 
under 1990-talet utgjorde personer över 65 år mellan 1,9 och 5,5 procent 
av det totala antalet invandrare varje år. I absoluta tal betyder detta att 
mellan 939 och 2 690 personer över 65 år invandrade till Sverige per år 
                                           
22. Hajighasemi 1994. 
23. Torres 1995.  

Diagram 2: Antal äldre invandrare efter ursprungsvärldsdel
31/12 1979 och 31/12 1998
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under denna tidsperiod. Från tabell 1 nedan kan utläsas hur många äldre 
personer som invandrade under respektive år och hur stor procentandel 
av den totala invandringen som dessa äldre personer utgjorde.  

Tabell 1:  De äldre invandrarnas andel av den  
totala invandringen åren 1991-1999

24
. 

År Antal Procent 
1991 1 452 2,9 
1992 1 579 3,4 
1993 1 734 2,8 
1994 2 690 3,2 
1995 2 514 5,5 
1996 1 855 4,6 
1997 985 2,2 
1998 1 939 3,9 
1999 939 1,9 
2000 1 024 2,0 

 
Under 1991 och 1992 kom de flesta äldre invandrarna från Mellan-

östern och då företrädesvis Iran, Irak och Libanon. Under 1992 började 
konflikten i forna Jugoslavien bli märkbar i invandringsstatistiken och 
under 1993 och 1994 kom de allra flesta av de äldre invandrarna från 
Bosnien-Hercegovina.25 

Den här gruppen människor, som alltså kommit till Sverige som gam-
la, utgör inte någon större andel av den totala gruppen invandrare och 
inte heller av den totala gruppen äldre invandrare. De utgör alltså en mi-
noritet i minoriteten och det finns anledning att förmoda att de möter en 
del andra problem jämfört med människor som emigrerat tidigare i livet, 
vilket vi återkommer till senare. 

Anhöriga till äldre invandrare 
Det finns mycket lite kunskap om situationen för anhöriga till äldre in-
vandrare. I en del studier av äldre invandrare har även de anhörigas 
situation tagits upp men utan att fokuseras.26 Nyligen kom en rapport från 
Socialstyrelsen som bygger på djupintervjuer med sex anhöriga till äldre 
                                           
24. SCB Befolkningsstatistik 1991-1999. 
25. Torres 1995 s. 12. 
26. se t.ex. Songur 1996, Hajighasemi 1994, Dahl 1987. 
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invandrare från utomeuropeiska länder.27 Det som framkommer där och i 
de studier som handlar om äldre invandrare överensstämmer till stor del 
med varandra, så det är inte helt fel att tro att de ger en ganska bra bild 
av de anhörigas situation trots att de inte bygger på något större data-
material. 

Det som framkommer i dessa studier är bland annat att anhöriga till 
äldre invandrare hjälper sina äldre släktingar en hel del och att upplevel-
sen av detta varierar. Songur konstaterar att det är så i alla samhällen att 
föräldrar och barn känner ömsesidiga förpliktelser gentemot varandra, 
däremot kan graden av plikt eller skuldkänslor variera.28 I intervjuer be-
skriver flera sitt ansvar för de äldre som positivt och berikande, medan 
andra känner sig bundna och ofria. Situationen för de anhöriga spelar 
stor roll för hur de upplever sitt förhållande till äldre släktingar. De in-
satser som av vissa känns jobbiga och betungande upplever andra an-
höriga som oproblematiskt att genomföra, framförallt vid otillräckliga 
sociala nätverk. I rapporten från socialstyrelsen framkom att de anhöriga 
som har otillfredsställande sociala nätverk också upplever förhållandet 
till äldre som mer betungande.29 

Även i Songurs studie av mellanösternpensionärer i Sverige återkom-
mer beskrivningen av de anhörigas situation som problematisk. Han me-
nar att de anhöriga, å ena sidan, känner sig otillräckliga och att de ofta 
har skuldkänslor för att de inte gör tillräckligt. Å andra sidan är det inte 
helt ovanligt att också en del av de äldre har dåligt samvete för att de 
känner sig som en börda för sina anhöriga.30 

I Socialstyrelsens rapport framkom att det inte är så vanligt att anhöri-
ga efterfrågar hjälp utifrån utan att ansvaret för omsorgen är familjens. 
Både manliga och kvinnliga familjemedlemmar står för hjälpinsatser 
men de skiljer sig åt. Det är kvinnor som står primärt för den omvårdan-
de delen medan männen hjälper till med planering, tolkning och att följa 
med när den äldre ska någonstans och att utgöra socialt stöd.31 Det är inte 
ovanligt att det övergripande ansvaret för de äldres omsorg ligger på de 
kvinnliga familjemedlemmarna, till exempel döttrar eller svärdöttrar.32  

                                           
27. Anhöriga till äldre invandrare 2001. 
28. Songur 1996 s. 103 ff. 
29. Anhöriga till äldre invandrare 2001 s. 43 ff. 
30. Songur 1996 s. 103 ff. 
31. Anhöriga till äldre invandrare 2001 s. 43 ff. 
32. Songur 1996 s. 103 ff. 
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Något som visar sig vara gemensamt i de aktuella studierna verkar 
vara de bakomliggande motiven att hjälpa. Det vanliga är att de anhöriga 
anser att det är deras ansvar att hjälpa de äldre. Varför det är så har de 
kanske inte direkt funderat över. De känner ett socialt ansvar, det är de-
ras skyldighet och de ser det som sin plikt och som ett sätt att visa res-
pekt för de äldre. Inte sällan formuleras motiven i termer av kultur: ”Det 
är vår kultur att ta hand om våra gamla!” Flera menar att äldre i kraft av 
sin ålder har rätt att bli omhändertagna oavsett om de behövde det eller 
ej av hälsoskäl. Att få mycket hjälp från sina anhöriga kan i själva verket 
betraktas som gamla människors privilegium. I kulturens namn tar de an-
höriga på sig ansvaret för detta. Att ta hand om gamla föräldrar motive-
ras också genom att barnen har en skuld att betala till föräldrarna efter-
som barnen blev omhändertagna när de var små. Det här resulterar också 
i att de som inte tar hand om sina gamla föräldrar betraktas som ”för-
svenskade”.33  

Trots att de anhöriga i dessa studier menar att det är deras plikt eller 
skyldighet att ta ansvar för gamla släktingar så är det ändå flera som 
önskar att det skulle finnas möjlighet att få äldreomsorg på det egna 
språket. Flera har också haft kontakt med den offentliga äldreomsorgen 
men det har inte fallit väl ut. I flera fall har de anhöriga tackat nej till 
äldreomsorg på grund av att de inte tyckt att denna kunnat anpassas efter 
den äldre släktingens behov. Det är i första hand språkfrågan som anges 
som skäl. Både den äldre och den anhöriga har tyckt att det varit ohåll-
bart att ta emot hjälp från personer som den äldre inte kan prata med. I 
ett fall som beskrivs så var det alltid olika personer från hemtjänsten som 
kom till den gamla varav ingen talade hennes språk, vilket ledde till att 
sonen ändå var tvungen att vara där och tolka. Informationen från äldre-
omsorgen till de anhöriga har också upplevts som otillfredsställande och 
de anhöriga har inte fått tillräcklig information om vad som gäller.34 

Det som de flesta anhöriga hjälper till med i alla studier är tolkhjälp. 
De vuxna barnen kan i de flesta fallen bättre svenska än de äldre som be-
höver någon som tolkar i alla möjliga och omöjliga situationer. En frisk 
äldre kan alltså i viss mån vara beroende av yngre anhöriga utan att för 
den skull vara omsorgsbehövande. Det är heller inte helt ovanligt att en 
omsorgsbehövande äldre har en frisk maka eller make som hade kunnat 
hjälpa sin partner betydligt mycket mer om de vore kvar i ursprungs-
landet. I och med att den som är frisk har svårigheter med att kommuni-

                                           
33. Anhöriga till äldre invandrare 2001 s. 43 ff, Songur 1996 s. 103 ff. 
34. Anhöriga till äldre invandrare 2001 s. 43 ff. 
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cera med omgivningen så blir även han eller hon beroende av hjälp från 
anhöriga. Enligt anhöriga leder det här ofta till en passivisering av den 
äldre.35 

Det framkommer också att de äldre ofta känner sig hjälplösa i det nya 
samhället och att detta leder till att rollerna inom familjen förändras i och 
med migrationen. De yngre måste i allt större utsträckning ta hand om 
sina föräldrar och sköta saker åt dem som de utan problem klarat själva i 
hemlandet. Migrationen i sig leder till rollförändringar som kan vara 
svåra att förutse och som gör att de vuxna barnen måste ta ett föräldraan-
svar för sina föräldrar även om de inte är omsorgsbehövande på grund av 
ålderdom. När familjen kommer till Sverige blir generationsskillnaderna 
märkbara snabbt eftersom förändringar sker relativt fort. Klyftan mellan 
generationerna blir mer markerad i och med att de vuxna lär sig språket 
snabbare än de äldre. Ännu snabbare går det för barnbarnen som i många 
fall också är födda i Sverige.36  

I rapporten från Socialstyrelsen, som bygger på ett mycket litet inter-
vjumaterial, framkom några olika mönster när det gäller de anhörigas 
situation och upplevelsen av denna. Två mönster beskrivs som positiva 
och fyra som negativa. I båda de positiva mönstren har de anhöriga ett 
rikt socialt liv. I det ena fallet har de också goda kunskaper i svenska och 
är väl integrerade i det svenska samhället. De har inget behov av offent-
lig äldreomsorg men de vet vad som finns i fall de skulle bli i behov av 
det. I det andra fallet finns ett avstånd till det svenska samhället och 
bristande språkkunskaper hos de anhöriga. De känner inte till hur svensk 
äldreomsorg fungerar och de har heller inget behov av att ta reda på det. 
De har inget behov av offentlig äldreomsorg eftersom de har valt ett 
traditionellt levnadssätt som möjliggör omhändertagande av de gamla. 

I de negativa mönstren har alla anhöriga små och sårbara sociala nät-
verk och äldre som behöver mycket hjälp. I det ena fallet känner de an-
höriga inte till hur den offentliga äldreomsorgen fungerar och de tror sig 
inte ha rätt till någon hjälp. Ur de anhörigas synvinkel vore det bästa om 
flera inom släkten kunde dela på ansvaret för den äldre, alternativt att 
någon yngre kvinna som talade det egna språket kunde hjälpa till. I det 
andra fallet har den äldre hjälp från äldreomsorgen men denna upplevs 
som bristfällig främst på grund av språkproblem. De anhöriga upplever 
sig vara i underläge gentemot de svenska myndigheterna, vilket till stor 
del beror på egna bristande språkkunskaper. I det tredje och fjärde fallet 

                                           
35. Anhöriga till äldre invandrare 2001 s. 43 ff. 
36. Anhöriga till äldre invandrare 2001 s. 43 ff, Songur 1996 s. 103 ff, Torres 1995. 
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har de äldre också hjälp från äldreomsorgen men de anhöriga tycker att 
denna inte räcker till och då främst på grund av språkproblem. I dessa 
fall känner dock de anhöriga att de har möjlighet att förhandla med äldre-
omsorgen om olika lösningar och i det fjärde fallet har de anhöriga också 
ekonomiska resurser att till viss del betala för privata lösningar.37 

Det som framkommer i dessa studier är med andra ord att de anhöriga 
tar ett stort ansvar för äldre släktingar oavsett om de behöver det på 
grund av sjukdom eller ej. De anhöriga anser att det är deras ansvar och 
skyldighet att göra detta. Samtidigt skulle de gärna se att det fanns äldre-
omsorg tillgänglig på deras eget språk. Det finns således en viss ambiva-
lens mellan uppfattningen att det är de anhöriga som ska ta hand om de 
äldre och önskan om att ha tillgång till äldreomsorg. Upplevelsen av att 
ha ansvar för äldre släktingar varierar. En del talar om en känsla av otill-
räcklighet, bundenhet och dåligt samvete medan andra beskriver ansvaret 
i positiva ordalag och trivs med sin situation.  

Sammanfattning  

• Anledningen till att Hallstahammars kommun har intresserat sig för 
bosniernas situation är för att de är invandrare. Äldre svenskar och 
deras anhöriga kan också ställas inför problem i samband med att de 
äldre blir i behov av hjälp på grund av ålderdom. Deras eventuella 
problem skiljer sig dock från de problem som äldre invandrare med 
anhöriga antas ha att hantera. 

• På senare tid har situationen för äldre invandrare uppmärksammats 
allt mer och nu har intresset väckts även för de äldres anhöriga. Att 
tala om ”äldre invandrare” kan tyckas oproblematiskt och självklart 
men kategorin ”äldre invandrare” har i realiteten bara drygt 20 år på 
nacken i Sverige. 

• I Sverige finns drygt 130 000 äldre invandrare från 146 olika länder. 
Nästan hälften kommer från ett nordiskt land och drygt 50 000 kom-
mer från övriga Europa. 

• Andelen äldre invandrare som kommer till Sverige som äldre är liten. 
De utgör en minoritet av de äldre invandrarna. 

• Det finns inte så mycket forskning gjord om anhöriga till äldre in-
vandrare. Dessa kommer nästan uteslutande till tals via forskning om 
äldre invandrare. 

                                           
37. Anhöriga till äldre invandrare 2001 s. 43 ff. 
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• Det som framkommer när det gäller de anhöriga är att äldre invandra-
re får mycket hjälp av sina anhöriga. För en del anhöriga innebär 
detta problem och upplevs som jobbigt medan andra framhåller det 
positiva i att hjälpa. 

• De anhöriga hjälper i huvudsak till med språkrelaterade problem. 
• I och med att de äldre ofta har problem med språket så blir de isolera-

de och passiviserade. 
• Många menar att de hjälper de äldre släktingarna av kulturella och 

traditionella orsaker och att det är deras ansvar som anhöriga att sörja 
för de äldre. 

• Samtidigt som de ser det som sitt ansvar att ta hand om de äldre så 
efterfrågar de offentlig äldreomsorg på det egna språket. 

• För de som har haft kontakt med den offentliga äldreomsorgen har 
denna kontakt upplevts som problematisk. Det är i huvudsak problem 
med språket som lyfts fram men även täta personalbyten. 
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Studiens teoretiska utgångspunkter 

I vetenskapliga studier används teorier av olika slag beroende på ut-
gångspunkt, problem och upplevd relevans. Anledningen till att teorier 
används är att det inte räcker med att bara samla in en mängd data för att 
ett problem ska bli utrett. För att kunna analysera den information som 
samlats in behövs ett redskap som hjälper till att sortera materialet. Alla 
intryck och frågor som kommer längs vägen behöver också sorteras. 
Teoretiska frågeställningar är också viktiga i början av en studie efter-
som teorin hjälper till att formulera intressanta frågor och också hjälper 
till att avgöra vilka frågor som är relevanta att ställa och på vilket sätt in-
formation bör insamlas för att frågorna ska kunna besvaras.  

Om vi till exempel tror att ursprungskultur har en avgörande betydelse 
för hur en människa upplever ålderdom, då är det av intresse att ta reda 
på vilka olika sätt det finns att se på kultur och om något av dessa sätt är 
relevant i vårt specifika fall. Utifrån den eller de teorier som då väljs kan 
också frågor formuleras som går att analysera med hjälp av teorin. Utan 
teoretiska redskap kan det annars vara svårt att analysera de data som in-
samlats. Hur vet vi att kultur har betydelse om vi inte från början har en 
uppfattning om vad kultur är? Samma sak gäller med livssituation, hur 
kan vi förstå människors upplevelse av sin situation eller sitt liv om vi 
inte från början har en idé om hur livssituation kan studeras och förstås? 
Teoretiska utgångspunkter är nödvändiga redskap i det vetenskapliga 
arbetet och därför följer här en redogörelse för de redskap som används i 
denna studie. 

Det övergripande syftet med den här studien är att få en förståelse för 
hur äldre bosnier och deras anhöriga uppfattar sin situation här i Sverige, 
som just äldre och anhöriga till äldre, och hur förhållandet dem emellan 
ser ut. För att kunna arbeta med detta syfte har ett antal frågeställningar 
arbetats fram, vilka presenterades inledningsvis. Det vi egentligen vill ha 
fram är två saker: Hur upplevs den aktuella situation i dag?, hur upplever 
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de inblandade sin livssituation utifrån att de är äldre och anhöriga till 
äldre? Det andra vi vill ha fram är vad som kan tänkas ligga bakom den-
na upplevelse. Vilken betydelse har till exempel ursprungskulturer? 
Dessa frågeställningar går i mångt och mycket in i varandra och det är 
alltså två teman eller fenomen som är aktuella. Det ena är livssituation 
och det andra är kultur och det är inte helt lätt i alla lägen att skilja dessa 
två åt. 

Att ålderdom och åldrande upplevs olika i olika kulturer är något som 
flera studier har visat38 och detta kan göra det svårt att analysera till 
exempel punkt ett ovan om man i denna på något vis vill skilja på hur de 
äldre upplever sin situation i Sverige och hur de upplever sin situation 
som äldre i Sverige. På samma vis är det givetvis när det gäller de vuxna 
barnen. Det är en fråga om hur de upplever sin situation i Sverige och en 
annan fråga hur de upplever sin situation som anhöriga i Sverige. Ännu 
krångligare blir det om man lägger till det faktum att hur berörda parter 
uppfattar sin situation i Sverige givetvis också påverkar hur de uppfattar 
sin situation som äldre respektive anhöriga.  

Kultur och livssituation 
Att kulturbegreppet är relevant i studier av äldre invandrare märks inte 
minst i tidigare studier där kultur ofta lyfts fram som en förklaring till 
värderingar, handlingar och synsätt. Det är både från invandrarhåll och 
från myndighetshåll som den kulturella betydelsen betonas. Kultur är 
med andra ord något vi måste förhålla oss till, det kommer vi inte undan. 
Vad innebär det då egentligen? Vad är kultur? Eller kanske snarare; vad 
är inte kultur? Begreppet kultur är inte helt lätt att definiera och det har 
studerats utifrån flera olika utgångspunkter. En genomgång av Torres 
visar att kultur i olika sociologiska sammanhang definierats som till 
exempel normer och beteenden, attityder, uppfattningar, språk, moral-
koder, kollektiva tankesystem, kollektiv subjektivitet, en symbolisk 
dimension för hur världen ska förstås och förutses.39 Sokolovsky menar 
att kultur tar sig olika uttryck som till exempel värderingar, varsebliv-
ning, relationer och sociala beteenden. Dessa uttryck är i sin tur formade 
av det kulturella systemet som består av olika mönster av ideologi och 
social organisation. Sokolovsky menar att alla kulturella system skapar 

                                           
38. Se t.ex. Emami 2000, Gelfand&Kutzik (red.) 1979 Markides&Miranda (red.) 
1997.  
39. Torres 1999 s. 39. 
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en sorts ”förståelselins” genom vilken en specifik version av verklighet-
en utvecklas. Det kulturella systemet av ideologiska mönster och social 
organisering fungerar som kontext eller ramverk. Kulturella uttryck kan 
endast förstås i förhållande till det här ramverket och därför är det viktigt 
att detta inte glöms bort i analysen oavsett på vilken nivå denna ligger.40 
För att förstå exempelvis varför en människa anser att omsorgen om 
äldre ska skötas på ett visst sätt så räcker det inte att bara studera hur 
personen i fråga ser på exempelvis familjerelationer. Det är också av vikt 
att studera vilken roll politik och religion spelar och hur den enskilda 
människan upplever sin situation i sammanhanget.  

Det finns många forskare som har beskrivit hur vi som individer upp-
lever vår situation, våra liv och vår omgivning. En av dem heter Alfred 
Schutz och han utgår i sin beskrivning från något som han kallar för livs-
världen.41 Det är i livsvärlden vi lever våra liv och livsvärlden är något 
självklart för oss. Jag som individ befinner mig alltid i en värld som för 
mig är självklar och verklig. Jag föddes till den här världen och jag utgår 
ifrån att den fanns innan mig. Att den här världen är verkligheten och att 
just denna verklighet är varaktig är inget jag ifrågasätter eller ens reflek-
terar över. Det finns ingen anledning att göra det. Vi har fötts till en 
värld som redan finns och som är definierad av andra och som vi till-
ägnar oss från livets början.42  

En annan person som också arbetat med livsvärldsbegreppet är Jürgen 
Habermas. Han menar att rent analytiskt måste verkligheten ses som be-
stående av två delar, en livsvärld och ett system. Det är genom livsvärld-
en som samhället reproduceras. För att det ska vara möjligt så måste livs-
världen uppfylla tre olika funktioner nämligen kulturell reproduktion, 
social integration och socialisering. Genom den kulturella reproduktion-
en förmedlas en verklighetsförståelse, det vill säga vi lär oss vad som är 
sant och vi lär oss att tolka den objektiva världen. Vi lär oss vilka kultu-
rella värden som är giltiga. Genom den sociala integrationen förmedlas 
synen på normer och sociala institutioner som är gemensamma. Vi lär 
oss också hur vi som enskilda individer ska förhålla oss till andra männi-
skor. Via den sociala integrationen får man således veta hur den sociala 
världen fungerar. Vi tillägnar oss den "förståelselins" som Sokolovsky 
talar om. Det är slutligen socialiseringen som ger den personliga identi-
teten. Vi lär oss hur vi ska förstå och uttrycka våra erfarenheter. Männi-

                                           
40. Sokolovsky 1990 s. 2. 
41. Schutz 1932/1967. 
42. Schutz & Luckman 1973 kap. 1. 
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skan är inte av sig själv utan hon blir till genom andra människor. 
Habermas menar även att det inte räcker med att bara se till livsvärlden 
för att förstå en människas situation. Det är också viktigt att veta hur 
staten och ekonomin är organiserade och hur dessa påverkar människor-
nas liv. Hur våra liv organiseras och vilka uttryck våra normer och 
värderingar tar sig påverkas av hur systemet i vårt samhälle ser ut och 
fungerar.43 Verkligheten består alltså av både livsvärld och system. 

Likaväl som att synen på ålderdom varierar mellan olika samhällen 
och kulturer så varierar också synen på familjen. I vissa kulturer består 
familjen av föräldrar barn och den närmaste släkten. I andra kulturer är 
det mamma, pappa och barn som utgör en familj och i ytterligare andra 
kulturer ses familjen som något som omfattar exempelvis en hel stam. 
Vad som avses med familj kan alltså variera. På samma vis varierar 
också uppfattningen om var den enskilda individens plats i familjen är 
och vilket förhållande som råder mellan individ och familj.44 Kluckhohn 
och Strodtbeck var också inne på detta och enligt deras teori om kulturell 
variation finns det tre alternativa sätt för en kultur att orientera sig när 
det gäller nära relationer. Ett sätt är att betona vikten av nära relationer 
till släkten och att sätta den egna familjens behov främst. Enligt detta 
alternativ består familjen inte bara av föräldrar och barn utan även andra 
släktingar som till exempel mor- och farföräldrar och syskons familjer 
räknas dit. Ett annat sätt är att sätta individens behov främst och att lyfta 
fram vikten av oberoende och självständighet. Även om individen är en 
del av en familj eller grupp så står ändå var och en för sig. Ett tredje 
alternativ som nämns är att gruppgemensamma mål sätts främst. Familj-
en är större än bara den närmaste släkten och det viktigaste är att garan-
tera gruppens varaktighet över tid tillsammans med den inbördes hierar-
kin.45 

För att återgå till Schutz så menar han att det som kan få oss att börja 
reflektera över vår egen verklighet kan vara att vår livsvärld omkull-
kastas. Vid drastiska förändringar kan det bli uppenbart för oss att det 
som vi tagit för givet inte är så självklart. Detta kan leda till omtolk-
ningar av det förflutna, nuet och framtiden och det är här som Schutz på 
allvar blir intressant i studiet av äldre invandrare.46 

                                           
43. Holtter 1998 s. 4. 
44. Se t.ex. Sjögren 1998 och Al Baldawi 1998. 
45. Torres 2000 s. 14–17. 
46. Schutz 1973 kap. 1. 
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Ett vanligt sätt att närma sig äldres upplevelse av sina liv som äldre är 
att ha ett livsloppsperspektiv som utgångspunkt. Hela livet är ett konti-
nuum som måste ses som en helhet. Det går inte att särskilja hög ålder 
från andra åldrar, allt måste ses i ett sammanhang. För att förstå varför de 
äldre är som de är så är det nödvändigt att förstå hur deras liv har varit. 
”Att vara gammal är en oundviklig följd av att ha varit yngre”47 som 
Ronström uttrycker det. Den enskilda individen är i fokus eftersom alla 
människor lever olika liv även om de till ytan tycks likna varandra. En 
grundläggande tanke är att enskilda individers livssituation och upplev-
elser inte går att generalisera till att gälla för hela grupper. Vill vi förstå 
varför äldre invandrare är som de är så måste vi veta hur de har varit, 
eller hur de har haft det. Hur har livet tett sig för en person innan han 
eller hon blev en äldre invandrare? Genom att ta hjälp av bakgrundsin-
formation kan en förståelse fås för varför en person uppfattar den aktu-
ella situationen som han eller hon gör. Eftersom livet har gestaltat sig 
olika för dessa människor innan de blev äldre invandrare så är det troligt 
att livet för dem i dag också gestaltar sig olika.  

När det gäller den specifika gruppen bosnier är det här en mycket vik-
tig aspekt eftersom de ännu inte har avverkat ens en tioårsperiod som in-
vandrare överhuvudtaget. Dessa människor som i dag bor i Hallstaham-
mar kände överhuvudtaget inte varandra innan de kom hit, med undantag 
för de som är släkt. De har inte tidigare varit "medlemmar av samma 
kategori" och därför är det av stor vikt att se till deras individuella erfa-
renheter och inte generalisera dessa till att utan förbehåll gälla hela 
gruppen. Det räcker dock inte att enbart se till individernas bakgrund för 
att förstå varför de upplever den aktuella situationen som de gör. Det be-
hövs något mer, det behövs en kunskap om hur vi som individer förstår 
vår tillvaro överhuvudtaget. 

Även om det är viktigt att vara medveten om att det förflutna påverkar 
nuet, vilket poängteras i livsloppsteorin, så är det också så att nuet på-
verkar både det förflutna och framtiden. Enligt Schutz är det så att även 
om vi inte rent faktiskt kan påverka det som varit ”gjort är gjort” så är 
det ändå så att nuet, den aktuella situationen, påverkar hur vi tolkar det 
som varit. Våra tidigare erfarenheter och upplevelser kan alltså hamna i 
ett nytt ljus när den aktuella situationen förändras. Vidare är vi, i vårt 
tänkande, hela tiden fokuserade på framtiden, det som komma skall, och 
förväntningarna på framtiden formas också utifrån nuet. Utifrån den 
aktuella situationen blir bilden av framtiden ljus eller mörk. Det är inte 

                                           
47. Ronström 1996 s. 56. 
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ovanligt med idealiserade bilder av framtiden: "bara jag hinner göra det 
så blir allt bra", "så fort jag kommit iväg dit blir jag lycklig" o.s.v.48 

Äldre invandrare har någon gång i sitt liv fått sin livsvärld drastiskt 
förändrad vilket har gjort att de börjat omtolka både det som varit och 
det som är. De har lämnat ett system och kommit till ett annat. Utifrån att 
deras tillvaro förändrats har också tankarna om hur framtiden ska gestal-
ta sig ändrats. Det här är en process som för en del pågått i flera år och 
kanske är ganska "klar" när de blir äldre. För andra är det en process som 
skett efter ålderdomens inträde och som haft ett förhållandevis forcerat 
förlopp. För att få kunskap om hur situationen ter sig för dessa männi-
skor är det med andra ord viktigt att inte bara fokusera på hur de har haft 
det. Minst lika viktigt är att se till deras aktuella situation och fundera 
över hur denna faktiskt har påverkat hur de upplever sitt tidigare liv. 
Sammantaget med upplevelsen av hur livet framöver kommer att utveck-
las kan en bild av hur deras livssituation i dag ser ut växa fram.  

Sammanfattning  

• Kultur är ett begrepp som omfattar mycket. En genomgång av be-
greppets användning inom sociologin visar att det definierats som till 
exempel normer, beteenden, attityder, uppfattningar, språk, moral-
koder, kollektiva tankesystem och kollektiv subjektivitet. 

• Kulturella system skapar en ”förståelselins” genom vilken en specifik 
version av verkligheten utvecklas. 

• För att förstå hur och varför människor upplever sin situation som de 
gör är det viktigt att inte bara se till normer och värderingar utan även 
till det sammanhang i vilka dessa skapas. Här har till exempel sam-
hällsstruktur, politik och religion betydelse. 

• Den livsvärld vi lever i är självklar för oss. Den fanns där innan vi 
föddes och vi tar den för given. Det är först när vår verklighet om-
kullkastas som vi börjar reflektera över det som vi anser är självklart. 
Vid drastiska förändringar kan det hända att vi börjar omtolka det för-
flutna, nuet och framtiden. 

• Äldre invandrare och deras anhöriga har någon gång i sitt liv fått sin 
livsvärld drastiskt förändrad. De har lämnat ett system och kommit till 
ett annat vilket givetvis påverkar dem, vilket är viktigt att känna till 
vid en studie av deras aktuella situation. 

                                           
48. Schutz 1973 kap. 1. 
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Resultat 

Av de bosnier som bor i Hallstahammar är 71 personer aktuella för denna 
studie. Alla bosnier i den här studien kallar sig själva för bosnjaker vilket 
innebär att de tillhör den folkgrupp i Bosnien som blev islamiserade av 
turkarna från 1500-talet och framåt. De allra flesta kom till Sverige 1993 
och till Hallstahammar åren därefter. Ungefär 46 procent levde på den 
jugoslaviska landsbygden innan de kom till Sverige. Av övriga dryga 50 
procent bodde hälften i en småstad (färre än 70 000 invånare) och hälften 
i en storstad (minst 70 000 invånare).  

Bosnierna som den här studien handlar om trivs bra i Sverige. Närma-
re 87 procent av de äldre och hela 96 procent av de anhöriga trivs bra 
eller mycket bra här. Samtidigt är det tre av de äldre och en av de anhöri-
ga som trivs ganska dåligt. Det som de flesta lyfter fram som orsaker till 
trivseln är att de känner sig väl bemötta, att det materiella tillståndet är 
gott och att det finns tillgång till bra hälso- och sjukvård i Sverige. Ytter-
ligare en anledning som flera av de äldre lyfter fram till varför de trivs är 
att deras barn finns här. Samtidigt är många måna om att poängtera att 
bara för att de trivs här så behöver det inte betyda att de inte längtar hem. 
Att trivas, men längta hem, att ha det bra men vilja något annat, är något 
som återkommer genom hela studien. ”Vi trivs här, men… Vi har en bra 
materiell standard, men… Det finns bra hjälp att få här, men… barnbarn-
en klarar sig jättebra i skolan, men… Här finns det jobb, men… Vi har 
allt vi behöver, men…” Det här ”men” finns alltid med även om det inte 
direkt uttalas. Det mesta är bra, men det är något som fattas, något som 
saknas, en längtan till något annat. ”Men:et” kommer tydligast fram 
bland de äldre och är inte lika påtagligt bland de vuxna barnen, men det 
finns där också. Min uppfattning är att ”men” har en relativt stor betyd-
else i den här studien vilket kommer att behandlas ytterligare i analys-
kapitlet.  
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Bosnierna i den här studien har alla flytt från ett krig. De har inte sam-
ma upplevelser av kriget i och med att de kommer från olika delar av 
Bosnien-Hercegovina och också stannade olika länge innan de flydde. 
En del har mycket påtagliga och otäcka krigsupplevelser med sig i baga-
get medan andra klarat sig undan med blotta förskräckelsen. Något de 
delar är erfarenheten av att få sin tillvaro omkullkastad på ett mycket 
brutalt sätt. De har blivit av med sina hem, egendomar, jobb och sin 
sociala tillvaro och varit tvungna att börja om på nytt. Vid intervjuerna 
har vi träffat både äldre och anhöriga som har blivit utkörda från sina 
gårdar, sett sina hus brännas ner, flytt hals över huvud utan att få med sig 
mer än kläderna på kroppen. De har varit tvungna att gömma sig, de har 
kommit ifrån sina familjer och trott att de aldrig skulle få se varandra 
mer. Några har blivit skjutna, några har varit lägerfångar, de har sett nära 
och kära skadas och dödas. De har fått utstå otrolig grymhet och förned-
ring. I olika omfattning bär de på fysiska och psykiska krigsskador som 
givetvis påverkar dem i deras liv. Att fly från ett krig lämnar knappast 
någon oberörd. 

För några av de äldre är det här kriget inte det första de överlevt. De 
har även andra världskriget i minnet och vid en jämförelse mellan dessa 
två krig menar de att det senaste var mycket, mycket värre. Både äldre 
och anhöriga talar om det fruktansvärda i att människor mördades och 
fördes bort av andra människor som fram till dess kunde ha varit deras 
grannar. Det hemska i att vänner de tidigare umgåtts med plötsligt blev 
till fiender. Den gamla klasskamraten som gått i ens hem som barn, blev 
den som förde bort ens mamma. Att bli bortkörd från sitt hem och från-
tagen alla sina tillhörigheter och all sin värdighet av människor man 
trodde att man kände. De som kommit till Sverige hör till dem som klara-
de sig med livet i behåll men de har mist mycket på vägen.  

Förhållandet mellan de äldre och deras vuxna barn har också på-
verkats av kriget. Många av de äldre tappade livslusten och har inte 
lyckats finna den igen och de vuxna barnen känner ett stort ansvar att 
hjälpa sina föräldrar tillbaka till ett meningsfullt och värdigt liv. De vux-
na barnen talar om den oerhörda maktlöshet de känt när de sett sina för-
äldrar misshandlas och förnedras. Att se hemmet som föräldrarna byggt 
upp brännas ner och samtidigt se sina föräldrar har tagit många av de 
vuxna barnen hårt. De har genomlevt samma tragedi som de äldre men 
det verkar som om de anser att krigsupplevelsen har varit svårare för de 
äldre. Den här erfarenheten av krig som både äldre och anhöriga bär med 
sig, är något som måste tas med i beräkningen både vad gäller upplevel-
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sen av den aktuella situationen och vad gäller förhållandet mellan äldre 
och anhöriga. 

De anhöriga 
De anhöriga, som alltså i det här fallet är barn eller svärdöttrar/söner till 
de äldre, är i medeltal 38 år. Den yngsta är 23 år och de äldsta 46 år. Så 
gott som alla lever tillsammans med en partner och det är bara en av de 
som besvarat enkäten som inte har några egna barn. Innan de kom till 
Sverige levde drygt 40 procent tillsammans med egna föräldrar eller 
svärföräldrar. I dag i Hallstahammar är detta bara aktuellt i ett fall. (Här 
bör dock påpekas att en del av de anhöriga ännu inte blivit så pass gamla 
att det varit aktuellt att flytta hemifrån förrän de kom till Sverige). Vid 
tiden för uppbrottet försörjde sig så gott som alla genom förvärvsarbete 
av skilda slag. Exempel på yrken som finns representerade i gruppen är 
chaufför, svarvare, svetsare, lastbilsförare, affärsbiträde, bokföringstjän-
steman, skräddare, snickare, väverska och telemontör. Några livnärde sig 
på lantbruk och några var hemmafruar. Majoriteten har gått i skola i tolv 
år, några har eftergymnasial utbildning och några har åtta års skolgång 
eller mindre. (Grundskolan är åtta år, därefter följer fyra års gymnasium).  

Här i Sverige försörjer sig alla utom fyra på förvärvsarbete. De som i 
dag inte har ett arbete har alla tidigare haft det men försörjer sig för 
stunden genom socialbidrag, sjukbidrag, föräldrapenning och A-kassa. 
De flesta som arbetar gör det inom industrin i Hallstahammar men yrken 
som städerska, arbete inom hemtjänst och annan äldreomsorg, skräddare 
och trädgårdsarbetare finns också representerade. En del har haft praktik 
på flera olika arbetsplatser till exempel inom förskolan. Förutom under-
visning i svenska har nästan 40 procent genomgått någon form av yrkes-
utbildning i Sverige. De flesta har utbildat sig till CNC-operatörer. Några 
har utbildat sig inom data eller till svetsare.  

Det svenska språket är något som inte verkar ha inneburit något större 
problem för de anhöriga. Nästan alla är nöjda med sina kunskaper i sven-
ska och menar att dessa räcker till för de egna behoven. Det är bara en 
som inte anser sig kunna svenska. Några menar att de kan svenska men 
att kunskaperna inte räcker fullt ut för de egna behoven. Majoriteten an-
vänder svenskan varje dag och de flesta skulle vilja lära sig mer. 

Situationen för de anhöriga 
Den vanligaste situationen för de anhöriga är att de har två äldre släkt-
ingar i Hallstahammar. Några har fler och några har färre. Innan de kom 
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till Sverige så hade nästan 90 procent någon äldre släkting i sin närhet. 
Majoriteten träffade då sina äldre släktingar varje dag. Det var ytterst få 
som träffade sina äldre släktingar mer sällan än någon gång varje vecka. 
Knappt 40 procent hade äldre släktingar som var i behov av hjälp vid tid-
en för uppbrottet. I dag är det lite fler än hälften av de anhöriga som har 
någon äldre släkting som de anser är i behov av hjälp. Samtidigt är det 
många fler, drygt 80 procent, av de anhöriga som i praktiken hjälper 
äldre släktingar. Det är alltså fler äldre som får hjälp av anhöriga än det 
är som anses vara i behov av hjälp. Den absolut största hjälpinsatsen, 
vilket framkommer vid intervjuer med både äldre och anhöriga, handlar 
om hjälp med språkrelaterade problem. De anhöriga hjälper till genom 
att följa med som tolk i olika situationer, att sortera post, i kontakt med 
myndigheter, att hämta ut medicin från apoteket, beställa tid på vårdcen-
tralen och så vidare. I övrigt är det i första hand städning och inköp som 
de anhöriga hjälper till med men det är även många som hjälper till med 
klädtvätt, personlig hygien, förflyttning och så vidare.  

Av de som är anhöriga till äldre i behov av hjälp så är det ungefär 20 
procent som hjälper en äldre släkting varje dag. Drygt 40 procent hjälper 
någon gång i veckan. De anhöriga hjälper vanligtvis äldre som inte be-
höver hjälp någon gång i veckan men ungefär 18 procent hjälper till varje 
dag. Det vanligaste är att den anhörige lägger ner mindre än fem timmar 
per vecka på att hjälpa äldre släktingar. Ungefär 10 procent lägger ner 
mellan fem och femton timmar per vecka och för ytterligare 10 procent 
tar det mer än 15 timmar per vecka att hjälpa äldre släktingar. Nästan 
hälften av de äldre släktingarna får också hjälp från andra än barn och 
svärdöttrar/söner. Oftast är det make/maka som hjälper till. Det är alltså i 
dag inte så många av de anhöriga som lägger ner mer än fem timmar per 
vecka på att hjälpa. De flesta anhöriga tror inte heller att de inom den 
närmaste femårsperioden kommer att få fler äldre släktingar som är i be-
hov av hjälp. Däremot tror de flesta att de som är i behov av hjälp i dag 
kommer att behöva mer hjälp inom denna period. Andelen anhöriga som 
kommer att ha äldre släktingar i behov av hjälp mer än fem timmar per 
vecka kan alltså komma att öka om så blir fallet. 

Vem ska ta hand om de gamla? 
De allra flesta av de anhöriga ser det som en självklarhet att barn bör 
hjälpa sina gamla föräldrar, vilket framgår av tabellen nedan. Föräldrarna 
har också rätt att kräva hjälp från sina barn, men det ska de inte behöva 
göra. De äldre ska inte behöva be om hjälp utan barnen ska hjälpa dem 
oavsett om de ber om det eller ej.  
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Tabell 2: Antal som instämmer i påståendet: Det är självklart att barn bör hjälpa 
sina gamla anhöriga 

Instämmer helt 25 
Instämmer till stor del 9 
Instämmer delvis 3 
Totalt 37 

 
De flesta anser att barn bör hjälpa sina gamla föräldrar oavsett den egna 
situationen även fast det ibland är så att de äldres behov krockar med 
barnens behov. Att då inte kunna eller inte vilja hjälpa ger dåligt sam-
vete. Majoriteten av de anhöriga tycker att det är bättre att de äldre får 
hjälp av sina barn än av hemtjänsten. Det är dock inte alla som instäm-
mer i detta. Samtidigt som de flesta tycker att det är bäst om barnen 
hjälper de äldre så är det ändå många som tycker att det vore skönt om de 
äldre fick hjälp utifrån. Hälften av de anhöriga instämmer helt i påståen-
det Det vore skönt om mina äldre anhöriga fick hjälp från hemtjänsten. 
Ytterligare 25 procent instämmer delvis. Det är 5 procent som inte in-
stämmer alls, övriga vet inte.  

Tabell 3: Antal som instämmer i påståendet: Det vore skönt om mina äldre 
anhöriga fick hjälpr från hemtjänsten 

Instämmer helt 18 
Instämmer till stor del 2 
Instämmer delvis 9 
Instämmer inte alls 2 
Vet ej 6 
Totalt 37 

 
Den här ambivalensen som uttrycks genom att de tycker att det är deras 
ansvar att ta hand om de äldre samtidigt som det vore skönt om de äldre 
fick hjälp från hemtjänsten, sätter press på de anhöriga. Dåligt samvete är 
något som alla intervjupersonerna vittnar om. De hjälper sina äldre en 
hel del men samtidigt har de inte riktigt tid och detta mår många dåligt 
av. Att hjälpa de äldre är något man ska göra och flera anhöriga pratar 
om att det är en tradition i Bosnien, det är så man gör och det är så det 
ska vara. I intervjuerna återkommer flera till att det förväntas av dem och 
det är också något som de varit inställda på. En anhörig uttrycker det 
som så: 

Jag vill hjälpa henne så mycket jag kan. Vi har den vanan, som 
kommer från Bosnien, att hjälpa våra föräldrar. Jag har fått 
mycket hjälp av dom när jag var ung. 
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Det är så det fungerar menar många. När föräldrarna blir gamla ska barn-
en betala tillbaka för allt de fått i sin uppväxt. I intervjuerna uttrycks det 
här som bosnisk tradition eller kultur eller vana. Det är något som man 
inte bara slutar med för att man kommer till ett annat land där situationen 
är annorlunda och den upplevs vara annorlunda i Sverige. Även om det 
skulle vara skönt om de äldre fick hjälp utifrån så finns det en självklar-
het i att det är jag som barn som ska hjälpa och den självklarheten har de 
alla vuxit upp med. Förväntningar om att detta ska infrias finns både från 
omgivningen och från de anhöriga själva, men det är inte alltid så lätt. En 
av de anhöriga berättar i intervjun om den reaktion han fick från sin äldre 
släkting när han försökte föreslå att hon skulle få hjälp från hemtjänsten. 
Det svar han fick var: ”Du har blivit som dom!” Hon menade alltså att 
han blivit mer svensk än bosnier och det var inget som var önskvärt. I en 
sådan situation är det svårt att föra diskussionen längre.  

Något annat som framkommer i intervjuerna är att ett problem är att de 
äldre inte har något att göra. De sitter ofta hemma på dagarna och väntar 
på att barnen eller barnbarnen ska komma och hälsa på. Det här är i och 
för sig inget som skiljer sig från tiden i Bosnien-Hercegovina, då de 
flesta träffade sina föräldrar åtminstone ett par gånger i veckan eller ofta-
re. Det som skiljer sig från den tiden är att föräldrarna i dag inte har så 
mycket annat socialt umgänge. Att träffa föräldrarna är i sig inget pro-
blem, däremot är det ett problem att föräldrarna inte träffar någon annan. 
De vuxna barnen känner ett ansvar för föräldrarnas sociala liv och för att 
aktivera dem. De vet att om inte de hittar på något med de äldre, eller går 
hem till dem och umgås så får de äldre heller ingen annan social stimu-
lans.  

Numera har dom (föräldrarna) allt umgänge och det sociala 
livet reducerat till, till exempel hur många gånger man (vi) 
träffar dom. Min mamma gnäller och frågar ibland; var är ni 
någonstans? Det var ju ingen som tog i handtaget till min dörr 
på tre dagar! Men hur ska jag göra det när jag jobbar jämt, 
svarar jag. 

Det här innebär en press på de anhöriga som är ny för dem. Tidigare, 
innan de kom till Sverige, var inte de äldre beroende av sina barn för att 
det sociala livet skulle kännas meningsfullt. Umgänget innan flykten till 
Sverige hade mer av ömsesidighet över sig. Föräldrar och barn umgicks 
för att de bodde i närheten av varandra, för att de arbetade eller levde 
ihop och för att det var trevligt. Föräldrarna umgicks med andra när de 
inte träffade sina barn. Omsorgen om de äldre handlar idag inte enbart 
om huruvida de behöver praktisk hjälp eller inte. Mycket av omsorgen 
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handlar om social stimulans. Det är också så att en del av den praktiska 
hjälpen i form av till exempel tolkning, är en hjälp som de äldre inte hade 
behövt om de varit kvar i Bosnien-Hercegovina. En del av de anhöriga 
som i dag hjälper äldre släktingar hade med andra ord inte haft äldre 
släktingar i behov av hjälp om de inte kommit till Sverige. Det är på 
grund av att de befinner sig i Sverige som hjälpbehovet har uppstått. 

Inställning till svensk äldreomsorg 
När det gäller svensk äldreomsorg så är det kommunal hemtjänst som är 
mest bekant för de anhöriga. 75 procent har hört talas om hemtjänsten 
och har en uppfattning om vad det innebär att ha hemtjänst. De flesta 
känner till hemtjänsten via vänner. Några har hört talas om hemtjänsten 
genom en läkare eller distriktssköterska och några har tagit del av infor-
mationsskrifter på svenska. I några fall har också de anhöriga själva tagit 
kontakt med hemtjänsten. Övrig äldreomsorg som till exempel olika 
former av äldreboende har de flesta en vag uppfattning om vad det är. 
Överlag är inställningen mer negativ till äldreboende än till hemtjänst. 
En del av de anhöriga har kommit i kontakt med både hemtjänst och 
äldreboende genom att de haft praktikplats eller varit anställda inom 
detta område. Dessa personer är de som är mest positivt inställda till 
denna form av äldreomsorg.  

Något som framkommer i både enkäter och intervjuer är en upplevelse 
av att den kommunala äldreomsorgen fördelas godtyckligt. En del av de 
anhöriga har äldre släktingar även i andra  kommuner än Hallstahammar 
och har märkt att kommunerna har olika praxis när det gäller äldreom-
sorg. Vissa kommuner är till exempel generösa när det gäller anhörigan-
ställningar, det vill säga att kommunen anställer en anhörig för att vårda 
den gamla. Andra kommuner är mer restriktiva när det gäller att anställa 
anhöriga och hit hör Hallstahammar. Detta upplevs som snålt och diskri-
minerande. I intervjuerna är det flera som berättar om exempel från släkt 
och vänner på andra håll i Sverige och hur äldreomsorgen är organiserad 
i deras kommuner. Exemplen på hur mycket bättre det är på andra håll är 
flera. Samtidigt är det inte många som egentligen har en klar uppfattning 
om vilka regler som gäller i Hallstahammar.  

Det verkar alltså som att samtidigt som de flesta av de anhöriga anser 
att det i huvudsak är deras ansvar att ta hand om de äldre så vill de ändå 
att det ska finnas en bra äldreomsorg i kommunen som de ska ha möjlig-
het att ta del av. Det kan ha att göra med att en del av de anhöriga ser 
kommunal äldreomsorg som den enda lösningen utifall deras äldre släkt-
ingar blir i behov av mycket hjälp. Eftersom de flesta anhöriga arbetar är 
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det svårt att hjälpa till mycket om den äldre skulle behöva det. Några av 
de anhöriga har också erfarenhet av hemtjänsten eftersom de har eller har 
haft äldre släktingar som fått hjälp på detta vis. Hjälpen från hemtjänsten 
har upplevts på olika sätt men det verkar aldrig ha varit oproblematiskt. 

En av intervjupersonerna har en äldre släkting som under en period 
haft hjälp av hemtjänsten men som tackat nej på grund av språkproblem. 
Den äldre var inte nöjd alls utan tyckte att det var besvärligt när perso-
nalen från hemtjänsten frågade henne saker och hon inte förstod. Det var 
också jobbigt att det kom olika personer varje gång. Hennes upplevelse 
av hemtjänsten var så pass negativ att hon valde bort den för att helt för-
lita sig på sina barn som arbetar och inte har möjlighet att hjälpa henne 
på dagtid. Det upplevs som bekymmersamt för barnen eftersom de ofta 
är oroliga för hennes hälsa medan de arbetar.  

Språkproblematiken är påfallande och upplevs som mycket besvärlig 
av de anhöriga vilket framkommer tydligt i enkätsvaren. Om de äldre 
släktingarna vid behov skulle behöva hjälp från hemtjänst eller annan 
äldreomsorg så anser 81 procent av de anhöriga att det är viktigt eller 
mycket viktigt att personalen kan tala de äldres modersmål. Övriga anser 
att det är ganska viktigt, ingen tycker att det är oviktigt.  

Tabell 4: Att personal kan tala de äldres modersmål är… 

Mycket viktigt 22 
Viktigt 8 
Ganska viktigt 7 
Totalt 37 

 
Om det överhuvudtaget ska vara aktuellt med kommunal äldreomsorg för 
de äldre släktingarna så är det alltså ett minimikrav att de äldre ska kun-
na kommunicera med dem. När det gäller huruvida det är viktigt att per-
sonal inom äldreomsorgen har kännedom om de äldres religion och kul-
tur så är det runt 70 procent i båda fallen som anser att det är viktigt eller 
mycket viktigt. Samtidigt är det ungefär 20 procent som menar att det 
inte är så viktigt alls.  

Tabell 5: Att personal har kännedom om de äldres… 

 Religion Kultur 
Mycket viktigt 10 17 
Viktigt 16 8 
Ganska viktigt 3 5 
Inte så viktigt 8 7 
Totalt 37 37 
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När det gäller inställningen till äldreomsorg överhuvudtaget så finns 

det en klar skillnad mellan hemtjänst och äldreboende. Även om många 
är skeptiska inför tanken att de äldre ska få hjälp utifrån så är ändå hem-
tjänsten något som går att diskutera. Tidigare har också framkommit att 
hälften av de anhöriga skulle tycka att det vore skönt om de äldre släkt-
ingarna kunde få hemtjänsthjälp. Äldreboende däremot är mycket mer 
problematiskt. Att ha sina äldre släktingar på institution är en svårtänkt 
tanke. Tankarna om vad det innebär att bo på till exempel ett servicehus 
är många och de flesta menar att de äldre inte alls vet vad det innebär. 
Det är också något som skrämmer dem. Här spelar det också roll att de 
anhöriga menar att det är deras uppgift att ta hand om sina föräldrar. I en 
intervju menar en anhörig att det faktiskt inte spelar någon roll hur äldre-
omsorgen fungerar i Sverige eftersom det är barnens uppgift. De äldre 
ska inte behöva ta emot hjälp från någon annan. 

Det spelar ingen roll om hemtjänsten bryr sig om min mamma, 
jag ska ta hand om min mamma i alla fall vare sig om de erbjuder 
nån hjälp eller inte. Jag tror att de inte vet vad de vill ibland (de 
äldre), de är nästan som barn. De är jätterädda att bo på något 
ålderdomshem. Och de funderar ibland på om pengarna skulle 
försvinna, om de skulle få något besök överhuvudtaget. De vill 
inte förlora sin självständighet, det är många sådana frågor. De 
säger att de inte vill bli placerade på ett litet rum där de inte kan 
ha alla sina saker och där ingen utav deras anhöriga kan över-
natta. De är inte medvetna och de hänger inte med. 

Eftersom många av de anhöriga ändå efterlyser en fungerande äldreom-
sorg för sina gamla så har de också kommit med förslag på hur det skulle 
kunna organiseras. Ett förslag är att det borde finnas ett hyreshus där det 
kunde bo flera äldre bosnier så att de fick ha nära till varandra. Då skulle 
också hemtjänstpersonal som talar språket kunna komma dit regelbundet 
och hjälpa flera vid samma tillfälle. Personal skulle finnas tillgänglig 
ofta så att de äldre skulle veta att det fanns någon att vända sig till vid 
behov oavsett om barnen arbetar eller inte. En anhörig säger: 

Samma sak med läkarbesök, man skall ha personal som skall 
ringa upp taxi och vara med hela tiden varenda gång. OK jag 
kan ta hand om det en eller två gånger i månaden men inte 
varje dag eller varje vecka eftersom jag jobbar ju jämt.  
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Om de bodde alla tillsammans så skulle det också vara lättare att aktivera 
dem menar samma anhörig. De skulle till exempel kunna promenera till-
sammans, handarbeta och dricka kaffe. 

Av enkätresultaten att döma så vill de anhöriga själva, när de blir 
äldre, allra helst få hjälp av sina barn om de skulle komma i behov av 
det. Samtidigt är det nästan 30 procent som helst ser att de får hjälp från 
hemtjänsten vid eventuella behov. Något som är intressant är att enkät-
svaren skiljer sig markant från intervjuerna. I intervjuerna med de an-
höriga så menar de flesta att de allra helst vill ha hjälp utifrån om de 
skulle komma i behov av det som gamla. De säger alla att de inte vill 
ligga sina barn till last. Deras barn ska inte behöva hamna i den situation 
som de själva hamnat i. De ska inte behöva ha dåligt samvete och stressa 
mellan jobb, egna barn och gamla föräldrar. De menar också att deras 
barn har anammat det svenska levnadssättet och att de inte kommer att 
vara inställda på att ta hand om föräldrarna den dag det kan behövas. 
Huruvida de olika resultaten egentligen motsäger varandra är svårt att 
säga. Å ena sidan är det nog så att de anhöriga helst vill ha hjälp av sina 
barn eftersom de själva är uppväxta i ett sammanhang där det var normen 
och där offentlig äldreomsorg endast fanns i begränsad omfattning. Å 
andra sidan vet de hur jobbigt det kan vara att ha ansvar för äldre släkt-
ingars väl och ve och detta vill de inte utsätta sina barn för. Vetskapen 
om att barnen inte växer upp i samma sammanhang och med samma 
normer som de själva har gjort, gör också att de rent krasst inte tror att 
barnen kommer vilja ta hand om dem vid behov. Eftersom de anser att så 
kommer att vara fallet kanske det är lika bra att ställa in sig på att ta emot 
hjälp utifrån vid behov. Här kan också den sociala önskvärdheten ha be-
tydelse. Det är svårt i en intervjusituation att uttrycka sig på ett sätt som 
man tror skulle kunna upplevas negativt av den som intervjuar.  

Anhörigstöd 
När det gäller huruvida de anhöriga anser att de är i behov av någon form 
av särskilt stöd i sin roll som anhörig till en äldre person, så är det 25 
procent som anser sig vara det. De flesta menar att de inte behöver något 
särskilt stöd. I intervjuerna framkommer att frågan ter sig ganska märklig 
för de anhöriga. Eftersom de ser det som barns ansvar att hjälpa gamla 
föräldrar så förstår de inte vad vi är ute efter när vi frågar om de behöver 
stöd i sin roll som anhöriga. Om man nu är barn så är man och har man 
föräldrar som behöver hjälp så har man och då är det bara att hjälpa, 
tycks de resonera. De som ändå anser att de är i behov av stöd menar att 
stödet för dem skulle kunna vara att få kontakt med hemtjänsten. De 
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lyfter även fram att det skulle vara till stöd för dem om det fanns fler per-
soner inom hemtjänsten som talade deras språk. Några menar också att 
det borde finnas en mötesplats för anhöriga till äldre. 

De som förefaller oförstående inför stödfrågan menar att det som är in-
tressant att diskutera är hur situationen ska kunna göras bättre för de 
äldre. Det viktiga är inte de anhöriga utan det viktiga är att de äldre mår 
bra. Några saker de lyfter fram är att kommunen borde ha bättre kontakt 
med de äldre. Det måste finnas någon som talar bosniska, som de äldre 
kan vända sig till vid behov. Det skulle finnas någon inom till exempel 
hemtjänsten som kunde gå hem till de äldre och bara prata med dem. Det 
borde finnas aktiviteter för de äldre, kanske utflykter. Några tar också 
upp formen på äldreomsorgen och menar att det vore bättre för de äldre 
om anhöriga anställdes för att sörja för deras behov. Här kommer även 
förslagen upp om att till exempel samla alla äldre bosnier på ett ställe så 
att de kunde umgås lättare med varandra. 

De är alltså lättare för de anhöriga att fokusera på insatser riktade mot 
de äldre snarare än insatser för att underlätta deras egen situation. Sam-
tidigt så är de också medvetna om att vore det möjligt att göra situation-
en bättre för de äldre så skulle även deras situation som anhöriga under-
lättas. De mår dåligt av att se att de äldre inte mår bra, så om de äldre 
mådde bra skulle även de anhöriga må bättre. Att stötta de anhöriga ge-
nom att hjälpa de äldre verkar vara ett sätt att tänka som passar de an-
höriga bättre än att tala om att stötta dem direkt. 

Tankar om Bosnien-Hercegovina och framtiden 
När de anhöriga tänker på framtiden så känner drygt hälften oro inför 
denna. De oroar sig för sin arbetssituation och sin ekonomi. De är oroli-
ga för barnens framtid, att de ska få ett bra liv och inte behöva bli utsatta 
för rasism. Flera lyfter fram ökad svensk nationalism, rasism och nazism 
som källor till oro. De bekymrar sig också för sin egen och andra familje-
medlemmars hälsa och de oroar sig för de släktingar som är kvar i Bos-
nien-Hercegovina. 

Framtiden kommer med största sannolikhet att utspela sig i Sverige för 
de allra flesta. Ungefär 40 procent av de anhöriga vill inte återvända per-
manent till Bosnien-Hercegovina, lika många vill det och resten vet inte. 
I den här gruppen är det bara 20 procent som anser sig ha en möjlighet att 
återvända om de skulle vilja. Anledningarna till varför de inte kan eller 
vill återvända är flera. Många har fått sina hem och hus förstörda och 
plundrade och det finns inga ekonomiska möjligheter att bygga upp allt 
på nytt. För en del är det så att det i dag är andra som bor i deras hem, så 
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de har för den sakens skull ingenting att återvända till. För ytterligare 
andra ligger deras forna hem i dag i den serbien-kontrollerade delen av 
Bosnien och de kan därför inte återvända till sin gamla hemtrakt utan 
skulle i sådana fall få återvända till en annan del av Bosnien. Bristen på 
förnödenheter och arbete gör att det för de flesta ses som en omöjlighet 
att återvända hur gärna de än skulle vilja. Flera av de anhöriga har också 
yngre barn som antingen var mycket små vid ankomsten till Sverige eller 
som är födda här. Dessa barn går i skola här, de har kamrater, de talar 
svenska och de ser Hallstahammar som sitt hem vilket också gör ett åter-
vändande svårare. 

Förutom att de anhöriga uppger ekonomiska och materiella svårigheter 
som orsak till att inte återvända är det också flera som menar att det 
skulle vara svårare för dem att ta hand om sina gamla föräldrar där nere. 
En anledning till detta är de äldres dåliga hälsa och att den medicinska 
vården i hemlandet är bristfällig i dag. Det kan till exempel vara svårt att 
få tillgång till läkare och medicin. En anhörig menar också att de inte 
skulle få hjälp från hemtjänsten där nere vilket skulle göra situationen 
med den gamla föräldern svår. 

Samtidigt skulle både de själva och de äldre få ett rikare socialt liv om 
de återvände. De skulle befinna sig i ett samhälle som de kände sig hem-
ma i och som de visste hur det fungerade. De skulle inte känna sig 
främmande inför sin omgivning och de skulle kunna tala sitt eget språk. 
På det viset skulle det också vara lättare att ta hand om de gamla efter-
som de faktiskt inte skulle behöva så mycket hjälp. Även om de anhöriga 
lyfter fram många anledningar till varför de inte kan återvända och även 
om de är inställda på att bli kvar i Sverige så är det inte svårt att förstå att 
de ändå längtar tillbaka till situationen innan kriget. Även om de har bra 
jobb, barnen trivs i skolan och de äldre släktingarna har tillgång till bra 
sjukvård så är det ändå så att längtan tillbaka gnager. En av dem som be-
svarat enkäten skriver i denna att om han levde i Bosnien idag så skulle 
”mitt hjärta slå gladare”. Det är nog precis så många känner det. 

De äldre bosnierna 
Medelåldern bland de äldre är 68 år, där den yngsta är 60 och den äldsta 
79. Det absolut vanligaste är att de äldre lever i egna hushåll. De allra 
flesta, knappt 70 procent, lever tillsammans med maka eller make, sex 
lever helt ensamma och en bor tillsammans med en av sina söner och 
hans familj. Innan de kom till Sverige levde drygt 50 procent tillsammans 
med vuxna barn och drygt 17 procent levde tillsammans med egna för-
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äldrar eller svärföräldrar. Majoriteten, 65 procent, kom till Sverige som 
äldre. Det vill säga de var 60 år eller äldre när de kom hit. Åtta personer 
var under 60 år när de kom och av dessa var sex personer pensionärer 
och två förvärvsarbetade vid uppbrottet. I hela gruppen var det drygt 65 
procent som hade pension som främsta inkomstkälla vid tiden för upp-
brottet, drygt 21 procent levde i huvudsak på inkomst från jordbruk och 
13 procent förvärvsarbetade.  

När det gäller utbildningsbakgrund så har ungefär 40 procent fem till 
åtta års skolutbildning. En ganska stor grupp, nästan 35 procent, har 
endast fyra års skolgång och endast 2 personer har eftergymnasial utbild-
ning. De allra flesta, 83 procent, kan både läsa och skriva på sitt moders-
mål men det finns också några som inte kan detta. När det gäller kun-
skaperna i svenska så är dessa förhållandevis magra. Hela 75 procent an-
ser sig inte kunna svenska alls och av de 25 procent som menar att de kan 
svenska så är det bara en person som anser att kunskaperna räcker till för 
de egna behoven. Av de som inte kan svenska menar de flesta att de har 
behov av att lära sig språket, men några anser att de inte har några behov 
av detta vilke framgår i tabellen nedan. 

Tabell 6: De äldres språkkunskaper 

Kan svenska så det räcker för mina behov 1 
Kan svenska, men det räcker inte för mina behov 5 
Kan inte svenska, men har behov av att kunna 13 
Kan inte svenska och har inga behov av att kunna 5 
Totalt 24 

 
Tillsammans har de äldre 47 barn vilket ger ett medeltal på 3 barn per 
person. Av dessa bor 15 i Hallstahammar, sex bor på annan ort i Väst-
manland och ytterligare 6 bor i övriga Sverige. Övriga barn bor antingen 
kvar i Bosnien eller i något annat land och då företrädesvis i något land 
som tidigare var en del av Jugoslavien. Saknaden efter de barn som inte 
finns i närheten är stor och för många går mycket av de knappa ekonom-
iska resurserna åt till att hålla kontakt med barn och andra släktingar runt 
om i världen per telefon. Det upplevs som ett stort problem att det är 
svårt för släktingar att få visum hit. 

Eftersom de allra flesta kom hit som pensionärer så har de på grund av 
sin ålder inte haft någon möjlighet att förvärvsarbeta här. Eftersom 
Sverige inte har något pensionsavtal med Bosnien-Hercegovina så har de 
varit hänvisade till socialbidrag som inkomstkälla. Det är bara en i 
gruppen som har försörjning från förvärvsarbete. Att den ekonomiska 
situationen kan vara tuff framkommer i flera av intervjuerna. Deras aktu-
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ella ekonomiska läge skiljer sig avsevärt från deras tidigare. Innan kriget 
hade så gott som alla en god ekonomisk standard, enligt dem själva, 
vilket drastiskt har förändrats. I dag handlar det om att vända på varje 
öre, att planera noga, att fynda på loppis, baka eget bröd och att bara 
handla det nödvändigaste. Några får pengar ibland av sina barn men det 
är inget de gärna ber om. Samtidigt framhåller alla att det inte går någon 
nöd på dem. De har så de klarar sig och det kunde ha varit värre. De har 
överlevt krigets fasor och flera menar att detta har gjort att de har om-
värderat betydelsen av att ha saker och pengar. Det materiella har förlo-
rat mycket av sin betydelse. Det viktigaste är trots allt att vara vid liv och 
att veta att barn och barnbarn också lever och mår bra. Att komma till 
den insikten, eller att anamma det synsättet, är dock inget som gått fort. 
Det handlar om en omställning som tagit en del tid. En av intervjuperso-
nerna beskriver sin första tid i Sverige: 

Jag trodde att jag skulle dö, men jag har vant mig så småning-
om. I början tappade jag aptiten, undrade vad det är som har 
hänt det här första året. Jag tappade livslusten totalt. Jag var 
inte intresserad av nånting. Men när man började tänka att det 
var krig, att man inte är ensam och att man måste komma över 
det. De flesta har samma öde. Jag hade tur att ingen utom en av 
mina närmaste släktingar blev dödad. Och det är (paus) resten 
är inte alls viktigt. 

De äldres sociala situation 
Som tidigare konstaterats så bor ungefär en tredjedel av de äldres barn i 
Hallstahammar och ytterligare en fjärdedel bor på andra håll i Sverige 
varav några på andra orter i Västmanland. Umgänget mellan de äldre och 
deras barn är mycket aktivt, de barn som bor i Hallstahammar träffar sina 
föräldrar så gott som dagligen och om de inte ses så har de åtminstone 
kontakt per telefon. En äldre menar att sonen bor så nära att de inte behö-
ver ha kontakt varje dag. De kan se in till varandra och de äldre vet att de 
kan få tag i sonen när helst de behöver och då är det inte nödvändigt med 
daglig kontakt. Enligt flera äldre är kontakten med barnen sådan att de 
diskuterar det mesta med varandra. Det uttrycks som en självklarhet att 
barn och föräldrar diskuterar allt från barnuppfostran och arbete till 
större inköp. Ska barnen köpa något nytt så diskuteras det och ska för-
äldrarna göra något så talar de med barnen först. Även de barn som bor 
på andra platser runt om i världen har goda kontakter med sina föräldrar. 
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Samtidigt finns det också några barn som inte har någon kontakt alls med 
föräldrarna eller väldigt sällan, men dessa fall är i klar minoritet.  

De allra flesta av de äldre har också andra anhöriga än barn i Sverige 
som de också träffar och har kontakt med till exempel barnbarn, syskon, 
svärdöttrar och svärsöner. En viktig relation här är den mellan de äldre 
och deras barnbarn. Flera av de äldre umgås med sina barnbarn varje dag 
och barnbarnen hjälper sina far- och morföräldrar med enklare göromål 
allt efter hur gamla de är. I en del fall kommer barnbarnen hem till de 
äldre direkt efter skolan och är där tills föräldrarna slutar jobba. Det är 
inte helt ovanligt att de äldre känner ett ansvar för att språk och traditio-
ner förs vidare till barnbarnen. De berättar om hemlandet och uppmanar 
barnbarnen att tala bosniska hemma. De ser till att barnen tittar på bos-
nisk TV och pekar ut hemorten för barnbarnen på väderkartan.  

Utöver kontakt med anhöriga så är de sociala kontakterna få bland de 
äldre. Alla har vänner och bekanta som inte är anhöriga, men de har inte 
kontakt med varandra så ofta. Ungefär två tredjedelar umgås med vänner 
utanför familjen någon gång i månaden eller mer sällan. När de umgås 
gör de det oftast i varandras hem men även på till exempel biblioteket, 
caféer och i bosniska föreningens lokal. En hel del umgänge sker även 
utomhus vid gemensamma promenader. Alla intervjupersoner utom en 
berättar om dagliga promenader antingen tillsammans med make/maka, 
med barn eller med vänner. En majoritet av de äldre är medlemmar i bos-
niska föreningen men de deltar sällan i föreningsaktiviteter.  

I hemlandet träffade drygt 90 procent av de äldre sina barn varje dag. 
Majoriteten hade även kontakt med barnbarn, syskon, svärdöttrar/söner 
och andra släktingar frekvent. Drygt 40 procent träffade andra anhöriga 
än egna barn varje dag och ytterligare 30 procent träffade andra anhöriga 
någon gång i veckan. Nästan hälften umgicks också med vänner och be-
kanta varje dag och ungefär 30 procent träffade vänner och bekanta 
någon gång i veckan. Umgicks gjorde de även då i varandras hem, på 
caféer eller utomhus. Ingen av de äldre var direkt föreningsaktiv i ur-
sprungslandet. Några stycken var med i en idrottsförening, kulturföre-
ning eller i ett politiskt parti.  

Den sociala situationen har med andra ord förändrats en hel del sedan 
de kom till Sverige. De umgås fortfarande mycket med sina barn men de 
har färre kontakter med vänner och bekanta. Kontakterna med andra 
släktingar än barn har också minskat. En anledning till detta är givetvis 
att de inte har lika många släktingar och vänner här som de hade i Bos-
nien-Hercegovina. En annan anledning är också att det är svårt att lära 
känna nya människor i ett nytt land med ett nytt språk. Vid intervjuerna 
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framkommer det att de flesta av intervjupersonerna inte har någon direkt 
kontakt med grannar. Några talar om att de tycker det är konstigt att de 
har bott i samma lägenhet i flera år men aldrig besökt sina grannar. De 
hälsar på varandra och pratar om vädret när de möts men mer har det 
aldrig blivit och det upplever många som märkligt. En av intervjuperson-
erna berättar ändå att hon umgås ibland med en äldre svensk kvinna i 
samma trappuppgång. De kan inte prata med varandra men de sitter till-
sammans och dricker kaffe och skrattar. 

Den här situationen med få sociala kontakter leder för många till en 
ofrivillig passivisering och isolering. Flera lyfter fram detta som ett pro-
blem både i enkäten och i intervjuerna. De äldre gör överhuvudtaget inte 
så mycket och de vet heller inte vad de ska ta sig för. Särskilt de som har 
en bakgrund som lantbrukare upplever situationen som jobbig. När de 
tidigare bodde på en gård så fanns det alltid något att göra, men vad ska 
de göra i en lägenhet i en liten stad där alla talar ett annat språk och allt 
är dyrt? En intervjuperson säger: 

Här är det bara att sitta ned och tänka, men där borta hade man 
någon sysselsättning jämt. 

Det här är det flera som instämmer i. För en del har detta lett till att de 
känner det som om tillvaron saknar mening. Det enda som återstår är att 
vänta ut varje dag. De går omkring hemma och väntar på att dagen ska ta 
slut så att de kan gå och lägga sig. De väntar också på att barnen ska 
komma förbi eller sluta jobba så att de kan ringa dem. En del har dock 
lyckats ta sig ur passiviseringen och ett sätt har varit att skaffa en koloni-
lott. En av intervjupersonerna berättar om när de gjorde detta: 

Vi tog den förra året eftersom vi trodde att vi blir tokiga om vi 
inte gör någonting! Jag är sjuk, han (maken) är lite friskare än 
jag och hjälper mig ofta, sen när han är ledig går han till kolo-
nilotten och tar hand om odlingen. Ibland, beroende på hur jag 
mår, går jag med honom. 

En del har alltså lyckats lösa problemet på egen hand. För andra är det 
svårare, särskilt när den ekonomiska situationen upplevs frustrerande 
och begränsande. För dessa personer är det viktigt att barnen kan ställa 
upp med till exempel pengar, skjuts eller att bara finnas till hands som 
umgänge. 

Man har ingenstans att gå, om jag inte hade mina barn så 
skulle jag inte kunna gör någonting eller ha någonstans att gå. 
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Det här citatet kommer från en intervjuperson som menar att han inte har 
råd att göra något. Den ekonomiska situationen hindrar honom i hans 
möjligheter att leva ett aktivt liv. Han vet heller inte riktigt vad han 
skulle kunna göra. För honom är det viktigt att barnen finns så att han åt-
minstone kan gå hem till dem och umgås.  

Även för de som inte är lantbrukare utan kommer från större städer 
upplevs sysslolösheten som jobbig. För dem kan dock problemen se ut 
på ett annat sätt. De saknar den större stadens kulturella utbud och tycker 
att Hallstahammar är i minsta laget. De saknar teater, bio, festivaler och 
så vidare. Å andra sidan, menar de, så kostar sådant pengar och det har 
de inte i dag så på så vis spelar det ändå ingen roll. Många ägnar mycket 
tid åt TV-tittande. Flera har parabolantenn så att de ska kunna följa bos-
nisk TV. 

Innan de kom till Sverige var ungefär 40 procent med i en religiös för-
samling, men av dessa deltog bara drygt 30 procent i religiösa aktiviteter. 
I dag är något färre, en tredjedel, av de äldre medlemmar i den religiösa 
församlingen men även nu är aktivitetsgraden låg. Överhuvudtaget så 
verkar inte religionen spela någon större roll för de äldre. Det är bara en 
av intervjupersonerna som menar att religionen är viktig i det egna livet. 
De flesta menar att religionen i sig inte är så intressant och inget som de 
själva bryr sig så mycket om. Däremot är det viktigt att hålla traditioner 
vid liv och där är även religiösa traditioner som helgfirande och religiösa 
ceremonier betydelsefulla. 

De äldres behov av hjälp 
För att få veta hur de äldres situation ser ut rent hälsomässigt och be-
hovsmässigt så frågade vi i enkäten hur de själva bedömer sitt allmänna 
hälsotillstånd och hur nöjda de är med sin förmåga att utföra vardagliga 
aktiviteter. Det visade sig här att många anser att deras hälsotillstånd är 
dåligt eller mycket dåligt. Det är få som anser att deras hälsotillstånd är 
bra och det är ganska många som tycker att det är varken bra eller dåligt. 
Flera av intervjupersonerna berättar om blodtrycksproblem, andningsbe-
svär, känsla av svaghet och sömnproblem. De är flitiga besökare på vård-
centralen och apoteket. När det gäller hur nöjda de är med sin förmåga 
att utföra vardagliga aktiviteter är däremot de flesta nöjda. Ganska 
många är varken nöjda eller missnöjda men det är få som är klart miss-
nöjda. Det verkar alltså som att flera ändå klarar sig bra när det gäller att 
leva sina liv med vardagsgöromål trots att de inte upplever sitt hälsotill-
stånd som så bra. Samtidigt är det så, vilket framkommer vid intervjuer-
na, att flera av de som menar att de klarar sitt vardagsliv utan problem i 
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själva verket får mycket hjälp av sina barn. Det är inte helt ovanligt att 
det är till exempel svärdotter och barnbarn som sköter all tvätt, inköp och 
städning. Det finns också de som inte tar sig iväg någonstans på egen 
hand utan hellre väntar på att barnen ska ha möjlighet att följa med innan 
de ger sig ut någonstans. 

Alla utom två personer har någon i sin närhet som de kan vända sig till 
om de behöver hjälp. De allra flesta vänder sig till sina barn när de behö-
ver hjälp, men de nämner även svärdöttrar/söner, barnbarn, den egna 
maken/makan och grannens barn. Drygt hälften menar också att de har 
möjlighet att vända sig till en granne som inte är anhörig om de behöver 
hjälp med något. Det är intressant att så pass många menar att de har 
möjlighet att vända sig till en granne vid behov samtidigt som flera på-
pekar just att de inte har någon kontakt med grannar och finner detta 
märkligt. 

De allra flesta av de äldre behöver, enligt enkätsvaren, inte hjälp med 
något specifikt. Det är ett fåtal som uppger att de behöver hjälp med 
några särskilda vardagsgöromål. På denna punkt skiljer sig inte situation-
en åt jämfört med hur det var innan de kom hit. Vid tiden för uppbrottet 
var det tre personer som var i behov av hjälp på grund av sin ålder. Det 
de behövde hjälp med då var matlagning, tvätt, inköp och städning och 
de fick hjälp av maka eller make, barn eller svärdöttrar/söner. Något som 
är intressant är att flera av dem som säger att de behöver hjälp i dag med 
att utföra olika saker inte har någon hjälp. Samtidigt är det flera av dem 
som inte behöver hjälp som ändå har det. För att ta ett exempel så är det 
fem personer som menar att de behöver hjälp med matlagning. Av dessa 
är det bara en person som har någon som hjälper till med detta. Samtidigt 
så är det sex personer totalt som har hjälp med matlagning. Fem av dessa 
klarar alltså av att laga mat själva men har ändå någon som hjälper dem. 
Det är i första hand de egna barnen och svärdöttrar som hjälper till men 
även maka/make nämns som hjälpare. Det här mönstret går sedan igen 
när det gäller hjälp med inköp, hjälp med personlig hygien, tvätt och 
städning. När det gäller hjälp med att förflytta sig, det vill säga transport 
från en plats till en annan, är det så att alla som är i behov av hjälp också 
har det. Utöver dessa är det också några som har hjälp utan att vara i be-
hov av det. Det är alltså så att det är ett flertal som har hjälp utan att be-
höva det samtidigt som de också finns några som anser sig behöva hjälp 
utan att få någon. Städning och tvätt är det som flest personer anser sig 
behöva hjälp med. Personlig hygien är det som de allra flesta anser sig 
klara helt på egen hand. 



Centrum för Välfärdsforskning 

 56 

Här är det också viktigt att vara medveten om att det finns stora skill-
nader mellan män och kvinnor. Flera män behöver ingen hjälp med hus-
hållsgöromål eftersom de har en maka som sköter det. Skulle de bli en-
samma så skulle de inte klara av att sköta hushållet på grund av att de 
aldrig har gjort det. De vet inte hur mat lagas, tvättmaskinen ska laddas 
eller inköp ska planeras eftersom de aldrig har lärt sig detta. Det här 
framkommer i intervjuer där männen själva hur det är. Att de inte vet hur 
man kokar kaffe nämns med stolthet som ett sätt att visa att de har en bra 
maka. De förlitar sig också på att hon kommer att ta hand om dem utifall 
det skulle behövas. För dessa män spelar det med andra ord ingen större 
roll om de rent fysiskt är kapabla att utföra hushållsgöromål eller ej efter-
som de ändå inte utför dessa arbetsmoment. Om de däremot skulle ham-
na i en situation där deras fruar inte längre kunde stå för detta, så kan det 
bli problem. 

Flera av de som idag anser att de behöver hjälp och inte mår bra menar 
att den situationen har uppkommit efter att de kom till Sverige. Innan de 
lämnade Bosnien mådde de mycket bättre och hade aldrig varit sjuka 
eller behövt äta medicin i hela sitt liv. En av intervjupersonerna säger att: 

Jag hade aldrig varit sjuk i hela mitt liv! Jag gjorde det mesta 
som höbärgning, skötte djur och mycket annat. Varken jag 
barn eller barnbarn har haft dålig hälsa någon gång. Men nu! 
Jaa. 

Att det är här i Sverige de blivit sjuka och skröpliga vill flera poängte-
ra och de menar att det handlar mycket om klimatet som upplevs som be-
svärligt här. 

Synen på äldreomsorg 
Alla de äldre har åsikter om hur äldre bör tas om hand och åsikter om 
huruvida det är bra i Sverige eller inte. Vid behov av hjälp vill de allra 
flesta ha hjälp av sina barn eller av maka/make. De tycker också att det 
är självklart att barn ska hjälpa sina gamla utan att föräldrarna ska behö-
va be om det. Att hjälpen ska komma utan att den efterfrågas verkar vara 
viktigt eftersom de allra flesta tycker att det är mer eller mindre obehag-
ligt att behöva be om hjälp. Många menar också att barnens situation 
spelar roll för om man som förälder ber dem om hjälp. Några menar 
också att det kan ge dåligt samvete att be barnen om hjälp. För de allra 
flesta är hjälpsituationen dock oproblematisk och hur det än är så tycker 
de att det är bättre att få hjälp av sina barn än av till exempel hemtjänst-
en. Ungefär 40 procent av de äldre menar att det är ett tecken på att barn-
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en inte bryr sig om en, om hjälpen kommer utifrån. Ungefär 50 procent 
håller dock inte med om detta och några av de äldre ser helst att de vid 
behov fick hjälp av någon annan person från ursprungslandet istället för 
barnen. De kan också tänka sig att ta emot hjälp från hemtjänstpersonal 
som talar modersmålet.  

Att de äldre har en uppfattning om vad hemtjänsten är verkar klart. 
Närmare 80 procent av de äldre har hört talas om hemtjänsten genom 
vänner eller anhöriga och tre personer har någon gång själva haft hjälp 
av hemtjänsten. Det är hjälp med städning, tvätt och personlig hygien 
som varit aktuell. Några personer har också avböjt erbjuden hjälp eller 
avsagt sig aktuell hjälp och anledningarna som de uppger till detta är att 
personalen inte talat modersmålet och att de hellre sett att hjälpen kom 
från anhöriga. Den hjälp de tackat nej till har varit hjälp med matlagning 
och inköp. En av intervjupersonerna fick efter sjukdom erbjudande om 
hjälp från hemtjänsten. Samtidigt ställde hennes son och svärdotter upp i 
mycket hög grad för henne och hjälpen från hemtjänsten upplevdes som 
onödig och mer till besvär än till hjälp. Hon beskriver det så här: 

Hos oss är det så (att barnen hjälper). Hon från hemtjänsten 
kunde inte hjälpa mig på det sättet jag önskade och hon hade 
tolk med sig. Det innebar att man behövde två personer för att 
ta hand om mig. Varför skulle jag göra det (ta emot hjälpen) 
när mina barn var med mig? 

Situationen upplevdes inte som ett problem varken för henne eller för 
sonen och svärdottern. De hjälpte till när hon behövde det och hjälpen 
från hemtjänsten var mest i vägen så de avböjde fortsatt hjälp.  

Av de som aldrig har haft hjälp från hemtjänsten kan drygt 30 procent 
tänka sig att begära hjälp om de blev i behov av det. Lika många kan inte 
tänka sig att göra detta och anledningen är att de litar till att makan/mak-
en kommer att kunna hjälpa dem om det skulle behövas. Ett av de inter-
vjuade paren har blivit erbjudna hjälp men de tackade nej och maken 
menade att för honom var det otänkbart att makan skulle få hjälp av 
någon annan medan han fortfarande fanns med. Han menade att det 
skulle slå dem mycket hårt om de blev tvungna att ta emot hjälp och mot-
viljan uttrycks tydligt: 

Det äcklar mig bara tanken på att någon annan kommer och tar 
hand om mina egna grejer. Jag tror inte på att någon annan kan 
klara det tillräckligt bra som jag gör. 

En tredjedel av de äldre är osäkra och vet inte om de skulle kunna tänka 
sig att begära hjälp vid behov. Tveksamheten är stor och ungefär 70 pro-
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cent vet inte om de ens kan tänka sig att släppa in någon från hemtjänst-
en i sitt hem. Det är dock ingen som säger blankt nej och ungefär 30 pro-
cent tycker att det skulle vara helt oproblematiskt. Det finns de som är 
mer positivt inställda och lyfter fram fördelarna med hemtjänsten. En av 
de intervjuade har sett en granne få hjälp och tycker att det verkar vara 
bra: 

Jag tycker att äldreomsorgen är bra här. Det finns ju de som, 
inte vet jag, protesterar kanske, och inte vill ingå i omsorgen 
själva. Jag ser att när man är sjuk och handikappad får man en 
bra hjälp. Folk kommer och hjälper till. Jag har en granne, en 
kvinna, som får en sådan hjälp. Taxi kommer, hon har en 
sköterska i närheten som tittar och tar hand om henne under 
dagen. Hon kommer och går. Det finns ju en kvinna till i 
grannskapet. …Hon ser inte så bra. De handlar åt henne, man 
ser att de tar hand om henne. 

Han skulle själv kunna tänka sig att ta emot hjälp om han kommer till det 
stadiet att han inte kan gå och inte kan göra saker själv. Men så länge 
han kan gå tänker han ta hand om sig själv. Det här resonemanget åter-
kommer hos flera. De tycker att den hjälp som finns för äldre verkar bra 
men det ska mycket till innan de kan tänka sig att själva be om hjälp. Om 
de skulle behöva hjälp så vänder de sig i första hand till sina barn och 
därefter till barnbarn eller andra släktingar. Flera lyfter fram att de inte 
har någon vana av sådan hjälp. Det förekom inte i Bosnien-Hercegovina 
utan det vanliga är att anhöriga tar hand om varandra menar de. Några 
säger också att de mycket väl vet hur äldreomsorgen fungerar i Sverige 
men att de faktiskt inte är intresserade och detta upplevs inte som något 
problem varken för dem eller för deras anhöriga. En av intervjupersoner-
na gör dock en intressant jämförelse mellan situationen för äldre i Bosni-
en och här och hon menar att: 

I Bosnien tar man inte hand och bryr sig om en (äldre), utom 
ens barn om man har något. Men här tar man hand om oss alla 
äldre och jag uppskattar det väldigt mycket. 

Den här intervjupersonen menar alltså att en skillnad mellan Bosnien och 
Sverige är att i Bosnien är äldre hänvisade till sina barn om de behöver 
hjälp som gamla och om den äldre inte har några barn kan det bli svårt. I 
Sverige däremot har alla möjlighet att få samma hjälp oavsett om det 
finns barn eller inte. 

Utifrån enkätsvaren så går det inte att säga vad som ligger bakom de 
olika inställningarna. Det går inte att se att till exempel kunskaperna i 
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svenska, vistelsetidens längd i Sverige eller om det är en man eller kvin-
na som svarat skulle ha någon betydelse. Möjligen kan man se en ten-
dens att de som kommer från en småstad är mer negativt inställda både 
till att söka hjälp och att släppa in personal än de som kommer från stor-
stad och landsbygd. Det är dock svårt att säga att det verkligen är på det 
viset. Likaså verkar det finnas en tendens till att de som har högre utbild-
ning är mer negativa än de med lägre utbildning. Detta kan dock lika 
gärna ha att göra med enkätformen och svarsbenägenhet. Det verkar 
heller inte finnas något samband mellan antal barn i Hallstahammar och 
kontakten med dessa. Antalet barn och hur ofta de äldre har kontakt med 
dessa, är jämt fördelat mellan de positiva, negativa och de som inte vet. 
Däremot verkar det vara så att ju sämre den äldre uppskattar sitt hälsotill-
stånd och ju mindre nöjd den äldre är med sin förmåga att utföra vardag-
liga aktiviteter, desto större är chansen att den äldre är positivt inställd 
till att både be om hjälp och till att släppa in hemtjänsten i sitt hem. Ju 
bättre den äldre mår och ju nöjdare den äldre är med sin förmåga, desto 
större är chansen att den äldre inte kan tänka sig att begära hjälp vid be-
hov. De verkar alltså som om den aktuella situationen spelar större roll 
än bakgrundsfaktorer.  

Något annat som framkommer vid intervjuerna är en upplevelse av att 
de i egenskap av invandrare kommer i andra hand. En av intervjuperson-
erna tycker att den svenska äldreomsorgen verkar bra men lyfter fram 
just detta: 

Det (omsorgen om äldre) är bra. Det är bra även för oss fast vi 
kommer ju efter. Man tar hand först om svenskar och sedan om 
oss. 

Huruvida den här upplevelsen beror på egen erfarenhet eller bara är en 
uppfattning som cirkulerar är svårt att säga. Den har även framkommit 
hos andra äldre men då via de anhöriga som berättat att de äldre upplever 
att det är på det här viset.  

Det är få, endast sex personer, som känner till äldreboendet i Hallsta-
hammar och det är ännu färre som vid behov skulle kunna tänka sig att 
flytta till ett äldreboende. Drygt hälften ser det som helt otänkbart och en 
dryg fjärdedel menar att de helst inte flyttar. Endast tre personer skulle 
kunna tänka sig att bo i ett äldreboende om de skulle bli i behov av det. 
Den främsta orsaken som lyfts fram till varför de inte kan tänka sig ett 
äldreboende är att de inte kan språket och att det är otänkbart i ett främ-
mande land. Ytterligare anledningar är att det inte är tradition och några 
menar att de hellre skulle dö än bo i ett äldreboende. Anledningarna till 
denna negativa inställning har antagligen mycket att göra med deras 
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tidigare erfarenheter av äldreboenden. De flesta känner inte till vad 
äldreboende innebär och det finns en stor rädsla för att bli institutions-
placerad. En av de intervjuade beskriver situationen så här: 

Hos oss förekom det inte heller så mycket institutionell omsorg 
utan det var mycket mer vanligt att anhöriga och släkten tog 
hand om äldre som var i behov av hjälp. …För somliga, som 
var i behov av hjälp, var det en skam att ta emot hjälp utifrån. 
Om man inte var förmögen och själv kunde betala en sådan 
tjänst förstås. 

Känslan av skam och övergivenhet är påtaglig och spelar en stor roll för 
inställningen till äldreboende. Samtidigt finns det de som menar att om-
sorgen om äldre är bättre i Sverige. De menar också att situationen i Bos-
nien-Hercegovina faktiskt har förändrats till att allt mer likna situationen 
som råder i Sverige: 

Det är bättre att bli gammal i Sverige. Äldre har bättre vård 
och omsorg i Sverige. Även de därnere har det bra nuförtiden. 
Allt är annorlunda idag. Jag såg ju ålderdomshem i Sarajevo i 
somras. Det var ett reportage på TV om en gammal man som 
hade sina söner men fattade beslut att bosätta sig där (på ålder-
domshemmet). Han sa att det är bra för honom och han ville 
leva livet ut på ett sådant ställe. Det har börjat med sådant även 
där borta. 

Inte heller när det gäller inställningen till äldreboende finns det några 
större skillnader mellan män och kvinnor, möjligen är kvinnorna aningen 
mer negativa. Det spelar heller ingen roll hur länge de bott i Sverige, hur 
de bodde innan de kom hit eller vilken utbildningsbakgrund de har; in-
ställningen till äldreboende är lika spridd i hela gruppen. Det verkar 
heller inte vara så att kunskaper i svenska spelar någon roll. Det är till 
och med så att två av de som skulle kunna tänka sig att flytta till äldrebo-
ende om de blev i behov av det inte anser sig kunna svenska så att det 
räcker för deras behov.  

Däremot går det även här att se ett samband mellan upplevd hälsa och 
förmåga att utföra vardagliga aktiviteter och inställning. När det gäller 
huruvida den äldre kan tänka sig att bo på äldreboende om den äldre blir 
i behov av det så är förhållandet det omvända jämfört med inställningen 
till hemtjänsten. Ju bättre den äldre mår och ju nöjdare den äldre är med 
sin förmåga att utföra vardagliga aktiviteter, desto större är chansen att 
den äldre kan tänka sig att flytta till ett äldreboende vid behov. Ju sämre 
den äldre mår och ju mer missnöjd den äldre är med sin förmåga att ut-
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föra vardagliga aktiviteter, desto mindre är chansen att den äldre kan 
tänka sig att bo på ett äldreboende. 

Det är alltså så att om en person inte mår så bra och klarar sig ganska 
dåligt utan hjälp då kan den här personen möjligen tänka sig att få hjälp 
av hemtjänsten men han eller hon kan absolut inte tänka sig att flytta till 
ett äldreboende. En person som däremot mår ganska bra och också klarar 
sig utan problem på egen hand kan inte tänka sig att vid behov ta emot 
hjälp från hemtjänsten, däremot kan han eller hon tänka sig att vid behov 
flytta till ett äldreboende. Det här kan möjligen tyckas vara aningen para-
doxalt men det är det inte. Antagligen är det så när det gäller hjälp från 
hemtjänsten, att den som mår dåligt och har ett reellt behov av hjälp är i 
en sådan situation att all hjälp tacksamt tas emot. För den som mår bra 
känns en sådan situation så avlägsen att det är svårt att föreställa sig att 
den verkligen skulle kunna uppkomma. Det är då lätt att säga att man i 
ett behov av hjälp inte skulle söka denna utanför familjen. När det gäller 
den omvända inställningen till äldreboende har det också en förklaring. 
Kunskapen om hur äldreboenden fungerar i Sverige är för det första väl-
digt liten. Vidare bygger inställningen till äldreboende på hur detta 
fungerade i ursprungslandet där institutionsboende i hög grad var för-
knippat med skamkänslor och övergivenhet. För de som tycker att det är 
jobbigt att klara av sitt vardagliga liv förefaller risken att hamna på ett 
äldreboende som påtaglig. För dessa personer är det då av stor vikt att 
tydligt markera att de inte på några villkor kan tänka sig en sådan lösning 
på sina problem. För de som å andra sidan klarar sig bra så upplevs det 
som förhållandevis ”riskfritt” att ha en mer positiv inställning.  

Hur det än är med inställningen till äldreomsorg så verkar de flesta 
ändå ha en ganska pragmatisk inställning. Om det nu skulle vara så att de 
blev dåliga och det inte fanns någon anhörig som kunde hjälpa, ja då är 
det väl inte annat att göra än att ta den hjälp som finns. En av intervju-
personerna säger som så: 

Men du! I fall att det blir så, må gud bevara mig, att jag blir så 
gammal och i behov av hjälp och om jag inte skulle ha haft 
någon som kunde ta hand om mig, då kan jag säga att jag 
accepterar vilken hjälp som helst. Sjukhus, sjukhem, ålder-
domshem eller vad som helst! 

Det är flera som säger precis så här; om de skulle bli så dåliga och om 
ingen anhöriga kunde hjälpa, då kan de tänka sig att söka hjälp utifrån. Å 
andra sidan verkar ingen tro att den situationen skulle uppstå, men om 
den gör det, då! 65 procent menar att de skulle kunna tänka sig att i en 
sådan situation ta emot hjälp från hemtjänstpersonal som talar moders-



Centrum för Välfärdsforskning 

 62 

målet. En person kan också tänka sig att ta emot hjälp från någon som 
inte talar modersmålet. Övriga menar att de i första hand skulle vända sig 
till någon annan person från samma land.  

Att språket är viktigt framkommer tydligt. Om de äldre skulle bli i be-
hov av hjälp utifrån så anser drygt 90 procent att det är viktigt eller 
mycket viktigt att personalen kan tala deras modersmål. Två personer 
menar dock att det inte är så viktigt. När det gäller religion är det drygt 
37 procent som anser att det är viktigt eller mycket viktigt att personalen 
har kännedom om deras religion. Lika många tycker att det inte är så 
viktigt och 25 procent menar att det är ganska viktigt. Drygt 46 procent 
tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att personalen har kännedom 
om deras kultur i form av matvanor och traditioner. Ungefär 37 procent 
menar att det är ganska viktigt och drygt 16 procent tycker inte att det är 
så viktigt alls.  

Tabell 7: Hur viktigt är det att personalen… 

 Kan tala språket 
Har kännedom om 

kultur 
Har kännedom om 

religion 
Mycket viktigt 14 6 6 
Viktigt 8 5 3 
Ganska viktigt  9 6 
Inte så viktigt 2 4 9 
Totalt 24 24 24 

 
Att kunna prata med den som hjälper är alltså det som upplevs som abso-
lut viktigast. De vill själva kunna uttrycka sina önskemål och veta att det 
som sägs går fram. De vill också vara säkra på att de ska kunna förstå det 
som sägs till dem. 

Tio av de äldre menar att de i dag saknar viss hjälp och i första hand är 
det hjälp med städning, tvätt och matlagning de saknar. Anledning till att 
de inte har denna hjälp är antingen att de överhuvudtaget inte sökt hjälp 
eller att de fått avslag på sin ansökan. Några menar att de inte vet var de 
ska vända sig för att få hjälp. De vet inte hur de ska göra för att få ta del 
av den äldreomsorg som finns. 

De äldres egna idéer 
De äldre har en hel del egna idéer om hur kommunen skulle kunna göra 
situationen bättre för dem. Många lyfter då fram just att de vill ha hjälp i 
sina hem och inte på institution. Vad som än händer så vill de inte bo på 
ålderdomshem. Däremot vill flera att kommunen skulle ordna hembesök 
till de äldre så att de får visa hur de har det. Några menar också att det 
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bästa vore om kommunen anställde anhöriga för att hjälpa de äldre. Då 
får de äldre den hjälp de vill ha utan språkproblem. Flera lyfter också 
fram att de vill ha hjälp med att få information om vilka rättigheter de 
har i Sverige. De vill veta mer om hur det svenska systemet fungerar och 
vart de ska vända sig vid problem av olika slag. Många har haft problem 
med att det saknats tolkar när de kommit till vårdcentralen eller sjuk-
huset och då har de inte vetat vart de ska vända sig. Det har ofta slutat 
med att de ringt något av sina barn som om de haft möjlighet, rusat till. I 
annat fall har de gått hem med oförrättat ärende. 

De äldre har också idéer om vad som skulle behövas för att de skulle 
må bättre och uppleva tillvaron som mer meningsfull. De skulle vilja ha 
ett mer aktivt socialt liv med mer umgänge med andra. Ungefär hälften 
vill också lära sig mer svenska så att de kan klara sig bättre på egen hand 
och också lära känna svenskar. De vill ut och se sig omkring genom 
resor och utflykter.  

Det kan tyckas som att det egentligen inte är så mycket som behövs 
för att de ska må bättre och frågan är varför de inte tar tag i detta på egen 
hand. En anledning är att vissa av de aktiviteter de tar upp kostar pengar 
och det är något som de har ont om. En annan anledning är att många av 
de äldre i dag är förhållandevis passiviserade och har svårt att på egen 
hand styra upp sin tillvaro. De behöver hjälp med att organisera sig, att 
anordna aktiviteter och att få upp ögonen för vad som går att göra. De 
behöver bli visade vad som står till buds för dem. 

Ytterligare ett förslag som kommer från flera håll är att det bästa 
egentligen vore om stödet för återvandring var bättre. Då skulle flera 
kunna återvända hem och ”inte ställa till problem för det svenska sam-
hället” som en intervjuperson uttrycker det. Han säger vidare:  

Jag tackar hela Sverige. Men vi vill åka hem. Vi vill att nån 
börjar göra någonting åt det. Jag tycker att vi äldre skulle ha 
mest hjälp vid återvandring. Vi vill återvända till våra hem. Vi 
som har intjänat våra pensioner borde få starthjälp. Liksom, 
nån starthjälp, tills vi återfår rätten till våra pensioner. Varför 
skulle jag bo på ålderdomshem här när jag har mitt eget hus 
där? Jag vill inte dö här, jag vill dö i mitt hemland. 

Tankar om Bosnien-Hercegovina och framtiden 
Även de äldre bosnierna är oroliga inför framtiden men deras oro skiljer 
sig från de anhörigas. De äldre oroar sig för sin hälsa, att de ska bli sjuka 
och hjälplösa. De är också oroliga för att bli ensamma kvar när makan 
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eller maken dör. Några är oroliga för att de ska behöva dö i Sverige. 
Någon oroar sig för att han eller hon ska ligga död i sin lägenhet utan att 
någon märker det. De oroar sig för hur det ska bli med återvändandet och 
hur det ska gå att återvända om de är sjuka, hjälplösa och inte har några 
pengar. De oroar sig för att de aldrig ska kunna återvända och de är oro-
liga för sina barn som inte är i Sverige.  

Nästan 80 procent av de äldre vill återvända permanent men bara 21 
procent anser sig ha möjlighet att göra detta. De nämner samma anled-
ningar som deras anhöriga till att ett återvändande är ogenomförbart. Allt 
är förstört och skulle de återvända så har de ingenstans att ta vägen och 
inga resurser att börja på nytt. Ytterligare en anledning som gör det svårt 
att återvända är att de flesta av de vuxna barnen har bestämt sig för att 
stanna. Trots att de flesta av de äldre har ställt in sig på att de kommer att 
bli kvar i Sverige så har ändå så gott som alla en önskan om att återvän-
da, om så bara för en gång. En av de äldre säger: 

Jag skulle ju hemskt gärna vilja promenera genom alla ängar 
och åkrar, se hemmet, och sedan kan jag väl dö på en gång. Jag 
önskar bara åka för att se, men man kan inte leva där borta. Vi 
hade ju en trädgård vid sidan om, men nu är det bara en äng 
som återstår. De som bor i huset är ointresserade av att bruka 
jorden. De har förstört allt. Om jag bara hade varit frisk och 
om jag hade mina grannar med mig som jag haft innan, alla är 
nyinflyttade nu. Man känner ingen. Jag längtar så mycket till-
baka. Sonen tänker aldrig i livet åka tillbaka. 

Att ett möjligt återvändande är starkt förknippat med barnen berättar 
flera intervjupersoner om. Samtidigt verkar det som att det här inte är 
något som direkt diskuteras mellan de äldre och deras vuxna barn. De 
pratar om mycket men inte om detta. En annan intervjuperson berättar 
också om hur hon längtar tillbaka men att det är barnens beslut som av-
gör: 

Jag längtar ofta tillbaka. Jag brukar gå ut och gråta då och då. 
Allt jag gjorde i Bosnien fick mig att må bra, jag hade kor, 
höns och allt vi behövde. Men barnen är det som är viktigast. 
Om mina barn återvänder så gör jag det också. Jag håller med 
dem i vilket beslut de än fattar. Men jag har inte frågat dem 
själv om de tänker på att återvända eller inte. 

Samtidigt finns det äldre som tänker återvända oavsett hur barnen gör. 
De har kanske inte möjlighet att återvända precis just nu men de tänker 
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göra det så småningom så fort de får en chans. De menar att det kommer 
att bli svårt att lämna barnen här men: 

…det är lika svårt att glömma och lämna det som man har haft 
en gång. Vårt folk finns överallt, men återvänder till sist för att 
bara dö hemma. 

Genom att återvända själva och börja bygga upp ett hem och liv igen så 
har också barnen någonstans att återvända till. De menar att barnen 
också vill återvända men att förutsättningarna för det inte finns idag. Om 
de åker ner i förväg så skapar det möjligheter för barnen också. Och även 
om barnen aldrig återvänder permanent så kommer de åtminstone att ha 
någonstans att ta vägen när de åker ner på semester. En del äldre menar 
att de inte kan tänka sig att stanna och bli gamla i Sverige. Om de bara 
hade möjlighet så skulle de återvända på en gång. En av de äldre svarar 
så här på frågan om han inte kan tänka sig att leva sitt liv här i Sverige: 

Nej! Jag skulle ju kunna åka på en gång om jag hade de förut-
sättningarna, om jag hade läkare och tillräckligt med pengar. 

Andra äldre menar att de inte tänker så mycket på Bosnien längre. En del 
har blivit svenska medborgare och räknar med att stanna i Sverige resten 
av sitt liv. Samtidigt så skulle de ändå vilja ha sitt hus tillbaka så att de 
har någonstans att bo när de åker ner på semester. Även de poängterar att 
det vore bra för barnen om de fick huset tillbaka så att även de och barn-
barnen har någonstans att bo när de åker till Bosnien på semestern. De 
menar också att det inte finns några möjligheter att återvända och de tror 
heller inte att så många kommer att återvända när allt kommer till kritan 
utan menar att:  

Även de som säger att de skall återvända säger fel. Hur ska 
man återvända när allt är förstört? 

Problemen med att återvända till Bosnien-Hercegovina är många. De 
menar att den ekonomiska, politiska och materiella situationen är dålig. 
Hälsovården är sämre vilket oroar många. Situationen i landet är alldeles 
för osäker. Samtidigt menar alla att om det fanns möjlighet för dem att 
återvända så skulle de ju må mycket bättre rent psykiskt. Det de skulle ha 
som de lyfter fram är vänner och trädgårdar med frukt och grönsaker. 
Andligt skulle de må mycket bättre och livet skulle vara meningsfullt 
och ha ett innehåll. Solen skulle skina och det skulle vara varmt. Allt 
skulle egentligen vara bättre om de bara kunde återvända hem. 
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Sammanfattning  

• Både äldre och anhöriga ser det som i huvudsak barnens ansvar att 
sörja för de gamla om de är i behov av det. 

• De anhöriga hjälper de äldre i större omfattning än vad de äldre själva 
anser sig behöva. 

• Hjälpen handlar till allra största delen om språkrelaterad hjälp, men 
de anhöriga hjälper även till med städning, tvätt, matlagning, inköp 
och så vidare. 

• Några av de äldre har någon gång haft hjälp av hemtjänsten. Detta har 
upplevts problematiskt av både äldre och anhöriga. Det är i huvudsak 
problem kring språk och kommunikation som lyfts fram. 

• När det gäller äldreomsorg överhuvudtaget upplevs denna som bra i 
Sverige. Däremot vill de helst inte ha någon hjälp utifrån. De är 
mycket negativt inställda till äldreboende och mer positivt inställda 
till hemtjänst. 

• Det aktuella hjälpbehovet hos de äldre är det som i högsta grad avgör 
inställningen till offentlig äldreomsorg. 

• Det är inte i första hand de äldres fysiska tillstånd som upplevs som 
problematiskt av de anhöriga. Det som är besvärligt är i stället de 
äldres psykosociala situation. De äldre är isolerade och passiviserade 
och många mår psykiskt dåligt. 

• Både äldre och anhöriga menar att de äldre behöver aktiveras. De be-
höver hjälp att ta sig ur passiviteten. 

• De anhöriga hjälper till stor utsträckning de äldre med sådant de inte 
skulle ha behövt hjälp med om de i dag befann sig i Bosnien-Herce-
govina. De äldres hjälpbehov har alltså inte i huvudsak att göra med 
direkt åldersrelaterade problem. Däremot kan dessa problem ses som 
indirekt åldersrelaterade. 

• För flera av de anhöriga som har äldre släktingar som utöver en be-
svärlig psykosocial situation också har åldersrelaterade fysiska pro-
blem upplevs situationen som jobbig. 
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Vad säger resultatet? 

Vad säger då det här resultatet? Ja, det säger en hel del om hur de äldre 
och de anhöriga upplever sin situation här i Sverige. Det säger också en 
del om deras inställning till svensk äldreomsorg och en del om vad som 
eventuellt kan ligga bakom deras inställning. Det som resultatet kanske 
säger mest om är egentligen att problemet är ett annat. Problemet är inte 
huruvida de äldre kan tänka sig att ta emot hjälp från hemtjänsten eller 
inte utan problemet är snarare den psykosociala situationen för både 
äldre och anhöriga. 

Utifrån att de anhöriga är anhöriga till äldre varav vissa är i behov av 
hjälp så finns det grovt sett fyra olika situationer som de äldre och deras 
anhöriga befinner sig i. Två av situationerna upplevs som oproblematis-
ka och två upplevs som problematiska.49 
1. Situationen är oproblematisk. Den äldre är inte i behov av hjälp i sitt 

vardagliga liv.  
2. Situationen är oproblematisk. Den äldre är visserligen i behov av 

hjälp men det är inga problem för de anhöriga att bistå. De anhöriga 
hjälper de äldre på ett sådant sätt som de menar förväntas av dem en-
ligt normerna i ursprungslandet. 

3. Situationen är problematisk. Den äldre är i behov av hjälp och de an-
höriga hjälper till på ett sådant sätt som de menar förväntas av dem 
enligt normerna i ursprungslandet. Problemet är att det inte fungerar 
för de anhöriga på grund av deras arbetssituation. Både anhöriga och 
äldre mår dåligt av situationen.  

4. Situationen är problematisk. Den äldre är i behov av hjälp och de an-
höriga har inte möjlighet att hjälpa så mycket som det skulle behövas. 

                                           
49. Se även Anhöriga till äldre invandrare för jämförelse. 
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Behovet av hjälp har de försökt att lösa med hjälp utifrån vilket 
fungerat otillfredsställande, främst på grund av språkproblematik. 

Oavsett vilken situation de befinner sig i så har det de gemensamt att de 
ser det som vuxna barns ansvar att ta hand om hjälpbehövande gamla 
föräldrar. Den här uppfattningen menar de själva är en del av deras kul-
tur, tradition eller vana och den går att spåra tillbaka till deras bakgrund. 
De kommer från ett samhälle som ganska nyss har börjat urbaniseras. 
Till hög grad är Bosnien-Hercegovina, eller forna Jugoslavien som är det 
land de lämnade, ett land där traditionella familjestrukturer fortfarande är 
dominerande. Familjen är större än bara mamma, pappa och barn och 
familjens behov kommer många gånger före individens. Samtidigt påbör-
jades en förändringsprocess för 20 – 30 år sedan mot ett mer urbaniserat 
samhälle där de traditionella familjestrukturerna började luckras upp. 
Fortfarande finns de gamla strukturerna kvar enligt vilka det är vuxna 
barns ansvar att ta hand om sina gamla föräldrar. Samtidigt har samhälls-
systemet gått mot mer offentlig omsorg om äldre och nya normer och 
värderingar har börjat göra sig gällande. Mitt i denna process bröt kriget 
ut i början av 1990-talet och en massflykt inleddes. De som kom till Sve-
rige hamnade i ett samhälle där familjen består av mamma, pappa och 
barn och där de individuella behoven betonas. Det är också ett samhälle 
med en väl utbyggd offentlig äldreomsorg. 

Det tar tid att komma in i ett nytt samhälle och förstå hur det fungerar, 
kanske särskilt om man kommer som äldre och redan har ett långt liv 
bakom sig. Om uppbrottet också har varit svårt och mer eller mindre 
panikartat blir inte den nya situationen lättare. Att då också ha att hantera 
en äldresituation som markant skiljer sig från det man är van vid eller har 
förväntat sig kan bli problematiskt. Upplevelsen av den nya situationen 
skiljer sig åt mellan de anhöriga och de äldre. De äldre betonar än starka-
re att det är de anhörigas sak att sörja för deras omsorg. De anhöriga 
tycker också att det är viktigt men de är mer öppna för att diskutera andra 
former. Det här kan dels ha att göra med att de äldre är de som är, eller 
kan komma att bli, i behov av hjälp. För dem är det inte bara en princip-
sak i största allmänhet utan det handlar faktiskt om vem som i praktiken 
kan komma att hjälpa dem. Dels kan det också ha att göra med att de inte 
levt lika nära den pågående processen mot mer offentlig omsorg i forna 
Jugoslavien och Bosnien-Hercegovina. De anhöriga har vuxit upp med 
denna process och därför känns kanske situationen inte lika främmande 
för dem. För dem har diskussionen varit med under deras liv och de till-
hör också den generation som i ökad grad vuxit upp med en annan famil-
jestruktur. 



  Centrum för Välfärdsforskning 

 69

Den ambivalens som mer eller mindre tycks finnas i båda grupperna 
mellan att dels poängtera de anhörigas ansvar och dels efterfråga äldre-
omsorg på modersmålet kan ha en del av sin förklaring här. De kommer 
från ett samhälle som sakta påbörjat en utveckling lik vår men där an-
svaret fortfarande till största del låg hos familjen. De är med andra ord 
inte helt främmande inför dessa tankar och kanske hade de faktiskt be-
funnit sig i samma situation om de hade varit kvar i hemlandet. Det är 
svårt att veta men det är inte en omöjlig tanke. I tidigare studier av an-
höriga till äldre invandrare har denna ambivalens också framkommit 
även när personerna i fråga kommit från länder som skiljer sig mer 
markant från Sverige, så detta kan inte vara hela anledningen.50 En ytter-
ligare anledning till ambivalensen kan vara att väl här i Sverige, när 
frågan om de äldres omsorg har blivit aktuell, så har både äldre och an-
höriga sett att det finns andra alternativ till det traditionella. De vill då 
försöka sammanjämka dessa till något som ska passa både anhöriga och 
äldre på ett bra sätt. En sammanjämkning förefaller lättare för de anhöri-
ga eftersom de är bättre integrerade i det svenska samhället i och med att 
de har arbete och talar språket. Samtidigt gör detta de äldre osäkra och de 
anhöriga är mycket måna om de äldres välmående.  

Det är också viktigt att komma ihåg att för dem som upplever situa-
tionen som oproblematisk, oavsett om de äldre behöver hjälp eller inte, 
så är det också lättare att framhärda i de anhörigas ansvar för de äldre. I 
de fall där situationen upplevs som problematisk är både äldre och an-
höriga mer angelägna att hitta former inom det svenska systemet som 
skulle kunna passa även dem. Det är med andra ord lätt att säga att man 
inte accepterar hjälp utifrån så länge denna hjälp inte behövs. Det är först 
när frågan ställs på sin spets som det blir aktuellt att fundera över hur 
hjälpen ska organiseras. 

Vad är problemet egentligen? 
Oavsett om de äldre anser sig vara i behov av hjälp eller inte så menar de 
anhöriga att de hjälper sina äldre släktingar i ganska stor utsträckning. 
De anhöriga menar också att de äldre är i behov av mer hjälp än de äldre 
själva anser. Det här beror till stora delar på att de äldre inte alltid upp-
fattar det de anhöriga gör som hjälp utan snarare ser det som en naturlig 
del av deras umgänge. Det kan också vara så att själva formen för pro-
jektet som Hallstahammars kommun har startat avgör om de äldre anser 

                                           
50. Se kapitlet Anhöriga till äldre invandrare. 
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sig vara i behov av hjälp eller inte. I och med att projektet fokuserar 
mycket på inställningar till och kunskap om äldreomsorg så är det sådan 
hjälp som äldreomsorgen bistår med som de äldre i första hand tänker på. 
Det är ju också det som Hallstahammars kommun i första hand är in-
tresserade av. Det verkar dock som om det inte är denna hjälp som de an-
höriga i första hand tänker på. 

Något som är gemensamt för alla oavsett om situationen i övrigt upp-
levs som problematisk eller inte är de äldres sociala situation och deras 
psykiska hälsa. När det gäller den sociala situationen upplever alla, både 
anhöriga och äldre, att de äldre är alldeles för isolerade och har alldeles 
för få kontakter med sin omgivning. Det här är alltså något som alla upp-
lever som ett problem oavsett om de äldre i övrigt klarar sig bra på egen 
hand. När de äldre besvarat frågan om de är i behov av hjälp så är det ett 
mindre antal som svarat ja. När de anhöriga besvarat frågan om de har 
äldre släktingar i behov av hjälp så menar många flera att de har det. De 
anhöriga hjälper till en hel del oavsett om de äldre anser sig behöva det 
eller inte. Det de hjälper till med är till viss del sådant som hemtjänsten 
bistår med men till en större del består hjälpen av sådant som till exem-
pel hemtjänsten inte har som sina vanliga sysslor. Det handlar om att 
tolka, att sortera och översätta post, att ha kontakt med myndigheter, att 
beställa tid på vårdcentralen, att informera om vad som händer, att be-
rätta om vad som står i tidningar och sägs på nyhetsprogram och att bara 
umgås.  

Problemet med det svenska språket innebär inte bara praktiska pro-
blem utan även sociala. Det är svårt för de äldre att få kontakt med män-
niskor utanför den egna språkgemenskapen. Att lämna ett aktivt socialt 
liv för ett liv där ens umgänge hela tiden begränsas av språket är inte lätt. 
Även om de äldre har varandra så måste man komma ihåg att de faktiskt 
inte är så många i Hallstahammar. Det handlar om färre än 30 personer 
som är äldre och hemma på dagarna. Det är ju också så att det sociala 
livet handlar om mer än att umgås med personer man känner. Det handlar 
också om att kunna umgås med grannar, att kunna småprata med expedit-
en i affären och att kunna fråga busschauffören om vägen utan att känna 
sig bortkommen. 

Om vi till svårigheterna med språket lägger att många av de äldre 
oroar sig för framtiden - de oroar sig för sin hälsa, de oroar sig för barn 
som befinner sig på andra håll i världen och de längtar hem - så är det 
inte konstigt att situationen för många upplevs som mycket besvärlig. 
Till detta måste också läggas att många har både fysiska och psykiska 
krigsskador som inte alltid blivit bearbetade. Det är inte konstigt att de 
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isolerar sig och blir passiviserade. För dem som till på köpet har ålders-
relaterade hälsoproblem blir situationen mycket jobbig. Att då bli hjälp-
beroende och veta att hjälpen kan komma att ges av en person som det är 
svårt att kommunicera med kan givetvis upplevas som besvärligt. 

Det är den här situationen som i huvudsak upplevs som problematisk 
av de anhöriga. Det är inte i första hand huruvida de äldre ska tas om 
hand av sina anhöriga eller av den kommunala äldreomsorgen som är be-
svärligt. Många anhöriga har äldre som behöver hjälp utan att de är sjuka 
och skröpliga. De behöver hjälp på grund av att de är i Sverige och inte i 
hemlandet. De äldres situation är en källa till oro och samvetskval för de 
anhöriga. De anhöriga känner att de äldre behöver hjälp men den hjälp 
de behöver är inte den som de anhöriga varit inställda på att ge sina för-
äldrar när de blir gamla. Den hjälp de idag upplever som problematisk 
och som de i stor utsträckning ger sina äldre släktingar är inte en hjälp 
som de skulle ha bistått med om de varit i Bosnien-Hercegovina idag. 
Den situation de har idag hade antagligen aldrig infunnit sig i hemlandet.  

Problemet är inte direkt relaterat till ålder men indirekt är det det i 
allra högsta grad. De har alla på ett mycket brutalt sätt fått sin livsvärld 
omkullkastad och det de tagit för givet ifrågasatt. De har lämnat en verk-
lighet för en annan och den omställning som det har inneburit har hante-
rats olika lätt för olika personer. Generellt sett har denna omställning gått 
lättare för de anhöriga än för de äldre. De anhöriga har haft lättare att ta 
sig en plats i det svenska samhället, de har arbeten och de har lärt sig 
språket. De har heller inte haft några större problem med att ta till sig hur 
det svenska systemet fungerar. De har också fått sin livsvärld omkull-
kastad men de verkar inte ha haft alltför stora problem med att skapa sig 
en ny där de kan jämföra det gamla med det nya och till stor del alternera 
mellan dessa och plocka russinen ur kakan. De är vad man skulle kunna 
kalla välintegrerade. För de äldre har detta varit svårare. De har inte haft 
arbeten i Sverige där de kommit i kontakt med andra människor och de 
har inte fått en undervisning i svenska utifrån deras förutsättningar. Det 
är också svårare att som äldre börja om på nytt. Det märks i intervjuer att 
de också funderar över det nya och tar till sig det som verkar bra men det 
är också svårt för dem att relatera det nya till det gamla. En del av dem 
har börjat reflektera över sina tidigare liv och även att ifrågasätta hur till 
exempel omsorgen av äldre fungerade i forna Jugoslavien. Men från att 
ifrågasätta det gamla till att anamma det nya är steget ganska långt. 
Kanske är det extra långt när den äldre kommit som gammal till Sverige 
och faktiskt inte haft så lång tid på sig att vänja sig vid det nya. 
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Även om det är så att det är mer besvärligt för äldre att ta till sig det 
nya så beror inte det på en ovilja från de äldre. I både enkäter och inter-
vjuer har framkommit att de äldre till exempel vill lära sig svenska, de 
vill få information om sina rättigheter och de vill veta vart de ska vända 
sig vid olika problem. Det finns alltså en önskan och en vilja att kunna ta 
del av det svenska samhället. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att både äldre och anhöriga i grund 
och botten tycker att det är de anhörigas sak att hjälpa, om de äldre blir i 
behov av hjälp. För en del innebär den här inställningen problem och för 
andra gör den inte det. Något alla har gemensamt, oavsett de äldres be-
hov av hjälp, är att de äldres psykosociala situation upplevs som bekym-
mersam av både de äldre själva och deras anhöriga. 

Sammanfattning  

• För en del upplevs situationen i huvudsak som oproblematisk och det 
beror antingen på att de äldre inte är i behov av hjälp eller på att det 
fungerar bra för de anhöriga att hjälpa de äldre. 

• I de fall där situationen upplevs som problematisk är de äldre i behov 
av hjälp och de anhöriga försöker hjälpa men har svårt att få det att 
fungera. I en del fall har även hemtjänsten varit inblandad men det 
har heller inte fungerat. 

• Det finns en ambivalens hos både äldre och anhöriga som kommer till 
uttryck genom att de poängterar de anhörigas ansvar samtidigt som de 
efterfrågar äldreomsorg på det egna språket.  

• Ambivalensen har dels att göra med den äldresituation de lämnat och 
dels att göra med att de här i Sverige fått ta del av alternativa sätt att 
hantera omsorg om äldre. 

• Dock är det huvudsakliga problemet inte de äldres fysiska tillstånd 
utan deras psykosociala situation. 

• Både äldre och anhöriga har fått sin livsvärld omkullkastad men an-
passningen till en ny livsvärld har gått lättare för de anhöriga än för 
de äldre. 

• De äldre vill lära sig svenska, de vill få information om hur det sven-
ska samhället fungerar och de vill få reda på vart de ska vända sig vid 
olika problem. 
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Avslutande diskussion 

Det är lätt hänt att rapporter av det här slaget blir en sorts eländesbe-
skrivning av ett bekymmersamt läge. Därför känns det viktigt att påpeka 
att de flesta av de äldre i den här studien inte är sjuka och dåliga utan 
tvärtom, mycket vitala personer. De umgås gärna med andra och de är 
pigga och mår bra. Att den psykosociala situationen ändå kunde vara 
bättre är det dock ingen tvekan om.  

Här bör också påpekas att det inte är så att alla äldre och anhöriga ser 
omsorgen om de äldre som ett problem överhuvudtaget. Många upplever 
inte de äldres fysiska hjälpbehov som ett bekymmer. Problemet i sig har 
från början formulerats av Hallstahammars kommun och inte av vare sig 
anhöriga eller äldre vilket är viktigt att komma ihåg. Det finns egentligen 
inget som säger att bosnier är mer skeptiska till att ta emot hjälp från 
hemtjänsten än svenskar. Däremot kanske orsakerna till eventuellt mot-
stånd skiljer sig åt.  

Det som klart framstår som ett problem är de äldres sociala situation. 
Den hjälp de skulle behöva är kanske inte i första hand den hjälp som till 
exempel hemtjänsten erbjuder. De äldre behöver hjälp med att aktivera 
sig, att bryta sin isolering och passivisering. De behöver få hjälp att finna 
en mening med livet och många behöver också hjälp att bearbeta krigs-
upplevelser. Det sista är säkerligen även många av de anhöriga i behov 
av. Hallstahammars tankar om att kommunen skulle kunna underlätta de 
anhörigas situation genom att hjälpa de äldre verkar alltså vara rimliga. 
Om de äldre kunde hjälpas till en rikare och mer meningsfylld tillvaro så 
skulle de må bättre. Kanske skulle de då inte behöva så mycket av den 
hjälp som de anhöriga i dag ger. Om den hjälp de anhöriga står för och 
som inte är direkt åldersrelaterad utan snarare beror på att de befinner sig 
i Sverige skulle bli tillgodosedd på annat håll, så skulle de anhöriga an-
tagligen också må mycket bättre. Det här är ju också något som de äldre 
vill och frågar efter. De vill också lära sig mer svenska och få informa-
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tion om rättigheter och regler. Denna vilja bör tas tillvara, det som behö-
ver lösas är de praktiska arrangemangen. 

Samtidigt är det viktigt att de som är i behov av fysisk hjälp inte glöms 
bort. Är det ett problem att laga mat och handla så måste detta lösas och 
här efterlyser både anhöriga och äldre mer kontakt med kommunen och 
äldreomsorgen. Det som måste diskuteras är språkfrågan och hur denna 
ska lösas. Det är också viktigt att både äldre och anhöriga känner att det 
man kommer fram till är en lösning som fungerar för den äldre. 

Ytterligare en viktig aspekt när det gäller projekt och studier av detta 
slag är huruvida de inte bara löser problem utan kanske också skapar 
oavsedda konsekvenser. I och med att projektet i Hallstahammar inte ini-
tierats från de berördas håll utan från kommunen så är det mycket möjligt 
att det har väckt frågor och skapat oro bland både äldre och anhöriga 
som kanske aldrig blivit aktuella om projektet inte startat. Omsorgen om 
de äldre var inget som diskuterades bland så många i gruppen innan pro-
jektet drog igång. För de som upplevde situationen som ett problem så 
var det givetvis aktuellt redan innan, men för de som inte upplevde några 
problem så har frågan kommit upp i och med projektet. Hallstahammars 
projektledare har fått ta emot ett flertal samtal om huruvida han är an-
ställd av kommunen för att övertala de äldre till att bli institutionsplace-
rade. Det är alltså mycket möjligt att projektet i sig, hur väl det än är 
tänkt, har skapat en hel del oro i onödan. Det här innebär inte att projekt 
av det här slaget inte bör startas, utan snarare poängtera vikten av infor-
mation till de berörda och vikten av att de som arbetar med projekt är 
medvetna om denna problematik. 
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Bilaga 1 

Åtgärder inom projektet 
Under studiens gång har Hallstahammar genomfört en del aktiviteter 
inom ramen för VIA-projektet. Vilken effekt dessa har haft går ännu inte 
att säga eftersom de inte har utvärderats. För mer information om det 
som gjorts går det bra att vända sig till Hallstahammars kommun. 

Aktiviteter riktade direkt till de äldre och de anhöriga: 

• Gemensamma träffar med de äldre bosnierna och deras anhöriga, bå-
de var för sig och tillsammans då projektet har presenterats och disku-
terats. Dessa träffar har genomförts vid flera tillfällen. 

• Personliga besök i de äldres hem. 
• Utflykt till Stockholm med de äldre med besök på Wasa-muséet och 

Stockholms moské. 
• Gemensamma träffar varje fredag på servicehuset Lövåsen. Dessa 

träffar har utformats efter de äldres önskemål. 

Åtgärder för att förbättra de äldres situation på sikt: 

• Förslag till socialnämnden angående införande av ”internt pensions-
bevis” så att de äldre kan utnyttja de rabatter som övriga pensionärer 
har rätt till. 

• Översättning av färdtjänstbroschyrer till bosniska.  
• Kontakt med biblioteket om tidningar och böcker på bosniska. 
• Kontakter med PRO i Hallstahammar angående deras aktiviteter. 
• Träffar med bosnier från Örebro som har startat ett lyckat biodlings-

projekt där både äldre och yngre deltar och där de också är med i den 
svenska biodlarföreningen. 

• Träffar med representanter för de olika studieförbunden i Hallstaham-
mar för att diskutera hur de skulle kunna samarbeta kring aktivering 
av de äldre. 

• Initiativ till projekt med Medborgarskolan i Västmanlands län. (An-
sökan redan skickad till Integrationsverket). 
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Bilaga 2 

Intervjuguide till intervjuerna med de anhöriga 
Intervjuerna har kretsat kring ett antal frågeområden. Under varje rubrik 
redogörs kort för vad som blivit diskuterat inom varje frågeområde. In-
tervjuerna har varit i form av samtal och områdena har inte behandlats i 
någon bestämd ordning utan vi har talat och tagit dem som det fallit sig 
naturligt. När det har behövts har frågor ställts för att leda in på olika 
områden och för att klargöra resonemang. 

Frågeområde 1 – inledande samtal 
Diskussion kring respondentens levnadsförhållanden som till exempel 
boendeform, civilstatus, arbete, intressen, fritid och så vidare. 

Frågeområde 2 – anhöriga och ålderdom 
Här har frågor kring respondentens äldre anhöriga, släktrelationer, livs-
situation, kontakt och förhållandet till de äldre diskuterats. Även respon-
dentens syn på åldrande och omsorg har varit aktuellt. 

Frågeområde 3 – offentlig hjälp 
Inom detta område har vi talat om hur äldre tas om hand i Sverige, vad 
respondenten känner till om detta och hur det uppfattas. Även frågor 
kring alternativ, egna idéer och vad som skulle kunna göras bättre har 
diskuterats. 

Frågeområde 4 – Bosnien 
När det gäller hemlandet så har samtalen kretsat kring hemlängtan, åter-
vändande, vikten av språk och traditioner, hur respondenten tänker om 
Bosnien och situationen där. Vi har även pratat om kriget och flyktsitua-
tionen. 

Frågeområde 5 – ”Livsfrågor” 
Ett frågeområde som varit aktuellt under alla övriga rubriker. Vi har talat 
om betydelsefulla förändringar, meningen med livet, Gud, tro, existens, 
rätt och fel, gott och ont, gränser för den egna förmågan, skuld, förtviv-
lan, ansvar, död, tvång, moral, glädje, livslust och lycka. 
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Bilaga 3 

Intervjuguide till intervjuerna med de äldre 

Frågeområde 1 – Inledande samtal 
Diskussion kring respondentens levnadsförhållanden som till exempel 
boendeform, civilstånd, intressen, fritid och så vidare. Vi har även disku-
terat hur en vanlig dag ser ut för respondenten och hur en vanlig dag 
skulle ha kunnat se ut om de varit i Bosnien-Hercegovina i dag. 

Frågeområde 2 – Hälsotillstånd och hjälpbehov 
Vi har diskuterat respondentens hälsa och eventuellt hjälpbehov. Vi har 
talat om vem som hjälper, med vad och hur mycket och om det är någon 
hjälp som saknas. Här har vi även kommit in på frågor kring vad som får 
respondenten att må bra respektive dåligt och också hur han eller hon 
trivs i Sverige. 

Frågeområde 3 – Att bli gammal och offentlig hjälp 
Vi har diskuterat frågor kring ålderdom, synen på åldrande och vad som 
avgör när man blir gammal. Vi har diskuterat hur det känns att bli gam-
mal i Sverige jämfört med i hemlandet. Vi har talat om vad de vet om 
äldreomsorgen i Sverige och vad de tycker om denna. Samtalen har 
också handlat om hur de tror att svenskar ser på ålderdom och äldreom-
sorg och också deras egna tankar om hur detta bör skötas. Vi har talat om 
hur de själva tänker inför att ta emot hjälp utifrån och hur de känner inför 
att behöva ta emot hjälp överhuvudtaget. 

Frågeområde 4 – Anhöriga och sociala kontakter 
Vi har talat om deras anhöriga, hur många som finns i närheten och vilka 
de är och hur många som finns på andra håll och vilka de är. Vi har talat 
om hur deras kontakt med anhöriga ser ut, hur frekvent den är och om 
den skiljer sig jämfört med tidigare och hur deras anhörigas situation ser 
ut. Vi har talat om barnbarn och betydelsen av dem. Vi har även talat om 
vilka andra, förutom anhöriga, de umgås med, hur ofta och vad de gör 
och om dessa kontakter skiljer sig åt från tidigare. 
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Frågeområde 5 – Ekonomi och livssituation 
Vi har diskuterat den ekonomiska situationen och hur den såg ut innan 
de kom till Sverige och hur den upplevs idag. Vilka möjligheter eller be-
gränsningar de känner ekonomiskt och hur dessa upplevs. 

Frågeområde 6 – Bosnien 
När det gäller hemlandet så har samtalen kretsat kring hemlängtan, åter-
vändande, vikten av språk och traditioner, hur respondenten tänker om 
Bosnien och situationen där. Vi har även talat om kriget och flyktsitua-
tionen. 

Frågeområde 7 – Framtiden 
Vi har talat om hur de ser på framtiden och hur de skulle vilja att den såg 
ut. 

Frågeområde 8 – ”Livsfrågor” 
Ett frågeområde som varit aktuellt under alla öriga rubriker. Vi har talat 
om betydelsefulla förändringar, meningen med livet, Gud, tro, existens, 
rätt och fel, gott och ont, gränser för den egna förmågan, skuld, förtviv-
lan, ansvar, död, tvång, moral, glädje, livslust, lycka. 
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Tabellbilaga  

Tabell 1B: De tio vanligaste ursprungsländerna för äldre invandrare 31/12 1998
51

 

Land Antal Procent 
Finland 36 865 27,8 
Norge 14 417 10,9 
Tyskland 11 969 9,0 
Danmark 11 884 9,0 
Estland 6 071 4,6 
Jugoslavien 5 582 4,2 
Polen 5 542 4,2 
Bosnien-Hercegovina 3 556 2,7 
USA 3 350 2,5 
Ungern 3 201 2,4 
Delsumma 102 437 77,3 
Övriga länder 29 986 22,7 
Samtliga länder 132 423 100,0 

 

Tabell 2B: Antal äldre invandrare efter ursprungsvärldsdel 31/12 1979
52

och 31/12 
1998

53
 

 1979 1998 Ökning 1979-98 
Världsdel Antal % Antal % Antal % 
Norden 23 088 48,5 63 332 47,8 40 244 274 
Övriga Europa 19 989 42,0 52 104 39,3 32 115 261 
Asien 3 924 8,2 9 625 7,3 5 701 245 
Nord- och Centralamerika 351 0,7 3 888 2,9 3 537 1 108 
Sydamerika 121 0,3 2 276 1,7 2 155 1 881 
Afrika 110 0,2 1 151 0,9 1 041 1 046 
Oceanien 18 0,0 47 0,0 29 261 
Totalt 47 601 100 132 423 100 84 822 278 

 

                                           
51. Äldre födda utomlands - En demografisk beskrivning. s. 17 Socialstyrelsen 1999  
52. Äldre invandrare - En bakgrund. s. 30-41 Socialstyrelsen 1980. 
53. Äldre födda utomlands - En demografisk beskrivning. s. 17 Socialstyrelsen 1999 
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Enkätformulär till de äldre 

 
O01-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ID-Kod (tresiffrig identifikationskod).  
 
Intervjudatum (format ÅÅMMDD) 
 
Intervjun börjar klockan (format TTMM). För sluttid se enkätslut.  
 
 

_____________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
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Del 1 Bakgrundsfrågor 
 
O10 
 
 

 
 

1.1 Kön 

 1  Kvinna 
 2  Man 
 

 
O11 
 
 
 

1.2 Vilket år är du född? 

_______________   (Koda de två sista årtalssiffrorna) 

 
 
O12 
 
 
 

1.3 När kom du till Sverige? (Ange årtal och månad).  

_______________   (Koda datum på formen: ÅÅMM).  

 

 
Kodanvisning:  
Om månad ej kan preciseras, koda kvartal med 21, 22, 23 respektive 24 i 
månadsfältet (MM) för första, andra, tredje respektive fjärde kvartalet.  
Om kvartal ej kan preciseras koda 88 i månadsfältet.  
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Del 2 Aktuell situation i Sverige 

2.1 Boende- och levnadsförhållanden 
 
O40-41 
 
 
 
 
 
 
 
O41 (A15) 

2.1.1 Hur bor du permanent? 

 1  Hyresrätt 
 2  Bostadsrätt 
 3  Villa 
 4  Särskilt boende 
 5  Annat boende  

Om annat boende: Hur? _____________________________  

 
 
O42-46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O46 (A15) 
 

2.1.2 Bor du tillsammans med någon person som är 18 år eller 
äldre?  

 Ja Nej 
 1  2  Med sambo, maka eller make 
 1  2  Med föräldrar/förälder eller svärföräldrar/svärförälder 
 1  2  Med barn som är 18 år eller äldre 
 1  2  Med annan person än ovanstående som är 18 år eller 
   äldre 

Om annan, vem?: ____________________________  

Om ja-svar på något av de tre första alternativen, gå till fråga 
2.1.4 sida 4.  

 
 
O47-48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O48 (A20) 

2.1.3 Var bor den anhörig som bor närmast dig? 

 1  I Hallstahammar 
 2  Annan ort i Västmanland. (Vilken? Anteckna nedan!) 
 3  Annan ort i Sverige. (Vilken? Anteckna nedan!) 
 4  I ursprungslandet 
 5  I annat land. (Vilket? Anteckna nedan!)  

Vilken ort/vilket land?: _____________________________  
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O49 
 
 
 

2.1.4 Hur många barn har du? (Både idag levande och döda) 

_____________  

Om inga barn, gå till fråga 2.2.1 sida 6 
 

 
O50 
 
 
 

2.1.5 Hur många av dina barn lever idag? 

_____________  

Om inga barn, gå till fråga 2.2.1 sida 6 
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O51-110 
 
 
 
 

2.1.6 Jag ska nu ställa ett antal frågor om dina nu levande barn. Vi 
börjar med det äldsta barnet och tar de nio frågorna i tur och 
ordning för varje barn (Barn1 osv).  

a. När är ditt nu levande äldsta barn fött? Ange årtal (ÅÅMM). 
b. Vilket kön har barnet? (Koda 1 = Flicka, 2 = Pojke). 
c. Hur ofta har du kontakt med honom/henne utan att ni träffas via 

t.ex. brev eller telefon? Se svarsalternativ nedan! 
d. När hade ni senast sådan kontakt? (Ange ÅÅMM) 
e. När hade ni sådan kontakt gången innan dess? (ÅÅMM) 

f. Hur ofta träffas ni? Se svarsalternativ nedan! 
g. När träffades ni senast på detta sätt? (Ange ÅÅMM) 
h. När träffades ni gången innan dess på detta sätt? (ÅÅMM) 

i. Var bor han/hon? Ange ort och land (om ej i Sverige). 
 

Svarsalternativen till fråga c och f är: 1 Varje dag 
 2 Någon gång i veckan 
 3 Någon gång i månaden 
 4 En eller ett par gånger/år 
 5 Mer sällan 
 6 Aldrig 
 
Svarsalternativen till fråga i är:  1 I Hallstahammar 
 2 Annan ort i Västmanland  
 3 Annan ort i Sverige  
 4 I ursprungslandet 
 5 I annat land  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om personen inte har fler barn gå till fråga 2.2.1 sida 6 

 Barn1 Barn2 Barn3 Barn4 Barn5 Barn6 
a Född?       
b Kön?       
c Kontakt1?       
d När?        
e När före?       
f Kontakt2?       
g När?       
h När före?       
i Bor var?       
I Om 5, var?    
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2.2 Försörjning och sysselsättning 
 
O120-132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O132 (A15) 
 

2.2.1 Hur försörjer du dig? 
 Ja Nej 
 1  2  Förvärvsarbete 
 1  2  Svensk ålderspension 
 1  2  Utländsk ålderspension 
 1  2  Förtidspension  
 1  2  Eget företag 
 1  2  Sparade medel/egen förmögenhet/arv 
 1  2  Bidrag från make/maka/sambo 
 1  2  Bidrag från barn 
 1  2  Socialbidrag  
 1  2  Sjukbidrag  
 1  2  A-kassa 
 1  2  Annat sätt 

Om annat sätt, hur? __________________________  

 

 
O133-134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O134 (A15) 
 

2.2.2 Vilken är din huvudsakliga försörjningskälla? 

  2   Förvärvsarbete  
  3   Svensk ålderspension 
  4   Utländsk ålderspension 
  5   Förtidspension 
  6   Eget företag 
  7   Sparade medel /egen förmögenhet/arv 
  8   Bidrag från make/maka/sambo 
  9   Bidrag från barn 
 10   Socialbidrag  
 11   Sjukbidrag  
 12   A-kassa 
 13   Annat  

Om annat, vad? ____________________________________   
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O135 (A50) 
 
 
 

2.2.3 Vad har du för yrkeserfarenheter här i Sverige? 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 
 

 
O136-137 
 
 
 
 
 
O137 (A15) 
 

2.2.4 Har du skaffat dig någon utbildning här i Sverige? 

 1  Ja  
 2  Nej 

Om ja, vad för slags utbildning? ______________________  
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2.3 Språkkunskaper och språkanvändning 
 
O140 
 
 
 

2.3.1 Hur ofta talar du ditt modersmål? 

 1  Varje dag 
 2  Någon gång i veckan 
 3  Någon gång i månaden 
 4  En eller ett par gånger/år 
 5  Mer sällan 
 6  Aldrig 
 

 
O141 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2 Kan du läsa och skriva på ditt modersmål?  

 1  Ja, läsa  
 2  Ja, både läsa och skriva 
 3  Nej, jag kan varken läsa eller skriva 

Om nej, gå till fråga 2.3.5 nedan 
 

 
O142 
 
 
 

2.3.3 Kan du läsa en dagstidning på ditt modersmål? 

 1  Ja 
 2  Nej 
 

 
O143 
 
 

2.3.4 Kan du skriva ett brev på ditt modersmål? 

 1  Ja 
 2  Nej 
 

 
O144 2.3.5 Hur är dina kunskaper i svenska? 

 1  Jag kan svenska så att det räcker för mina behov 
 2  Jag kan svenska, men det räcker inte för mina behov 
 3  Jag kan inte svenska, men jag har behov av att kunna det  
 4  Jag kan inte svenska, och jag har inga behov av att kunna det  

Om 3 eller 4, gå till fråga 2.3.13 sida 10 
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O145 
 

2.3.6 Hur ofta talar du svenska? 

 1  Varje dag 
 2  Någon gång i veckan 
 3  Någon gång i månaden 
 4  En eller ett par gånger/år 
 5  Mer sällan 
 6  Aldrig 
 

 
O146 
 

2.3.7 Kan du läsa och skriva på svenska?  

 1  Ja, läsa  
 2  Ja, både läsa och skriva 
 3  Nej, jag kan varken läsa eller skriva 

Om nej, gå till fråga 2.3.10 nedan 
 

 
O147 
 

2.3.8 Kan du läsa en dagstidning på svenska? 

 1  Ja 
 2  Nej 
 

 
O148 
 
 

2.3.9 Kan du skriva ett brev på svenska? 

 1  Ja 
 2  Nej 
 

 
O149-160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O160 (A15) 
 

2.3.10 I vilka av följande situationer använder du dina kunskaper i 
svenska? 

 Ja Nej Ej aktuellt 
 1  2  3  På banken 
 1  2  3  På posten 
 1  2  3  På vårdcentralen 
 1  2  3  På apoteket 
 1  2  3  I affären 
 1  2  3  Hos tandläkaren 
 1  2  3  I umgänge med barnbarn 
 1  2  3  I kontakt med vänner 
 1  2  3  I kontakt med grannar 
 1  2  3  Vid aktiviteter 
 1  2  3  Vid andra tillfällen 

Om ja, vilka? ________________________________  

 



Centrum för Välfärdsforskning  Juli 2000 

  Enkätformulär till de äldre 10

 
 
O161-165 
 
 
 
 
 
 
 
O165 (A15) 
 

2.3.11 Hur har du lärt dig tala svenska? 
 Ja Nej 
 1  2  Deltagit i Sfi 
 1  2  Deltagit i annan kursverksamhet än Sfi 
 1  2  Genom arbete/praktik 
 1  2  Annat sätt 

Om ja, hur? _________________________________  

 
 
O166 
 
 
 

2.3.12 Skulle du vilja lära dig mer svenska om det fanns möjlighet, 
genom att till exempel gå en kurs?  

 1  Ja 
 2  Nej 

Alla svar, gå till fråga 2.4.1 sida 11 

 
O167 
 
 

2.3.13 Skulle du vilja lära dig svenska om det fanns möjlighet, 
genom att till exempel gå en kurs? 

 1  Ja 
 2  Nej 
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2.4 Aktiviteter och intressen 
 
O168-187 2.4.1 Jag ska nu ställa ett antal frågor som rör aktiviteter, intressen 

och religion. 

a. Är du med i någon …? (Koda Ja = 1, Nej = 2. Om ja gå, till 
fråga b, om nej gå vidare till nästa kolumn) 

b. Deltar du i föreningens/gruppens/församlingens organiserade 
verksamhet? (Koda Ja = 1, Nej = 2. Om ja, gå till fråga c, om 
nej gå vidare till nästa kolumn) 

c.  Hur ofta deltar du i någon organiserad verksamhet? Se 
svarsalternativ nedan! 

d.  Hur ofta träffar du en imam? Se svarsalternativ nedan! 
 
Svarsalternativen till fråga c och d är: 2 Någon gång i veckan 
 3 Någon gång i månaden 
 4 En eller ett par gånger/år 
 5 Mer sällan 
 6 Aldrig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O188-189 
 
 
 
 
 
O189 (A15) 
 

2.4.2 Skulle du vilja komma igång med någon aktivitet? 

 1  Ja 
 2  Nej 

Om ja, med vad? ___________________________________  

 

 Idrotts 
förening 

Kultur 
förening 

Bosniska 
föreningen 

Religiös 
församling

Politisk
t  
parti  

Annat 
Om ja, 
vad? 

a. 
med? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

_______ 

b. 
deltar 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

c. 
ofta? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       
d. 
Imam?
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2.5 Socialt kontaktnät och socialt stöd 
 
O190-191 
 
 
 
 
 
O191 (A15) 

2.5.1 Har du någon i din närhet som du kan vända dig till om du 
behöver hjälp?  

 1  Ja 
 2  Nej 

Om ja, vem? _______________________ 

 
 
O192 
 
 
 

2.5.2 Skulle du kunna vända dig till en icke anhörig granne vid 
behov av hjälp? 

 1  Ja 
 2  Nej 
 

 
O193 
 
 

2.5.3 Har du andra anhöriga i Sverige än barn? 

 1  Ja 
 2  Nej 

Om nej, gå till fråga 2.5.8 sida 13 
 

 
O194-195 
 
 
 
 
O195 (A15) 
 

2.5.4 Är några av dina anhöriga svenskar? 

 1  Ja 
 2  Nej 

Om ja, vilka? _____________________________________  

 
 
O196-201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O201 (A15) 

2.5.5 Vilka andra anhöriga i Sverige, förutom barn, har du kontakt 
med? 

 Ja Nej 
 1  2  Barnbarn 
 1  2  Syskon 
 1  2  Svärdöttrar 
 1  2  Svärsöner 
 1  2  Andra 

Om andra, vilka? _________________ 
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O202 
 
 
 
 

2.5.6 Hur ofta har du kontakt med andra anhöriga i Sverige, än 
barn, utan att ni träffas, via t.ex. brev eller telefon?  

 1  Varje dag 
 2  Någon gång i veckan 
 3  Någon gång i månaden 
 4  En eller ett par gånger/år 
 5  Mer sällan 
 6  Aldrig 
 

 
O203 
 
 

2.5.7 Hur ofta träffar du andra anhöriga än barn? 

 1  Varje dag 
 2  Någon gång i veckan 
 3  Någon gång i månaden 
 4  En eller ett par gånger/år 
 5  Mer sällan 
 6  Aldrig 
 

 
O204 
 
 
 

2.5.8 Har du vänner eller bekanta som inte är anhöriga? 

 1  Ja 
 2  Nej 

Om nej, gå till fråga 2.6.1 sida 15 
 

 
O205 
 
 
 

2.5.9 Är några av dina vänner eller bekanta svenskar? 

 1  Ja 
 2  Nej 
 

 
O206 2.5.10 Hur ofta har du kontakt med vänner eller bekanta utan att ni 

träffas, via t.ex. brev eller telefon?  

 1  Varje dag 
 2  Någon gång i veckan 
 3  Någon gång i månaden 
 4  En eller ett par gånger/år 
 5  Mer sällan 
 6  Aldrig 
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O207 
 
 
 
 
 
 

2.5.11 Hur ofta träffar du vänner eller bekanta i Sverige som inte är 
anhöriga? 

 1  Varje dag 
 2  Någon gång i veckan 
 3  Någon gång i månaden 
 4  En eller ett par gånger/år 
 5  Mer sällan 
 6  Aldrig 

Om alternativ 6 gå till fråga 2.6.1 sida 15 
 

 
O208-214 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O214 (A15) 

2.5.12 Var träffar du dina vänner eller bekanta? 
 Ja Nej 
 1  2  I mitt hem 
 1  2  I vännens hem 
 1  2  I offentlig lokal (café, bibliotek o.s.v.) 
 1  2  I föreningslokal 
 1  2  Utomhus 
 1  2  Annan plats 

Om annan plats, var? _________________________ 

 
 
 
O215 (A50) 

2.5.13 Vad gör ni när ni umgås? 

_________________________________________________________
 
_________________________________________________________
 
_________________________________________________________ 
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2.6 Stöd- och hjälpbehov 
 
O220 
 
 
 
 

2.6.1 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?  

 1  Mycket bra 
 2  Bra 
 3  Varken bra eller dåligt 
 4  Dåligt 
 5  Mycket dåligt 
 

 
O221 
 
 
 

2.6.2 Hur nöjd är du med din allmänna förmåga att utföra 
vardagliga aktiviteter, till exempel matlagning, städning, 
inköp? 

 1    Mycket missnöjd 
 2    Missnöjd 
 3    Varken nöjd eller missnöjd 
 4    Nöjd 
 5    Mycket nöjd 
 98  Vet ej 
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O222-314 2.6.3 Jag ska nu ställa ett antal frågor om dina eventuella behov 

av hjälp. 

a. Behöver du hjälp med …? (Koda Ja = 1, Nej = 2. Om ja, gå 
till fråga b, om nej gå till nästa kolumn). 

b. Har du någon hjälp med …? (Koda Ja = 1, Nej = 2. Om ja, gå 
till fråga c, om nej gå till nästa kolumn). 

c. Vem är det som hjälper dig? (Koda Ja = 1, Nej = 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mat-
lagning 

Inköp Personlig
hygien 

Tvätt Städning Personlig 
förflyttning

Annat 
Om ja, 
vad? 

a. 
Behöver 
hjälp? 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

b. 
Har hjälp? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

c.  
Make/ 
Maka 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

c.  
Barn 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

c. 
Svärdotter/ 
Svärson 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

c. 
Annan 
anhörig 
Om ja, vem? 

 
 

 
_____ 

 
 

 
_____ 

 
 

 
_____ 

 
 

 
_____

 
 

 
_____ 

 
 

 
_____ 

 
 

 
_____ 

c. 
Granne 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

c. 
Annan icke 
anhörig 
Om ja, vem? 

 
 

 
_____ 

 
 

 
_____ 

 
 

 
_____ 

 
 

 
_____ 

 
 

 
_____ 

 
 

 
_____ 

 
 

 
_____ 

c. 
Hemtjänst- 
personal 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

c. 
Färdtjänst 
 

      
 

 

c. 
Får hjälp på 
annat sätt 
Om ja, hur? 

 
 

 
_____ 

 
 

 
_____ 

 
 

 
_____ 

 
 

 
_____

 
 

 
_____ 

 
 

 
_____ 

 
 

 
_____ 
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O370 2.6.21 Har du hört talas om hemtjänsten? 

 1  Ja 
 2  Nej  

Om nej, gå till fråga 2.6.33 sida 20 

 
O371-379 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O379 (A15) 

2.6.22 På vilket sätt har du hört talas om hemtjänsten? 
 Ja Nej 
 1  2  Hemtjänsten har tagit kontakt 
 1  2  Jag har kontaktat hemtjänsten 
 1  2  Genom informationsskrift på svenska 
 1  2  Genom informationsskrift på modersmålet 
 1  2  Genom vänner 
 1  2  Genom anhöriga 
 1  2  Genom distriktssköterska eller läkare 
 1  2  På annat vis  

Om annat vis, hur? _________________________________  

 
O380 2.6.23 Har du någon gång haft hjälp av hemtjänsten? 

 1  Ja 
 2  Nej  

Om ja, gå till fråga 2.6.26 sida 18 

 
O381-382 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O382 (A15) 

2.6.24 Om du har svårt att klara t.ex. matlagning, inköp, personlig 
hygien, tvätt, städning, kontakt med myndigheter, eller att 
genomföra aktiviteter, kan du tänka dig att begära sådan 
hjälp av hemtjänsten? 

 1  Ja 
 2  Nej  

Om nej, varför? ___________________________________  

 
O383-384 
 
 
 
 
 
 
 
 
O384 (A15) 

2.6.25 Skulle du kunna tänka dig att släppa in personal från 
hemtjänsten i ditt hem? 

 1   Ja 
 2   Nej  
 98  Vet ej 

Om nej, varför inte? ________________________________  

Alla svar, gå till fråga 2.6.31 sida 19 
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O385 
 
 
 

2.6.26 Har du hjälp av hemtjänsten för tillfället? 

 1  Ja 
 2  Nej  

Om nej, gå till fråga 2.6.28 nedan 

 
O386-400 2.6.27 Jag ska nu ställa några frågor om vad du får hjälp med och 

hur nöjd du är med den hjälp du får. 

a.  Får du hjälp med …? (Koda Ja = 1, Nej = 2. Om ja gå till fråga 
b, om nej gå till nästa kolumn. 

b.  Hur nöjd är du med den hjälp du får för …? 
 

Svarsalternativen till fråga b är: 1 Mycket missnöjd 
 2 Missnöjd 
 3 Varken nöjd eller missnöjd 
 4 Nöjd 
 5 Mycket nöjd 
 98 Vet ej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O401 2.6.28 Har du tackat nej till, eller avsagt dig, någon hjälp från 

hemtjänsten? 

 1  Ja 
 2  Nej  

Om nej, gå till fråga 2.6.31 sida 19 
 
 
 
 
 
 

 Matlagning Inköp Personlig 
hygien 

Tvätt Städning Personlig 
förflyttning 

Annat 
Om ja, 
vad? 

Hjälp
? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

_______
 

Nöjd?  
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O402-409 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O409 (A15) 

2.6.29 Vilken hjälp har du tackat nej till eller avsagt dig? 
 Ja Nej 
 1  2  Matlagning 
 1  2  Inköp 
 1  2  Personlig hygien 
 1  2  Tvätt 
 1  2  Städning 
 1  2  Personlig förflyttning 
 1  2  Annat 

Om ja, med vad? _________________________ 

 
O410-419 
 
 
 
 
 
 
O412 (A15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
O419 (A15) 

2.6.30 Varför har du tackat nej till, eller avsagt dig hjälp från 
hemtjänsten? 

 Ja Nej 
 1  2  Jag är inte längre i behov av hjälp 
 1  2  Behovet av hjälp är tillgodosett på annat vis 

Om ja, hur? __________________________ 

 1  2  För dyrt 
 1  2  Erbjudna tider passade inte 
 1  2  För många personalbyten 
 1  2  Personalen talade inte mitt modersmål 
 1  2  Jag vill att hjälpen ska skötas av anhöriga 
 1  2  Annat skäl 

Om ja, vad? __________________________ 

 
 
O420-421 
 
 
 
 
O421 (A15) 

2.6.31 Är det någon hjälp du skulle vilja ha som du inte har? 

 1  Ja 
 2  Nej 

Om ja, hjälp med vad? ______________________________  

Om Nej, gå till fråga 2.6.33 sida 20 

 
O422-426 
 
 
 
 
 
 
 
O426 (A15) 

2.6.32 Varför har du inte denna hjälp? 
 Ja Nej 
 1  2  Har ej sökt denna hjälp 
 1  2  Har fått avslag på ansökan 
 1  2  Ej längre beviljad hjälp 
 1  2  Annan orsak 

Om annan orsak, vad? ________________________  
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O427-435 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O435 (A15) 

2.6.33 Om du behöver hjälp och stöd i hemmet, av vilka vill du ha 
hjälp om du själv får välja?  

 Ja Nej 
 1  2  Make/maka 
 1  2  Barn 
 1  2  Andra anhöriga 
 1  2  Någon annan från ursprungslandet 
 1  2  Granne 
 1  2  Ej anhörig hemtjänstpersonal som talar modersmålet 
 1  2  Ej anhörig hemtjänstpersonal som inte talar modersmålet  
 1  2  Någon annan 

Om ja, av vem? _______________________ 

 
 
O436-437 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O437 (A15) 

2.6.34 Vem vill du helst ha hjälp av? 

 1  Make/maka 
 2  Barn 
 3  Andra anhöriga 
 4  Någon annan från ursprungslandet  
 5  Granne 
 6  Ej anhörig hemtjänstpersonal som talar modersmålet 
 7  Ej anhörig hemtjänstpersonal som inte talar modersmålet 
 8  Någon annan  

Om någon annan, vem? ____________________ 
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O438-444 
 
 
 
 
 

2.6.35 Om du har/får behov av hjälp med att genomföra aktiviteter 
utanför hemmet, t.ex. resor, läkarbesök m.m., vilka av 
följande personer kan du då tänka dig att ta hjälp av …? 

 Ja Nej 
 1  2  Make/maka 
 1  2  Barn 
 1  2  Andra anhöriga 
 1  2  Någon annan från hemlandet 
 1  2  Granne 
 1  2  Ej anhörig hemtjänstpersonal som talar modersmålet 
 1  2  Ej anhörig hemtjänstpersonal som inte talar modersmålet 
 

 
O445-448 2.6.36 Om du har/får behov av hjälp och dina anhöriga inte har 

möjlighet att hjälpa dig, kan du då tänka dig att ta emot hjälp 
av …? 

 Ja Nej 
 1  2  Någon annan från hemlandet 
 1  2  En granne 
 1  2  Ej anhörig hemtjänstpersonal som talar modersmålet 
 1  2  Ej anhörig hemtjänstpersonal som inte talar modersmålet 
 

 
O449 2.6.37 Känner du till äldreboendet i Hallstahammar? 

 1  Ja 
 2  Nej 
 

 
O450-453 2.6.38 Känner du till följande äldreboenden? 

 Ja Nej 
 1  2  Hästhovens servicehus 
 1  2  Lövåsens äldreboende 
 1  2  Strandgårdens äldreboende 
 1  2  Ädelstenens äldreboende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centrum för Välfärdsforskning  Juli 2000 

  Enkätformulär till de äldre 22

 
 
O454-455 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O455 (A15) 
 
O453 (A25 

2.6.39 Skulle du kunna tänka dig att flytta till något äldreboende? 

 1   Ja, gärna  
 2   Ja, om jag blir i behov av det 
 3   Ja, kanske 
 4   Helst inte (Varför? Anteckna nedan)  
 5   Nej, helt otänkbart (Varför? Anteckna nedan) 
98   Vet ej 

Varför? __________________________________________  

 

 
O460 
 
 
 

2.6.40 Om du behöver hjälp från hemtjänsten, hur viktigt är det då 
att du har möjlighet att prata ditt modersmål med 
personalen? 

  1   Mycket viktigt 
  2   Viktigt 
  3   Ganska viktigt 
  4   Inte så viktigt 
 98   Vet ej 
 

 
O461 
 
 
 

2.6.41 Om du behöver hjälp från hemtjänsten, hur viktigt är det då 
att personal som hjälper dig har kunskap om din religion? 

  1   Mycket viktigt 
  2   Viktigt 
  3   Ganska viktigt 
  4   Inte så viktigt 
 98   Vet ej 
 

 
O462 
 
 

2.6.42 Om du behöver hjälp från hemtjänsten, hur viktigt är det då 
att personal som hjälper dig har kunskap om din kultur t.ex. 
mat, traditioner, seder? 

  1   Mycket viktigt 
  2   Viktigt 
  3   Ganska viktigt 
  4   Inte så viktigt 
 98   Vet ej 
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O482-492 
 

2.6.45 Hur pass väl instämmer du i följande påståenden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Instämmer 

helt 
Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
inte alls 

Vet ej 

Det är obehagligt att 
behöva be om hjälp 
 

1  2  3  4  98  

Det är oproblematiskt att 
behöva be om hjälp 
 

1  2  3  4  98  

Det är självklart att barn 
hjälper sina gamla 
föräldrar 
 

1  2  3  4  98  

Det är bättre att ta hjälp 
av sina barn än av 
hemtjänsten 
 

1  2  3  4  98  

Barnens situation spelar 
roll för om man som 
förälder ber om hjälp 
 

1  2  3  4  98  

Att be barnen om hjälp 
ger dåligt samvete 
 

1  2  3  4  98  

Barn bör hjälpa sina 
föräldrar utan att 
föräldrarna ska behöva 
be om det 
 

1  2  3  4  98  

Det kan vara jobbigt för 
barn att behöva ta hand 
om sina gamla föräldrar 
 

1  2  3  4  98  

Som förälder kan man 
kräva hjälp från sina 
barn 
 

1  2  3  4  98  

Det är bättre att ta hjälp 
av hemtjänsten än av 
sina barn 
 

1  2  3  4  98  

Om man får hjälp utifrån 
betyder det att ens barn 
inte bryr sig om en 

1  2  3  4  98  
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O493-498 
 
 
 

2.6.46 Vilket förtroende har du för…? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mycket 
stort 

Ganska 
stort 

Inte 
särskilt 
stort 

Inget 
alls 

Vet ej 

Sjukvården 
 

1  2  3  4  98  

Försäkringskassan 
 

1  2  3  4  98  

Skolan 
 

1  2  3  4  98  

Polisen 
 

1  2  3  4  98  

Äldreomsorgen 
 

1  2  3  4  98  

Invandrarenheten 
 

1  2  3  4  98  
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2.7 Egna idéer 
 
O499 (A50) 2.7.1 Har du tankar om hur du skulle vilja att äldreomsorgen var 

organiserad utifrån din egen situation och dina eventuella 
behov? 

___________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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Del 3 Situationen innan ankomsten till Sverige 

3.1 Boende- och levnadsförhållanden 
 
O500-501 
 
 
 
 
 
 
O501 (A15) 

3.1.1 Var bodde du i ditt ursprungsland vid tiden för uppbrottet? 

 1  I en stor stad (70.000 invånare eller fler) 
 2  I en småstad (Upp till 69.000 invånare) 
 3  På landsbygden 
 4  Någon annanstans 

Om någon annanstans, var? __________________________  

 
 
O502-506 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O506 (A15) 
 

3.1.2 Bodde du tillsammans med någon person, som då var 18 år 
eller äldre, vid tiden för uppbrottet? 

 Ja Nej 
 1  2  Med sambo, maka eller make 
 1  2  Med föräldrar/förälder eller svärföräldrar/svärförälder 
 1  2  Med barn som då var 18 år eller äldre 
 1  2  Med annan vuxen än ovanstående som då var 18 år eller 
   äldre 

Om ja, med vem? ____________________________  

Om ja-svar på något av de tre första alternativen, gå till fråga 
3.2.1 sida 27 

 
 
O507-508 
 
 
 
 
 
 
 
O508 (A15) 
 
 

3.1.3 Var bodde den anhörig som bodde närmast dig vid tiden för 
uppbrottet? 

 1  På samma gård/adress 
 2  På samma ort 
 3  På annan ort i samma land (Vilken? Anteckna nedan)  
 4  I annat land (Vilket? Anteckna nedan) 

Vilken ort/vilket land? ______________________________  
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3.2 Försörjning och sysselsättning 
 
O520-521 
 
 
 
 
 
 
 
 
O521 (A15) 

3.2.1 Hur försörjde du dig huvudsakligen vid tiden för uppbrottet? 

 1  Förvärvsarbete 
 2  Pension 
 3  Lantbruk 
 4  Eget företag, ej lantbruk 
 5  Studielån/utbildningsbidrag 
 6  Annat sätt  

Om annat sätt, hur? ________________________________  

 
 
O522 (A50) 3.2.2 Vad har du för yrkeserfarenheter från ditt ursprungsland? 

_________________________________________________________
 
_________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________ 

 
 
O523 
 
 
 
 
 

3.2.3 Hur många års skolutbildning har du från ditt ursprungsland?  

 1  0-4 år 
 2  5-8 år 
 3  9-12 år 
 4  13-16 år 
 5  17 år eller mer  
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3.3 Socialt kontaktnät och socialt stöd 
 
O540 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1 Hur ofta träffade du ditt/dina barn i ursprungslandet vid tiden 
för uppbrottet?  

OBS! Se fråga 2.1.4: Om inga barn, gå till fråga 3.3.3! 
 

 1  Varje dag 
 2  Någon gång i veckan 
 3  Någon gång i månaden  
 4  En eller ett par gånger om året 
 5  Mer sällan  
 6  Aldrig 
 

 
O541 
 
 
 
 

3.3.2 Hur ofta hade du kontakt med ditt/dina barn i 
ursprungslandet utan att ni träffades, via t.ex. telefon eller 
brev, vid tiden för uppbrottet?  

 1  Varje dag 
 2  Någon gång i veckan 
 3  Någon gång i månaden  
 4  En eller ett par gånger om året 
 5  Mer sällan  
 6  Aldrig 
 

 
O542-547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O547 (A15) 
 
 

3.3.3 Vilka andra anhöriga förutom barn hade du kontakt med i 
ursprungslandet vid tiden för uppbrottet? 

 Ja Nej 
 1  2  Barnbarn 
 1  2  Syskon 
 1  2  Svärdöttrar 
 1  2  Svärsöner 
 1  2  Andra 

Om ja, vilka? _______________________________  
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O548 
 
 
 
 
 
 

3.3.4 Hur ofta träffade du andra anhöriga än barn vid tiden för 
uppbrottet?  

 1  Varje dag 
 2  Någon gång i veckan 
 3  Någon gång i månaden  
 4  En eller ett par gånger om året 
 5  Mer sällan  
 6  Aldrig 
 

 
O549 
 
 
 

3.3.5 Hur ofta hade du kontakt med andra anhöriga än barn utan 
att ni träffades, via t.ex. brev eller telefon, vid tiden för 
uppbrottet? 

 1  Varje dag 
 2  Någon gång i veckan 
 3  Någon gång i månaden  
 4  En eller ett par gånger om året 
 5  Mer sällan  
 6  Aldrig 
 

 
O550 
 
 
 

3.3.6 Hade du vänner eller bekanta som inte var anhöriga vid tiden 
för uppbrottet? 

 1  Ja 
 2  Nej  

Om nej, gå till fråga 3.4.1 sida 31 
 

 
O551 
 
 
 
 
 

3.3.7 Hur ofta träffade du vänner eller bekanta som inte var 
anhöriga vid tiden för uppbrottet? 

 1  Varje dag 
 2  Någon gång i veckan 
 3  Någon gång i månaden  
 4  En eller ett par gånger om året 
 5  Mer sällan  
 6  Aldrig 

Om 6, gå till fråga 3.4.1 sida 31 
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O552-558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O558 (A15) 
 

3.3.8 Var träffade du dina vänner eller bekanta? 
 Ja Nej 
 1  2  I mitt hem 
 1  2  I vännens hem 
 1  2  I offentlig lokal (café, bibliotek o.s.v.) 
 1  2  I föreningslokal 
 1  2  Utomhus 
 1  2  Annan plats 

Om annan plats, var? _________________________ 

 
 
O559 (A50) 3.3.9 Vad gjorde ni när ni umgicks? 

_________________________________________________________
 
_________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 
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3.4 Aktiviteter och intressen 
 
O580-596 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1 Jag ska nu ställa ett antal frågor som rör aktiviteter, intressen 
och religion i ursprungslandet vid tiden för uppbrottet. 

 
a.  Var du med i någon …? (Koda Ja = 1, Nej = 2. Om ja gå, till 

fråga b, om nej gå vidare till nästa kolumn) 
b.  Deltog du i föreningens/gruppens/församlingens organiserade 

verksamhet? (Koda Ja = 1, Nej = 2. Om ja gå, till fråga c, om 
nej gå vidare till nästa kolumn) 

c.  Hur ofta deltog du i någon organiserad verksamhet? Se 
svarsalternativ nedan! 

d.  Hur ofta träffade du en imam? Se svarsalternativ nedan! 
 
Svarsalternativen till fråga c och d är: 2 Någon gång i veckan 
 3 Någon gång i månaden 
 4 En eller ett par gånger/år 
 5  Mer sällan 
 6 Aldrig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Idrotts- 
förening 

Kultur- 
förening 

Religiös 
församling

Politiskt  
parti  

Annat 
Om ja, 
vad? 

a. 
Var du 
med? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

_______ 
 

b. 
Deltog 
du? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

c. 
Hur 
ofta? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
d. 
Imam? 
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3.5 Stöd- och hjälpbehov 
 
O600 3.5.1 Var du i behov av hjälp innan du kom till Sverige för att 

kunna klara vardagliga aktiviteter, till exempel matlagning, 
inköp, städning? 

 1  Ja 
 2  Nej 

Om nej, gå till fråga 3.5.7 sida 33 

 
O611-695 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.2 Jag ska nu ställa ett antal frågor om dina eventuella 
hjälpbehov innan du kom till Sverige. 

a.  Behövde du hjälp med …? (Koda Ja = 1, Nej = 2. Om ja, gå 
till fråga b, om nej gå till nästa kolumn). 

b.  Hade du någon hjälp med …? (Koda Ja = 1, Nej = 2. Om ja, 
gå till fråga c, om nej gå till nästa kolumn). 

c.  Vem var det som hjälpte dig? (Koda Ja = 1, Nej = 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 Mat-
lagning 

Inköp Personlig
hygien 

Tvätt Städning Personlig 
förflyttning 

Annat 
Om ja, 
vad? 

a.Behövde 
hjälp? 

      
 

b. Hade 
hjälp? 
 

       

c. 
Make/ 
Maka 

       

c. 
Barn 

       
c. 
Svärdotter/ 
Svärson 

       

c. 
Annan 
anhörig 
Om ja, vem? 

 
 

_____ 

 
 

_____

 
 

_____ 

 
 

_____ 

 
 

_____ 

 
 

_____ 

 
 

_____
c. 
Granne 

       
c. 
Annan icke 
anhörig 
Om ja, vem? 

 
 

_____ 

 
 

_____

 
 

_____ 

 
 

_____ 

 
 

_____ 

 
 

_____ 

 
 

_____
c. Får hjälp 
på annat sätt 
Om ja, hur? 

 
 

_____ 

 
 

_____

 
 

_____ 

 
 

_____ 

 
 

_____ 

 
 

_____ 

 
 

_____
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O704-706 
 
 
O704 (A50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O705 (A50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
O706 (A50) 
 
 
 
 
 
 

3.5.7 Hur tror du att din situation skulle ha sett ut, om du var kvar i 
ditt ursprungsland i dag? Försök att beskriva. 

Vilka skulle skillnaderna vara? ____________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

Vad skulle vara bättre? ___________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

Vad skulle vara sämre?___________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 
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Del 4 Tankar om framtiden 
 
O710-711 
 
 
 
 
 
O711 (A25) 
 
 

4.1 Vill du återvända permanent till ditt ursprungsland? 

 1  Ja (Varför? Finns det några speciella skäl? Anteckna nedan) 
 2  Nej (Varför? Anteckna nedan) 

Varför? __________________________________________  

__________________________________________________________  

 
 
O712-713 
 
 
 
 
O713 (A15) 
 

4.2 Har du möjlighet att återvända? 

 1  Ja  
 2  Nej  

Om nej, varför inte? ________________________________  

 
 
O714-715 
 
 
 
 
 
 
 
O715 (A50) 

4.3 Hur trivs du i Sverige? 

 1  Mycket bra 
 2  Ganska bra 
 3  Ganska dåligt 
 4  Mycket dåligt 

Motivera ditt svar:__________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

 
 
O716 
 
 
 

4.4 Känner du dig orolig inför framtiden? 

 1  Ja  
 2  Nej  

Om nej gå till fråga 4.8 sida 35 
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O717 (A50) 4.5 Vad är det som oroar dig? 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 
 
O718-719 
 
 
 
 
O719 (A15) 

4.6 Har du någon att tala med om det som oroar dig? 

 1  Ja 
 2  Nej  

Om ja, vem? ______________________________________  

 
 
O720 4.7 Om du inte har någon att tala med, skulle du vilja ha hjälp att 

komma i kontakt med någon? 

 1  Ja.  
 2  Nej  
 

 
O721 (A50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O04 
 

4.8 Är det något du vill tillägga som du känner att vi inte har 
behandlat? 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

 

 
Tack för din medverkan! 
Intervjun slutar klockan (format TTMM).  
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R01-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ID-Kod (tresiffrig identifikationskod).  
 
Intervjudatum (format ÅÅMMDD) 
 
Intervjun börjar klockan (format TTMM). För sluttid se enkätslut.  
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Del 1 Bakgrundsfrågor 
 
R10 
 
 
 
 
 

1.1 Kön 

 1  Kvinna 
 2  Man 
 

 
R11 
 
 
 

1.2 Vilket år är du född 

_______________  (Koda de två sista årtalssiffrorna) 
 

 
R12 
 
 
 
 

1.3 När kom du till Sverige? (Ange årtal och månad).  

_______________  (Koda datum på formen: ÅÅMM)  

 

 
Kodanvisning:  
Om månad ej kan preciseras, koda kvartal med 21, 22, 23 respektive 24 i 
månadsfältet (MM) för första, andra, tredje respektive fjärde kvartalet.  
Om kvartal ej kan preciseras koda 88 i månadsfältet.  
 

 
R13 1.4 Hur många barn har du i livet? 

_____________ 
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R14-33 
 
 
 
 

1.5 Jag ska nu ställa ett antal frågor om dina nu levande barn. Vi 
börjar med det äldsta barnet och tar frågorna i tur och 
ordning för varje barn (Barn1 osv). 

a. När är ditt nu levande äldsta barn fött? Ange årtal (ÅÅMM). 
b. Vilket kön har barnet? (Koda 1 = Flicka, 2 = Pojke). 
c. Var bor han/hon? Ange ort och land (om ej i Sverige). 
 

Svarsalternativen till fråga c är: 1 I Hallstahammar 
 2 Annan ort i Västmanland  
 3 Annan ort i Sverige  
 4 I ursprungslandet 
 5 I annat land  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 Barn 5 
a. 
Födelseår 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

b. 
Kön? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

c. 
Bor? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

c. 
Om 5, 
var? 
 

 
 
________ 

 
 
________ 

 
 
________ 

 
 
________ 

 
 
________ 
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Del 2 Aktuell situation i Sverige 

2.1 Boende- och levnadsförhållanden 
 
R40-41 
 
 
 
  
 
 
 
R41 (A15) 
 

2.1.1 Hur bor du permanent? 

 1  Hyresrätt 
 2  Bostadsrätt 
 3  Villa 
 4  Särskilt boende 
 5  Annat boende  

Om annat boende: Hur? _____________________________  

 
 
R42-46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R46 (A15) 
 

2.1.2 Bor du tillsammans med någon person som är 18 år eller 
äldre?  

 Ja Nej 
 1  2  Med sambo, maka eller make 
 1  2  Med föräldrar/förälder eller svärföräldrar/svärförälder 
 1  2  Med barn som är 18 år eller äldre 
 1  2  Med annan person än ovanstående som är 18 år eller 
   äldre 

Vem?: _____________________________________  

Om ja-svar på något av de tre första alternativen, gå till fråga 
2.2.1 sida 5 

 
 
R47-48 
 
 
 
 
 
 
 
R48 (A20) 
 

2.1.3 Var bor den anhörig som bor närmast dig? 

 1  I Hallstahammar 
 2  Annan ort i Västmanland. (Vilken? Anteckna nedan!) 
 3  Annan ort i Sverige. (Vilken? Anteckna nedan!) 
 4  I ursprungslandet 
 5  I annat land. (Vilket? Anteckna nedan!)  

Vilken ort/vilket land?: ________________________  
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2.2 Försörjning och sysselsättning 
 
R119-132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R132 (A15) 
 

2.2.1 Hur försörjer du dig? 
 Ja Nej 
 1  2  Studielån/utbildningsbidrag  
 1  2  Förvärvsarbete 
 
 
 1  2  Förtidspension 
 1  2  Eget företag  
 1  2  Sparade medel/egen förmögenhet/arv 
 1  2  Bidrag från make/maka/sambo 
 1  2  Bidrag från barn 
 1  2  Socialbidrag 
 1  2  Sjukbidrag 
 1  2  A-kassa 
 1  2  Annat sätt 

Om annat sätt, hur? __________________________  

 
 
R133-134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R134 (A15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 Vilken är din huvudsakliga försörjningskälla? 

 1   Studielån/utbildningsbidrag  
 2   Förvärvsarbete 
 5   Förtidspension 
 6   Eget företag 
 7   Sparade medel /egen förmögenhet/arv 
 8   Bidrag från make/maka/sambo 
 9   Bidrag från barn 
 10  Socialbidrag 
 11  Sjukbidrag 
 12  A-kassa 
 13  Annat 

Om annat, vad? ____________________________________   
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R135 (A50) 2.2.3 Vad har du för yrkeserfarenheter här i Sverige? 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 
 

 
R136-137 
 
 
 
 
R137 (A15) 

2.2.4 Har du skaffat dig någon utbildning här i Sverige? 

 1  Ja  
 2  Nej 

Om ja, vad för slags utbildning? ______________________  
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2.3 Språkkunskaper och språkanvändning 
 
R140 
 
 
 
 

2.3.1 Hur ofta talar du ditt modersmål? 

 1  Varje dag 
 2  Någon gång i veckan 
 3  Någon gång i månaden 
 4  En eller ett par gånger om året 

 5  Mer sällan 
 6  Aldrig 
 

 
R141 
 
 
 

2.3.2 Kan du läsa och skriva på ditt modersmål? 

 1  Ja, läsa 
 2  Ja, både läsa och skriva 
 3  Nej, jag kan varken läsa eller skriva 

Om nej, gå till fråga 2.3.5 nedan 
 

 
R142 
 

2.3.3 Kan du läsa en dagstidning på ditt modersmål? 

 1  Ja 
 2  Nej 
 

 
R143 
 
 

2.3.4 Kan du skriva ett brev på ditt modersmål? 

 1  Ja 
 2  Nej 
 

 
R144 
 
 
 

2.3.5 Hur är dina kunskaper i svenska? 

 1  Jag kan svenska så att det räcker för mina behov 
 2  Jag kan svenska, men det räcker inte för mina behov 
 3  Jag kan inte svenska, men jag har behov av att kunna det  
 4  Jag kan inte svenska, och jag har inga behov av att kunna det  

Om 3 eller 4, gå till fråga 2.3.13 sida 8 
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R145 
 
 
 

2.3.6 Hur ofta talar du svenska? 

 1  Varje dag 
 2  Någon gång i veckan 
 3  Någon gång i månaden 
 4  En eller ett par gånger/år 

 5  Mer sällan  
 6  Aldrig 
 

 
R146 
 
 

2.3.7 Kan du läsa och skriva på svenska? 

 1  Ja, läsa 
 2  Ja, både läsa och skriva 
 3  Nej, jag kan varken läsa eller skriva 

Om nej, gå till fråga 2.3.11 nedan 

 
R147 
 
 

2.3.8 Kan du läsa en dagstidning på svenska? 

 1  Ja 
 2  Nej 

 
R148 
 

2.3.9 Kan du skriva ett brev på svenska? 

 1  Ja 
 2  Nej 

 
R161-165 
 
 
 
 
 
 
 
R165 (A15) 

2.3.11 Hur har du lärt dig tala svenska? 
 Ja Nej 
 1  2  Deltagit i Sfi 
 1  2  Deltagit i annan kursverksamhet än Sfi 
 1  2  Genom arbete/praktik 
 1  2  Annat sätt 

Om ja, hur? _________________________________  

 
 
R166 
 
 
 
 

2.3.12 Skulle du vilja lära dig mer svenska om det fanns möjlighet, 
genom att gå en kurs t.ex?  

 1  Ja 
 2  Nej 

Alla svar, gå till fråga 2.6.4 sida 9 

 
R167 
 
 

2.3.13 Skulle du vilja lära dig svenska om det fanns möjlighet, 
genom att gå en kurs t.ex.? 

 1  Ja 
 2  Nej 
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2.6 Förhållande till anhöriga som är 60 år eller äldre 
 
R320 
 
 
 

2.6.4 Hur många anhöriga har du i Sverige som är 60 år eller 
äldre? 

  

Om noll, gå till fråga 2.6.43 sida 14 
 

 
R321 
 
 

2.6.5 Hur många anhöriga har du i Hallstahammar som är 60 år 
eller äldre? 

  

Om noll, gå till fråga 2.6.43 sida 14 
 

 
R322-327 
 
 
 
 
 
 
 
 
R327 (A15) 

2.6.6 På vilket vis är ni släkt? 
 Ja Nej 
 1  2  Mor 
 1  2  Far 
 1  2  Svärmor 
 1  2  Svärfar 
 1  2  Annat vis 

Om ja, hur? _________________________________  

 
 
R328 
 
 
 
 

2.6.7 Hur många av dina anhöriga som är 60 år eller äldre är i 
behov av någon form av hjälp t.ex. matlagning, inköp, 
hygien, städning, myndighetskontakter med mera? 

 
  
 

 
R329 
 
 
 
 

2.6.8 Hur många av dina anhöriga som är 60 år eller äldre brukar 
du hjälpa oavsett om de har behov eller inte? 

 
  

Om noll. Gå till fråga 2.6.43 sida 14 
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R330-338 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R338 (A15) 
 

2.6.9 Vad brukar du hjälpa till med? 
 Ja Nej 
 1  2  Matlagning 
 1  2  Inköp 
 1  2  Personlig hygien 
 1  2  Klädtvätt 
 1  2  Städning 
 1  2  Genomföra aktiviteter 
 1  2  Personlig förflyttning 
 1  2  Annat  

Om ja, vad? ________________________________  

 
 
R339 
 
 
 

2.6.10 Hur ofta brukar du hjälpa till? 

 1  Varje dag 
 2  Någon gång i veckan 
 3  Någon gång i månaden 
 4  En eller ett par gånger om året 
 5  Mer sällan 
 6  Aldrig 
 

 
R340-341 
 
 
 
 
 
 
 
R341 
 

2.6.11 Försök uppskatta hur mycket tid du lägger ner på att hjälpa 
dina anhöriga som är 60 år eller äldre. 

 1  Mindre än 5 timmar/vecka 
 2  Minst 5, men mindre än 10 timmar/vecka 
 3  Minst 10, men mindre än 15 timmar/vecka 
 4  Mer än 15 timmar/vecka 

Om mer än 15 timmar, ungefär hur mycket? _____________  

 
 
R342 2.6.12 Tror du att de anhöriga som du hjälper i dag kommer att bli i 

behov av mer hjälp under den närmaste femårsperioden? 

 1   Nej, hjälpbehovet kommer att vara mindre  
 2   Nej, hjälpbehovet kommer att vara ungefär som nu 
 3   Ja, hjälpbehovet kommer att vara större 
 98  Vet ej 
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R343 
 
 
 
 

2.6.13 Tror du att du kommer att ha fler anhöriga som är i behov av 
hjälp om fem år? 

 1   Ja 
 2   Nej 
 98  Vet ej 
 

 
R344 
 
 
 

2.6.14 Är någon av dina anhöriga i behov av mer hjälp än du kan 
erbjuda? 

 1   Ja 
 2   Ja, ibland 
 3   Nej 
 98  Vet ej 
 

 
R345 
 
 
 
 
 
 

2.6.15 Hur ofta hjälper du en anhörig som är 60 år eller äldre med 
t.ex. matlagning, inköp, hygien, städning, tvätt fast han/hon 
kan klara det själv och inte egentligen är i behov av hjälp? 

 1  Varje dag 
 2  Någon gång i veckan 
 3  Någon gång i månaden 
 4  En eller ett par gånger om året 
 5  Mer sällan 
 6  Aldrig 
 

 
R346 
 
 
 
 

2.6.16 Får de anhöriga som du hjälper även hjälp från andra? 

 1  Ja 
 2  Nej  

Om nej, gå till fråga 2.6.19 sida 12 
 

 
R347-352 
 
 
 
 
 
 
 
 
R352 (A15) 

2.6.18 Vilken/Vilka kommer hjälpen ifrån? 
 Ja Nej 
 1  2  Andra anhöriga 
 1  2  Vänner/bekanta 
 1  2  Grannar 
 1  2  Hemtjänsten 
 1  2  Från andra än ovanstående 

Om ja, vilka? _______________________________  
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R353 
 
 
 
 

2.6.19 Är du, i egenskap av äldreanhörig, i behov av något stöd för 
att bättre klara av situationen? 

 1  Ja 
 2  Nej  

Om nej, gå till fråga 2.6.21 nedan 
 

 
R354-359 
 
 
 
 
 
 
 
 
R359 (A15) 

2.6.20 Hur skulle det stödet kunna se ut? 
 Ja Nej 
 1  2  Kontakt med hemtjänsten 
 1  2  En mötespunkt för äldreanhöriga 
 1  2  Fler kommunala aktiviteter för äldre 
 1  2  Fler inom hemtjänsten som talar mitt modersmål 
 1  2  Annat 

Om ja, vad? _________________________________  

 
 
R370 
 
 
 

2.6.21 Har du hört talas om hemtjänsten? 

 1  Ja 
 2  Nej 

Om nej, gå till fråga 2.6.40 sida 13 
 

 
R371-379 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R379 (A15) 

2.6.22 På vilket sätt har du hört talas om hemtjänsten? 
 Ja Nej 
 1  2  Hemtjänsten har tagit kontakt 
 1  2  Jag har kontaktat hemtjänsten 
 1  2  Genom informationsskrift på svenska 
 1  2  Genom informationsskrift på modersmålet 
 1  2  Genom vänner 
 1  2  Genom anhöriga 
 1  2  Genom distriktssköterska eller läkare 
 1  2  På annat vis  

Om annat vis, hur? ___________________________  
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R460 
 
 
 
 
 

2.6.40 Om dina anhöriga som är 60 år eller äldre får, eller skulle få, 
hjälp från hemtjänsten, hur viktigt tycker du det är att de har 
möjlighet att prata sitt modersmål med personalen? 

 1   Mycket viktigt 
 2   Viktigt 
 3   Ganska viktigt 
 4   Inte så viktigt 
 98  Vet ej 
 

 
R461 
 
 
 
 
 
 

2.6.41 Om dina anhöriga som är 60 år eller äldre får, eller skulle få, 
hjälp från hemtjänsten, hur viktigt tycker du det är att 
personalen har kännedom om er religion? 

 1   Mycket viktigt 
 2   Viktigt 
 3   Ganska viktigt 
 4   Inte så viktigt 
 98  Vet ej 
 

 
R462 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.42 Om dina anhöriga som är 60 år eller äldre får, eller skulle få, 
hjälp från hemtjänsten, hur viktigt tycker du det är att 
personalen har kännedom om er kultur? (mat, traditioner, 
seder) 

 1   Mycket viktigt 
 2   Viktigt 
 3   Ganska viktigt 
 4   Inte så viktigt 
 98  Vet ej 
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R465-476 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.43 Hur pass väl instämmer du i följande påståenden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
inte alls 

Vet ej 

Det är självklart att barn bör 
hjälpa sina gamla anhöriga. 
 

1  2  3  4  98  

Det vore skönt om mina 
anhöriga fick hjälp från 
hemtjänsten. 
 

1  2  3  4  98  

Föräldrar har rätt att kräva 
hjälp av sina barn. 
 

1  2  3  4  98  

Att inte kunna hjälpa sina 
anhöriga ger dåligt samvete. 
 

1  2  3  4  98  

Barn bör hjälpa sina gamla 
anhöriga oavsett sin egen 
situation. 
 

1  2  3  4  98  

Ibland krockar barnens 
behov med de anhörigas. 
 

1  2  3  4  98  

Det är bättre att gamla 
anhöriga får hjälp av sina 
barn än av hemtjänsten. 
 

1  2  3  4  98  

Att inte vilja hjälpa sina 
anhöriga ger dåligt samvete. 
 

1  2  3  4  98  

Det kan vara en börda för 
barn att behöva ta hand om 
sina gamla anhöriga. 
 

1  2  3  4  98  

Jag kan inte tänka mig att 
låta hemtjänsten ta hand om 
mina anhöriga. 
 

1  2  3  4  98  

Barn bör hjälpa sina 
anhöriga utan att dessa 
behöver be om det. 
 

1  2  3  4  98  

Jag är inte främmande inför 
tanken att mina anhöriga bor 
på servicehus  

1  2  3  4  98  
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R477-481 
 
 
 
 
 
 
 
 
R481 (A25) 
 

2.6.44 Om du blir i behov av hjälp när du blir 60 år eller äldre, vem 
skulle du då vilja ha hjälp av om du själv fick välja? 

 Ja Nej 
 1  2  Mitt/mina barn 
 1  2  Vänner och bekanta 
 1  2  Hemtjänsten 
 1  2  Jag vill ha det på något annat sätt 

Om ja, hur? _________________________________  
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2.7 Egna idéer 
 
R499 (A50) 2.7.1 Har du egna tankar om hur du skulle vilja att äldreomsorgen 

var organiserad om du själv blir i behov av hjälp? 

_____________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
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Del 3 Situationen innan ankomsten till Sverige 

3.1 Boende- och levnadsförhållanden 
 
R500-501 
 
 
 
 
 
 
R501 (A15) 

3.1.1 Var bodde du i ditt ursprungsland vid tiden för uppbrottet? 

 1  I en stor stad (70.000 invånare eller fler) 
 2  I en småstad (Upp till 69.000 invånare) 
 3  På landsbygden 
 4  Någon annanstans 

Om någon annanstans, var? __________________________  

 
 
R502-506 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R506 (A15) 

3.1.2 Bodde du tillsammans med någon person som var 18 år eller 
äldre vid tiden för uppbrottet? 

 Ja Nej 
 1  2  Med sambo, maka eller make 
 1  2  Med föräldrar/förälder eller svärföräldrar/svärförälder 
 1  2  Med barn som då var 18 år eller äldre 
 1  2  Med annan person än ovanstående som då var 18 år eller 
   äldre 

Om ja, vem? ________________________________  

Om ja-svar på något av de tre första alternativen gå till fråga 
3.2.1 sida 18 

 
 
R507-508 
 
 
 
 
 
 
 
R508 (A15) 

3.1.3 Var bodde den anhörig som bodde närmast dig vid tiden för 
uppbrottet?  

 1  På samma gård/adress 
 2  På samma ort 
 3  På annan ort i samma land. (Vilken? Anteckna nedan) 
 4  I annat land. (Vilket? Anteckna nedan) 

Vilken/Vilket? ____________________________________  
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3.2 Försörjning och sysselsättning 
 
R520-521 
 
 
 
 
 
 
 
 
R521 (A15) 

3.2.1 Hur försörjde du dig huvudsakligen vid tiden före uppbrottet? 

 1  Förvärvsarbete 
 2  Pension 
 3  Lantbruk 
 1  Eget företag, ej lantbruk 
 2  Studielån/Utbildningsbidrag 
 3  Annat sätt 

Om annat sätt, hur? ________________________________  

 
 
R522 (A50) 3.2.2 Vad har du för yrkeserfarenheter från ditt ursprungsland? 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 
 

 
R523 
 
 
 

3.2.3 Hur många års skolutbildning har du från ditt hemland? 

 1  0-4 år 
 2  5-8 år 
 3  9-12 år 
 4  13-16 år 
 5  17 år eller mer 
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3.5 Förhållande till anhöriga som är 60 år eller äldre 
 
R700 
 
 
 
 

3.5.3 Hade du anhöriga som var 60 år eller äldre vid tiden för 
uppbrottet? 

 1  Ja 
 2  Nej 

Om nej, gå till fråga 3.5.7 sida 20 
 

 
R701 
 
 
 
 
 

3.5.4 Hur ofta träffade du dina anhöriga, som då var 60 år eller 
äldre, i ursprungslandet?  

 1  Varje dag 
 2  Någon gång i veckan 
 3  Någon gång i månaden 
 4  En eller ett par gånger om året 
 5  Mer sällan 
 6  Aldrig 
 

 
R702 
 
 
 
 

3.5.5 Hur ofta hade du kontakt utan att ni träffades, med dina 
anhöriga som då var 60 år eller äldre, via t.ex. brev eller 
telefon i ursprungslandet? 

 1  Varje dag 
 2  Någon gång i veckan 
 3  Någon gång i månaden 
 4  En eller ett par gånger om året 
 5  Mer sällan 
 6  Aldrig 
 

 
R703 
 
 
 
 

3.5.6 Hade du anhöriga som var 60 år eller äldre som var i behov 
av hjälp vid tiden för uppbrottet? 

 1  Ja 
 2  Nej 
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R704-706 
 
 
 
 
R704 (A50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
R705 (A50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R706 (A50) 
 

3.5.7. Hur tror du att din situation skulle ha sett ut, i förhållande till 
dina anhöriga som är 60 år eller äldre, om du var kvar i ditt 
ursprungsland i dag? Försök att beskriva. 

Vilka skulle skillnaderna vara? ____________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

Vad skulle vara bättre? ___________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

 

Vad skulle vara sämre?___________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________  
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Del 4 Tankar om framtiden 
 
R710-711 
 
 
 
 
R711 (A25) 

4.1 Vill du återvända permanent till ditt hemland? 

 1  Ja (Varför? Finns det några speciella skäl? Anteckna nedan) 
 2  Nej (Varför? Anteckna nedan) 

Varför? __________________________________________  

________________________________________________  

 
 
R712-713 
 
 
 
 
R713 (A15) 

4.2 Har du möjlighet att återvända? 

 1  Ja 
 2  Nej  

Om nej, varför inte? ________________________________  

 
 
R714-715 
 
 
 
 
 
 
R715 (A50) 

4.3 Hur trivs du i Sverige? 

 1  Mycket bra 
 2  Ganska bra 
 3  Ganska dåligt 
 4  Mycket dåligt 

Motivera ditt svar: _________________________________  

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 
 

 
R716 
 
 
 

4.4 Känner du dig orolig inför framtiden? 

 1  Ja  
 2  Nej  

Om nej, gå till fråga 4.8 sida 22 
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R717 (A50) 4.5 Vad är det som oroar dig? 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 
 
R718-719 
 
 
 
 
R719 (A15) 

4.6 Har du någon att tala med om det som oroar dig? 

 1  Ja 
 2  Nej 

Om ja, vem? ______________________________________  

 
 
R720 
 
 
 

4.7 Om du inte har någon att tala med, skulle du vilja ha hjälp att 
komma i kontakt med någon? 

 1  Ja 
 2  Nej 
 

 
R721 (A50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R04 

4.8 Är det något du vill tillägga som du känner att vi inte har 
behandlat? 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 
 
Tack för din medverkan! 
Intervjun slutar klockan (format TTMM). 
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Under åren 1999-2001 genomför Socialstyrelsen en satsning på anhörig-
stöd i olika former. Satsningen heter Anhörig 300 och riktar sig till an-
höriga av olika slag som kan tänkas vara i behov av stöd. Inom denna 
satsning har Hallstahammars kommun i Västmanland startat ett projekt 
som riktar sig till anhöriga till de äldre bosnier som bor i kommunen. 
Dessa kom till Hallstahammar i samband med kriget i forna Jugoslavien i 
början av 1990-talet. Projektet heter Vägar för InvandrarAnhöriga (VIA). 

Parallellt med projektet har en studie av de äldre bosnierna och deras 
anhöriga genomförts vid Centrum för Välfärdsforskning. Studien har 
fokuserat på frågor kring; vilka behov av hjälp de äldre har, hur mycket 
hjälp de får av anhöriga, hur både äldre och anhöriga upplever sin situa-
tion och vilken kunskap om och inställning till svensk äldreomsorg de 
har. Data har insamlats dels genom en enkät till de äldre, en enkät till de 
anhöriga och djupintervjuer med personer ur båda grupperna. 
 

 

Irja Holtter är doktorand i sociologi vid Örebro Universitet och adjunkt i 
sociologi vid Mälardalens högskola. Hennes forskning är inriktad 
mot invandrare, integration och äldre. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pris: 150 kr 


	Förord
	Inledning
	Vad är problemet?
	Vilken äldresituation har de lämnat?
	Arbetssätt och metod
	Datainsamling
	Etiska överväganden

	Sammanfattning

	Äldre invandrare i Sverige
	Äldre invandrare som social kategori
	Äldre invandrare i Sverige i dag – en beskrivning
	Anhöriga till äldre invandrare
	Sammanfattning

	Studiens teoretiska utgångspunkter
	Kultur och livssituation
	Sammanfattning

	Resultat
	De anhöriga
	Situationen för de anhöriga
	Vem ska ta hand om de gamla?
	Inställning till svensk äldreomsorg
	Anhörigstöd
	Tankar om Bosnien-Hercegovina och framtiden

	De äldre bosnierna
	De äldres sociala situation
	De äldres behov av hjälp
	Synen på äldreomsorg
	De äldres egna idéer
	Tankar om Bosnien-Hercegovina och framtiden

	Sammanfattning

	Vad säger resultatet?
	Vad är problemet egentligen?
	Sammanfattning

	Avslutande diskussion
	Referenslista
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3
	Tabellbilaga
	Enkät VIA - OE 2000-07-31.pdf
	Del 1 Bakgrundsfrågor
	Del 2 Aktuell situation i Sverige
	2.1	Boende- och levnadsförhållanden
	2.2	Försörjning och sysselsättning
	2.3	Språkkunskaper och språkanvändning
	2.4	Aktiviteter och intressen
	2.5	Socialt kontaktnät och socialt stöd
	2.6	Stöd- och hjälpbehov
	2.7	Egna idéer

	Del 3 Situationen innan ankomsten till Sverige
	3.1	Boende- och levnadsförhållanden
	3.2	Försörjning och sysselsättning
	3.3	Socialt kontaktnät och socialt stöd
	3.4	Aktiviteter och intressen
	3.5	Stöd- och hjälpbehov

	Del 4 Tankar om framtiden

	Enkät VIA - RE 2000-07-31.pdf
	Del 1 Bakgrundsfrågor
	Del 2 Aktuell situation i Sverige
	2.1	Boende- och levnadsförhållanden
	2.2	Försörjning och sysselsättning
	2.3	Språkkunskaper och språkanvändning
	2.6	Förhållande till anhöriga som är 60 år eller äldre
	2.7	Egna idéer

	Del 3 Situationen innan ankomsten till Sverige
	3.1	Boende- och levnadsförhållanden
	3.2	Försörjning och sysselsättning
	3.5	Förhållande till anhöriga som är 60 år eller äldre

	Del 4 Tankar om framtiden


