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Sammanfattning 

Syftet med vår uppsats är att öka kunskapen om anhöriga till äldre immigranter såsom 

omsorgsgivare, i uppsatsen kallade ”sent-i-livet-immigranter”, med särskilt fokus på 

upplevelser om valmöjligheter ifråga om omsorgsrollen.  Vi var intresserade av hur det 

kommer sig att anhöriga går in i en omsorgsroll i förhållande till den äldre och vilka andra 

formella/informella omsorgsgivare det finns kring honom eller henne. Slutligen var vi 

intresserade av att ta reda på om anhörigvårdare anser att de har en valmöjlighet att gå 

ur/lämna sin omsorgsroll till någon annan om det skulle vara deras önskan. 

   Vi har utfört fem semistrukturerade intervjuer med anhöriga till sent-i-livet-immigranter där 

de har en betydande omsorgsroll. Vår metod utgick ifrån en kvalitativ och induktiv forsknings 

ansats. Vi analyserade materialet med hjälp av tidigare forskning samt utifrån det teoretiska 

begreppet skyddandets förnuft samt den s. k. coping-teorin. 

    Studiens resultat visar att våra informanter går att kategorisera i två olika grupper: de 

anhöriga som gjort ett mer aktivt val och de som gjort ett mindre aktivt val att ta hand om sin 

äldre. Vi har även kunnat urskilja fyra olika teman som återkommer bland våra informanters 

svar: synen på den offentliga omsorgen, vi och de, hinder och tillfredsställelse och hur de ser 

på valet att gå in och ut ur en omsorgsroll. Vi har även med våra resultat kunnat bekräfta det 

teoretiska begreppet skyddandets förnuft då vi sett att – oavsett om våra informanter gjort ett 

mer eller mindre aktivt val – samtliga informanter har skyddandet av sina äldre gemensamt. 

Nyckelord

Sent-i-livet-immigrant, anhörig, valmöjlighet, skyddande
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Förord

Framför allt vill vi tacka våra informanter som genom sin medverkan gjorde denna uppsats 

möjlig. Det har vart otroligt givande att ta del av alla era erfarenheter! Stort tack!

Sedan vill vi tacka vår handledare Anna Whitaker som tålmodigt svarat på alla våra frågor 

och lotsat oss igenom denna process och med konstruktiv kritik hjälpt oss framåt. Tack för all 

hjälp!

Det varmaste tack till våra vänner Anna Harrysson, Ellinor Byrmo och Eva Lindell som 

med uppmuntran, korrekturläsning och goda råd längs vägen vart till stor hjälp för oss. Ni är 

guld!

Slutligen vill vi tacka varandra för gott samarbete, det har vart en givande process och vi är 

tacksamma att fått dela den med varandra! Nya kunskaper, fördjupad vänskap och mycket 

skratt!

Ida Elfving och Özlem Peker, den 19 maj 2013
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1. Inledning

Syftet med vår uppsats är att öka kunskapen om anhöriga till äldre invandrare såsom 

omsorgsgivare, i uppsatsen kallade ”sent-i-livet-immigranter”, med särskilt fokus på 

upplevelser om valmöjligheter ifråga om omsorgsrollen. Szebehely (2012) menar att den 

offentliga äldreomsorgen har minskat under tre decennier och att bortfallet till största del 

ersatts av anhörigas insatser. Ända sedan 1980-talet har anhörigas insatser ökat. Det är 

fortfarande kommunens ansvar att ge den äldre den hjälp som den behöver, däremot har 

många kommuner börjat tillämpa en striktare behovsbedömning vilket gör det svårare för 

äldre att beviljas hemtjänst och plats på ett äldreboende (Szebehely, 2012). Thorslund (2010) 

problematiserar varför det är svårt för äldre med behov att få plats på äldreboende, han visar 

på att antalet platser i de särskilda boendena minskat relativt och inte följt ökningen av 

mycket gamla människor (a.a., 2010, s. 240). Szebehely (2012) beskriver även att 

minskningen av den offentliga äldreomsorgen har bidragit till en påtvingad ökning av 

anhörigomsorgen och påpekar att det inte är några lagändringar, varken i socialtjänstlagen 

eller i den familjerättsliga lagstiftningen, som är orsaken. 

När krav i form av offentligt stödd omsorg introduceras i relationen mellan den anhörige 

och den äldre finns risk att konflikter uppstår. Forssell (2004) beskriver att detta ofta skapar 

en konflikt mellan den äldre och den anhörige på grund av att relationen kompliceras när till 

exempel en promenad blir en hjälpinsats istället för en social samvaro. (a.a., 2004, s. 172-

173). Vems ansvar är det att vårda hemma och på vilka premisser är det beslutet taget? 

Nedskärningarna och minskningen av den offentliga omsorgen har lett till en ökning av 

anhörigomsorg, inte minst bland personer med invandrarbakgrund (Szebehely, 2012). 

Tidigare forskning har visat att äldre invandrare med vissa undantag är en underrepresenterad 

grupp som mottagare av offentlig äldreomsorg. Enligt Socialstyrelsens rapport Anhörig 300 

blir denna målgrupp underrepresenterad på grund av att kunskapen om den offentliga 

omsorgen är liten, samtidigt som det saknas etniskt anpassade insatser. Vidare belyser 

rapporten att tio procent av kommunerna i landet har specifikt stöd till anhöriga som 

innefattar utbildningar om människokroppen och sjukdomar. Klivet att gå ifrån tryggheten i 

hemmet till en eventuell flytt till ett äldreboende kan kännas ännu svårare för en sent-i-livet-

invandrad person än en svenskfödd person med större kunskaper om hur äldreomsorgen 

fungerar. För någon som invandrat till Sverige sent i livet kan en anhörigvårdare vara en 

oerhört viktig person, då den kan föra den äldres talan. Anhörigvårdaren kan exempelvis 
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fungera som hjälpare och ombud för den äldre, då den äldre i vissa fall har bristande 

kunskaper om hur samhället fungerar (Forssell, 2004).

 När vi tagit del av tidigare forskning har vi noterat att temat om anhörigvårdarens tankar 

inför framtiden, förhinder och förhoppningar; både i relation till den äldre och till sitt eget liv, 

är återkommande. Tidigare forskning visar tecken på att det, trots att det kan kännas givande 

på många sätt att ge omsorg som anhörig, kan finnas en känsla av att vara begränsad vad 

gäller att leva sitt ”eget” liv med studier, arbete och vänner då tiden inte räcker till (Forssell, 

2004). Hildeblom (2003) påvisar även att anhöriga anser omsorgen som att ”ge” och ”ta”, 

med vilket menas att anhöriga anser att de är skyldiga att finnas till hands när den närstående 

blir sämre i sitt hälsotillstånd, men att de samtidigt känner välbehag och lycka att kunna 

hjälpa sina närstående genom att bidra till en god omsorg. 

Utifrån tidigare forskning vill vi med denna uppsats ha fokus på frågeställningen om hur valet 

att gå in i och ut ur en omsorgsroll kan upplevas. 

1.1 Förförståelse 

Vi har under vår utbildning otaliga gånger återkommit till att samtala kring anhörigvårdare till 

äldre invandrare, då en av oss har erfarenhet av att hennes släkting kom till Sverige sent i sitt 

liv för att få bättre vård. Det upplevdes i familjen som konfliktskapande, på grund av att ingen 

verkade vara beredd på att vårda honom hemma. Familjen ville då att han skulle bo på ett 

äldreboende, en hjälp han själv inte ville ta emot från den offentliga äldreomsorgen. På grund 

av att han inte kände att familjen kunde ta hand om honom, valde han att återvända till 

hemlandet. Den här händelsen har gjort oss mer intresserade av vilka faktorer som inverkar på 

beslutet att vårda den äldre hemma. Är det kärlek, ren välvilja, omgivningens krav eller egna 

ambitioner om att vara den barmhärtige samariten?

1.2 Problemformulering

Tidigare forskning (Forssell, 2000; Wånell, 2006; Hildeblom, 2003; Torres 2002) visar att det 

finns brister i kunskaper om tvärkulturella möten inom äldreomsorgen. Det är viktigt att 

biståndsbedömare och andra som arbetar med invandrare som kommit till Sverige sent i livet 

och deras anhöriga får en ökad kunskap om vilka faktorer som bidrar till beslutet att vårda den 

äldre hemma. En ökad kunskap kan vara särskilt viktig för att kunna möta den ökade gruppen 

invandrare som kommit till Sverige sent i livet och deras anhörigas behov av stöd.
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1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om erfarenheter hos anhöriga till sent-i-livet-

immigranter, med särskilt fokus på upplevelser av valmöjligheter ifråga om omsorgsrollen.

  Vi är speciellt intresserade av på vilka premisser som de anhöriga går in i sin omsorgsroll 

och om de ser en möjlighet att avsluta den om det skulle vara deras önskan. Våra 

frågeställningar är följande.

• Hur kom det sig att den anhöriga gick in i en omsorgsroll till den äldre? 

• Vilka andra formella/informella omsorgsgivare finns kring den äldre?

• På vilket sätt påverkar omsorgsrollen den anhörigas eget liv?

• Vilka valmöjligheter har den anhöriga att gå ur/lämna omsorgsrollen?

1.4 Uppsatsen disposition och ansvarsfördelning

För att bestämma uppsatsens disposition har vi utgått från institutionens uppsatsriktlinjer på 

studentklassrummet Luvit. Vi har även tittat på hur tidigare studenter har disponerat sina c-

uppsatser och hämtat inspiration från dessa. Hela uppsatsen har varit ett gemensamt arbete där 

vi haft mer ansvar för olika delar. Vårt syfte, frågeställning, problemformulering, 

intervjuguide samt datainsamling har vi båda haft gemensamt ansvar för och arbetet har skett 

genom diskussioner oss emellan och vidare bearbetning.  Gemensamt har vi även formulerat 

metoddelen, begreppsdefintioner, metodologiska överväganden, förförståelse, tidigare 

forskning samt diskussion.  Ida har haft ansvar för inledningen och Özlem har haft ansvar för 

bakgrunden. Özlem har transkriberat tre intervjuer och Ida två intervjuer.  Ida har haft ansvar 

för att koda materialet och därefter har vi valt ut teman gemensamt.  I resultatdelen har Ida 

haft ansvar för tema 1 och 2 samt avsnittet om aktivt val och mindre aktivt val och avsnittet 

där det teoretiska begreppet skyddandets förnuft analyseras. Özlem har haft ansvar för tema 3 

och 4 samt avsnittet som behandlar det teoretiska begreppet coping. Vi valde gemensamt ut 

vilka teorier vi ville arbeta med och utgå från men valde därefter att ta ansvar för en var i 

analysdelen. 

2. Bakgrund

Under denna rubrik kommer vi kortfattat att beskriva Sveriges demografi och andelen äldre 

invandrare i befolkningen. Vi kommer även att beskriva orsaker till äldre invandrares 

immigration till Sverige och förändringarna som har skett inom den offentliga omsorgen. 
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Olika former av anhörigbidrag och anhöriganställning kommer att beskrivas för att belysa 

olika insatser som anhörigvårdare tar del av.  

2.1 Demografi

Sverige har idag en åldrande befolkning och flest invånare i åldersgruppen 80 år och uppåt. 

Ökningen av åldersgruppen 80 år och uppåt har framför allt skett efter 1960, en ökning som 

inte varit oväntad (Thorslund 2013). Thorslund (2013) diskuterar medellivslängden och menar 

att Sverige ligger långt framme, då medellivslängden för män 2010 var 79,5 år och för 

kvinnor 83,5 år . Ålderskategorin 65-79 år kommer också att öka starkt enligt Thorslund 

(2013), vilket kommer att medföra stora påfrestningar för pensionssystemet (a.a., 2013). 

Enligt statistiska centralbyrån kommer 21 procent av befolkningen att vara 65 år eller äldre 

2020 (Statistiska Centralbyrån, 2013).  

Antal äldre invandrare är också på väg mot en ökning, 2008 var andelen äldre invandrare 

11,3 procent av befolkningen (Socialstyrelsen, 2009). Största ökningen har skett i 

ålderskategorin 75-85 år, där var tionde person är född utomlands. Hög ålder medför ökat 

behov av stöd och hjälp (Socialstyrelsen, 2009). Enligt Socialstyrelsen rapport (2009) är det 

fler kvinnor än män i målgruppen 75-85 år. 

2012 fanns cirka 1,3 miljoner personer som var anhörigvårdare och av dessa var 900 000 

yrkesverksamma (Nationellt kompetenscentrum anhöriga, 2013a). 

2.2 Invandring

Efter andra världskrigets slut skedde en ökning av invandring till Sverige. På 1940- talet hade 

ungefär 2 miljoner människor flyttat till Sverige. I slutet av år 1998 bodde närmare en miljon 

invandrare i Sverige (Regeringskansliet, 1999).

Orsaken till invandringen till Sverige har varit flyktingskäl, familjeskäl och 

arbetskraftsinvandring. Invandrare delas upp tre i grupper där den första innefattar personer 

som är födda i nordiska länder, den andra gruppen innefattar personer som är födda i Europa 

och den tredje gruppen personer som är födda i Asien, Afrika och Sydamerika. 

Anledningen till att äldre invandrare lämnar sitt hemland och immigrerar till Sverige är 

framförallt på grund av familje- och flyktingskäl. Flyktingskäl innebär att man lämnar sitt 

hemland på grund av humanitära skäl och oro. Denna grupp äldre är svag, då de med hög 

ålder blir dåligt integrerade i det svenska samhället på grund av bristande 

arbetslivserfarenheter. Denna grupp riskerar därför i hög grad att leva på bidrag.   
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Ett annat skäl för äldre att immigrera till Sverige är på grund av försämrat hälsotillstånd. 

(Gaunt, 2002). 

Livet i Sverige blir ofta annorlunda för denna målgrupp genom att det skapas konflikter 

inom familjen om vem som ska ha ansvar för den äldre. De anhöriga kan inte längre ständigt 

vara tillgängliga då de arbetar eller är i skolan. Dessa inbyggda konflikter kan leda till 

isolering och att den äldre söker sig till den offentliga omsorgen. Andra följder kan vara att 

det uppstår relationsproblem mellan anhöriga och den äldre om förväntningar och vad som 

ska omvärderas i hemmet (a.a., 2002, s. 63-72).

2.3 Den offentliga äldreomsorgen

Kommunerna har ansvaret för de insatser som ges till äldre, vilka bestäms av 

biståndsbedömare, men insatserna ser olika ut i olika kommuner till följd av olika riktlinjer 

och tidsåtgång (Socialstyrelsen, 2012). Insatser som beviljas är hur mycket hjälp den äldre ska 

få och hur många beviljade timmar som ska ges för den beviljade hjälpen. Hemtjänst, 

särskilda boenden och servicehus är några av insatserna. Med hemtjänst menas att den äldre 

får stöd och hjälp av hemtjänstpersonal i det egna hemmet. Hjälpen som utförs beror på den 

enskildes behov; den kan bestå i allt från att personalen köper mat till hjälp med personlig 

hygien (a.a., 2012). Ungefär 160 000 personer som är 65 år och uppåt får hjälp av 

hemtjänstpersonal. 

Cirka 90 000 personer som är 65 år och uppåt bor på ett särskilt boende. Särskilda 

boenden är individuellt behovsanpassade och det beviljas för personer som behöver tillsyn 

och hjälp dygnet runt (a.a., 2012). Tillsyn och hjälp innefattar att få hjälp med förflyttning, få 

hjälp med medicinering och matning, få hjälp med personlig hygien eller få hjälp att delta i 

olika aktiviteter.  

Närmare 100 000 äldre i åldern 65 och uppåt bor i servicehus (Socialstyrelsen, 2011). 

Servicehus är till för äldre som inte kan bo kvar i ordinärt boende. Enligt Socialstyrelsen 

(2012) ska servicehus vara utformade så att den äldre kan leva ett självständigt liv, att den 

äldre ska kunna få tjänster för att klara sin tillvaro och att det ska finnas tillgänglig personal 

för social och medicinsk vård. 

Utöver dessa insatser kan den äldre få beviljad hjälp av dess anhöriga, som den 

kommunen betalar, till exempel hemvårdsbidrag eller anhöriganställning (Jeppsson 

Grassman, 2003). 

Socialstyrelsens rapport (2007) visar att de insatser som utnyttjas av olika målgrupper äldre 

skiljer sig åt. Äldre invandrare utnyttjar i högre utsträckning än inomnordiska äldre 
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framförallt insatser i ordinärt boende och stöd och hjälp från anhöriga, som oftast är anställd 

som anhörigvårdare. Detta beror enligt Socialstyrelsens rapport (2009) på att hälften av 

landets kommuner saknar etniskt anpassade insatser, men var tredje kommun i Sverige har 

ändå kunnat tillgodose behovet av språkligt anpassade insatser. 

Sveriges befolkning blir allt äldre och det ställs större krav inom den offentliga omsorgen 

att ta del av den fortlöpande utvecklingen. Wånell (2006) diskuterar denna utveckling och 

menar att vi idag har bättre kunskaper att bedriva god vård och omsorg men att den nationella 

handlingsplanen för äldre densamma som för 20 år sedan. Som Wånell (2006, s. 64) uttrycker 

detta: ”Äldreomsorgen i siffror har minskat drastiskt för vissa äldregrupper. Den viktigaste 

förklaringen är att söka i prioriteringarna inom vården och äldreomsorgen förändrats”.

     Som beskrevs i inledningen har nedskärningarna och minskningen av den offentliga 

omsorgen lett till en ökning av anhörigomsorg, inte minst bland personer med 

invandrarbakgrund. Vi beskrev även tidigare hur Szebehely (2012) i sin rapport tar upp att 

äldreomsorgen har förändrats under de senaste årtiondena, framför allt under 1980-1990–

talen. Under dessa decennier minskade antalet äldre som fick hemtjänst och särskilda 

boenden. I rapporten framgår att var fjärde plats på särskilt boende försvann år 2001-2012, 

vilket motsvarar cirka 30 000 platser. Anhörigas insatser i stället för offentlig omsorg kallar 

Szebehely (2012) för påtvingad anhörigomsorg. Szebehely (2012) beskriver vidare att 

ökningen av anhörigvårdare generellt sett inte har skett på grund av frivillighet från de 

anhöriga, utan att det har ett samband med de ändrade kommunala riktlinjer som begränsar 

bedömningen av äldres behov.

 

2.4 Anhörig

Anhöriga som omsorgsgivare har varit av betydande intresse för politiken och den offentliga 

omsorgen under flera decennier (Jeppsson-Grassman, 2003). Under dessa år har det skett en 

ökning av anhörigvårdare och informella hjälpgivare inom parrelationer. Förklaringar till 

ökningen av detta intresse kan bero på ideologiska kritiker som beskrev välfärdsstaten som 

dyr och byråkratisk. Det talades om att införa större valfrihet, fler välfärdsaktörer och ett mer 

mänskligt samhälle.

 Intresset för ökningen av anhörigvårdare bottnade även på att offentliga insatser inte 

tillgodosåg äldres behov, utan att den offentliga omsorgen framförallt prioriterade budget. 

Dessa förändringar med budget stramningar har medfört tillfälliga resurser, att målgruppen 

med störst omvårdnadsbehov har fått ökade hjälpinsatser medan äldre med mindre 

omvårdnadsbehov förbises (Jeppsson-Grassman, 2003). Förändringarna och minskningarna 

1



inom den offentliga omsorgen har lett till färre vårdplatser, kortare vårdtider och införandet av 

institutionsboende och hemhjälp (a.a., 2003, s. 13-14). Dessa förändringar karaktäriseras av 

restriktiva insatser som utgår från tillgängliga resurser, utan att ta hänsyn till de äldres 

befintliga behov (a.a., 2003, s. 14). 

Denna restriktiva hjälp tilldelningen har enligt Jeppson-Grassman (2003) lett till att vissa 

omsorgsbehövande efterfrågar den offentliga omsorgen medan andra får sina behov 

tillgodosedda av anhöriga. 

 Äldre invandrare som immigrerar till Sverige har mer eller mindre behov av stöd och hjälp 

från anhöriga. I vissa fall får de anhöriga betalt, bidrag eller någon form av anställning för 

vård av hjälpbehövande (Forssell, 2004). Anhöriganställning gäller för personer i 

yrkesverksam ålder, den kan upphöra när som helst och vid ledighet ges ingen rätt till vikarie. 

Anhörigbidrag är detsamma som hemvårdsbidrag och ges till den som vårdar den äldre i 

hemmet, som ett sätt att stimulera den anhöriges omsorgsgivarroll (Nationellt 

kompetenscentrum anhöriga, 2012b). Som anhörig har man även rätt att få anställning som 

personlig assistent enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.  

För att få särskild hjälp och service krävs att personen har någon form utvecklingsstörning, till 

exempel autism, eller att personen har någon form av begåvningsmässigt funktionshinder, till 

exempel en hjärnskada. Särskild hjälp kan även ges då en person har fysiska eller psykiska 

funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och som orsakar svårigheter i 

livsföringen. Sista bestämmelsen kan även tillgodoses enligt lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, 6 § (LSS) när en anhörig frivilligt svarar för insatsen att 

tillgodose närståendes behov. 

Enligt Socialstyrelsens rapport Vård och omsorg om äldre (2007) kommer äldre invandrare 

i åldern 75-84 år i högre grad beröras av hjälp och stöd. Enligt Socialstyrelsen (2007) är det 

viktigt att införa etniskt anpassade offentliga insatser, exempelvis att anställa vårdpersonal 

som talar samma språk som den äldre. Enligt rapporten är det endast var tredje kommun i 

landet som har behovsanpassade insatser för äldre invandrare, bland annat med personal som 

talar samma språk. I två av tre kommuner tillgodoses inte dessa behov och endast i sex av tio 

kommuner tillgodoses behovet av särskild kost. Det som menas med särskild kost är måltider 

som förbereds inom den offentliga omsorgen utifrån sent-i-livet-immigrantens särskilda 

önskan. Det kan till exempel vara en önskan att måltiden enbart ska innehålla nötkött. 
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3. Begreppsdefinitioner

3.1 Sent-i-livet-immigranter

Med sent-i-livet-immigranter menar vi personer som är 65 år och äldre och som inte är födda i 

Sverige och har invandrat till Sverige under senare delen av sitt vuxna liv.

3.2 Äldre

Med äldre menar vi personer över 65 år och som vårdas av sin anhörige.

3.3 Anhörig

Med anhörig menar vi personer inom familjen eller någon av de närmaste släktingarna som 

tar hand om den äldre.

3.4 Invandrare

Begreppet invandrare beskrivs i regeringskansliet rapport Begreppet invandrare – 

användningen i lagar och förordningar (1999) som personer som har invandrat till Sverige 

under sitt vuxna liv men som har blivit folkbokförda i Sverige. Med nyanlända invandrare 

menas de personer som sedan en kortare tid tillbaka, exempelvis två år, bor i Sverige. Ett 

annat begrepp som beskrivs är personer med utländsk bakgrund, vilket innefattar 

utomnordiska personer som har invandrat och personer som är födda i Sverige med en 

utomnordisk förälder (Regeringskansliet, 1999).

4. Tidigare forskning

4.1 Inledning

Tidigare forskning som vi har funnit beskriver anhörigas upplevelser och uppfattningar av att 

vara anhörigvårdare till sent-i-livet-immigranter. Vi har även valt internationella artiklar och 

en internationell antologi som beskriver anhörigvårdarnas uppfattningar av omsorgen och hur 

den skiljer sig beroende på om omsorgen föregåtts av ett aktivt eller mindre aktivt val. 

Utgångspunkten ur tidigare forskning, kan vi beskriva hur anhörigvårdare ser på den 

offentliga omsorgen, och hur myndighetspersoner beskriver anhöriga med begränsade 

kunskaper om vilken hjälp och stöd de kan få. Stöd och hjälp som anhöriga kan erbjudas är 

bland annat hemvårdsbidrag eller avlösning som innebär att man blir avlöst av en personal 

från hemtjänsten för att kunna koppla av. 
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Efter att ha identifierat kunskapsläget har vi kommit fram till att anhöriga till sent-i-livet-

immigranter har en skeptisk bild av den offentliga omsorgen och anser att den inte tillgodoser 

den äldres behov. Många anhöriga anser att det är en naturlig del av livets gång att ta hand om 

den äldre då den hamnar i en beroendesituation. Samtidigt framkommer det i tidigare 

forskning att anhöriga upplever sin roll som omsorgsgivare tillfredställande och stimulerande. 

4.2 Anhörigas upplevelser av sin roll som omsorgsgivare

I Forssells studie Skyddandets förnuft (2004) beskrivs anhörigas upplevelser av sin roll som 

omsorgsgivare och deras uppfattning av den offentliga äldreomsorgen. Forssell (2004) menar 

att kunskapen bland anhöriga och äldre med invandrarbakgrund är bristfällig vad gäller den 

offentliga äldreomsorgen, vilka hjälpinsatser man kan få och vilka valmöjligheter man har 

som anhörig och som äldre. Det är vanligt att både den anhöriga och den äldre inte har haft 

kontakt med äldreomsorgen på grund av uppfattningen att den inte ersätter 

familjemedlemmens omsorg. Flera av de anhöriga upplevde att äldreomsorgen inte är 

anpassad utifrån den äldres behov och tradition, vilket har medfört att både de anhöriga och 

de äldre har avstått från hjälp från den offentliga omsorgen. Anhöriga med socialbidrag ansåg 

att de inte hade rätt att kontakta den offentliga omsorgen då de är ekonomiskt beroende av 

kommunen. Gemensamma uppfattningar som presenterades i Forssells studie (2004) var att 

omvårdnaden var krävande både fysiskt och psykiskt och att flera anhöriga i vissa fall 

upplevde ett utanförskap i umgängeskretsen vilket orsakade inbyggda familjekonflikter.  

Anhöriganställda framförde svårigheten att veta vad de skulle göra under de fördelade 

timmarna och de upplevde att de hamnade i kläm mellan den egna uppfattningen och den 

äldres.

      Vidare beskriver Forssell (2004) tre nya anhörigroller som hon kallar för väktare, filter  

och nytolkare. Väktare innebär att man som anhörig försöker bevaka den äldre i den nya 

kultur som kan kännas främmande och skrämmande. Väktarerollen ser yngre anhöriga som ett 

problem och hindrar deras integration. Detta hinder medför i sin tur att man inte prioriterar 

skol- och arbetsmarknaden eftersom det minskar möjligheterna att ta ansvar för sent-i-livet-

immigranten. Filterrollen upprätthåller kontakten mellan den äldre och det nya umgänget. Det 

skapas en frizon där anhöriga inte tillåter utomstående att komma i kontakt med den äldre så 

länge det inte är nödvändigt. Forssell (2004) menar att filterrollen uppstår då den anhörige, 

som alltid strävar efter att utföra en bra omsorg, försöker uppnå rollen som en god 

omsorgsgivare till den äldre. Nytolkarrollen beskriver Forssell (2004) som en liten grupp som 

är traditionsbundna och lägger stor vikt på socialt umgänge med familjekretsen.
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I Forssells fallstudie Anhöriga till äldre invandrare – en fallstudie av anhöriga till äldre 

utomeuropeiska invandrare utan offentlig äldreomsorg (2000), dras slutsatsen att det är 

ovanligt för anhöriga och deras äldre att kontakta den offentliga omsorgen. Däremot 

framkommer att det är mycket vanligare med informella kontakter, exempelvis vänner, då de 

uppfattas som mer tillgängliga och tryggare för den anhörige. I studien framkommer även 

olika orsaker till anhörigas omsorgsgivarroll. En av dessa orsaker är att bevara kulturen och 

traditionen. Anhöriga betonade skillnader mellan den egna målgruppen och den svenskfödda, 

bland annat att svenskfödda anhöriga ”lämnar” äldre på äldreboende och inte tar hänsyn till 

deras åldrande. Intervjupersonerna i Forssells studie (2000) framhöll språksvårigheter som ett 

skäl att ta hand om den äldre då invandringen till ett främmande land begränsar den äldres 

självständighet. Vidare fann Forssell (2000) att anhöriga hade entydiga åsikter om den 

offentliga omsorgen. I de flesta fall var det upplevda brister i dagens äldrevård och samtidigt 

uttrycktes att man önskade äldreomsorg med personal som talade samma språk. 

I rapporten Samhörighet och plikt – om anhörigvårdare med icke-svensk bakgrund 

(Hildebom, 2003) konstateras att det anses vara en självklarhet för anhöriga att ta hand om 

den äldre och att inte ta del av den offentliga omsorgen eftersom det vore att överge den äldre. 

Vidare diskuterar Hildeblom (2003) att anhöriga upprätthåller bevakningen av kulturella 

traditioner för att stärka relationen inom familjen. Vidare anser anhöriga att det är deras 

uppgift att ta hand om föräldrarna när de hamnar i försämrat hälsotillstånd. ”Våra föräldrar 

har gett oss så mycket och de vill få tillbaka mycket också. Vi är skyldiga att ge dem allt vi 

kan” (a.a., s. 31). Med detta citat diskuterar Hildeblom (2003) att vården av den äldre är 

anhörigas uppgift eftersom det är en del av livets gång och att utnyttja offentliga insatser 

anses som skam. Hildeblom (2003) beskriver anhörigvårdarnas uppfattningar av sin roll som 

omsorgsgivare. Uppfattningarna och upplevelser som anhörigvårdarna belyser är att det 

uppstår ”ge” och ”ta” när den äldre får försämrat hälsotillstånd och att familjemedlemmarna 

ska ställa upp utan att ta del av insatser som erbjuds. 

    Artikeln Family Caregivers’ Health in Connection With Providing Care (2012) beskriver 

anhörigvårdarnas upplevelser av att vara omsorgsgivare till den äldre. Resultatet som 

diskuteras är att anhörigvårdarna upplever ömsesidighet, ansvar och skuld att ge god omsorg 

samtidigt som omsorgen påverkar hälsan negativt. Författarna Erlingsson et al (2012) menar 

att offentliga omsorgen inte motsvarar äldres behov och inte tar hänsyn till den stigande 

åldern. Istället tar anhöriga ansvaret för omsorgen i hemmet, vilket enligt Erlingsson et al 

(2012) resulterar i att anhörigvårdare i längden förbiser sin egen hälsa och fokuserar på att ta 

mer ansvar för omsorgen. Uppfattningar som presenteras i artikeln är att anhörigvårdarna 
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anser att det är deras skyldighet och plikt att ge omsorg till den äldre. Eftersom omsorgen som 

ges i offentliga ersätter inte enligt Erlingsson et al (2012) familjemedlemmarnas omsorg, med 

detta menas att den äldre upplever omsorgen tryggare när den ges av den anhörige.

Erlingsson et al (2012) diskuterar resultatet och menar att anhöriga som omsorgsgivare 

glids in allt mer med tiden i rollen att ta oändligt mycket ansvar. Andra faktorer som påverkar 

valet att bli omsorgsgivare är att skydda den äldre från den ”främmande” offentliga omsorgen 

på grund av bristande tillit till densamma. 

Differences in impact of long term caregiving for mentally ill older adults on the daily life  

of informal caregivers: a qualitative study (2013), beskriver anhörigvårdarnas upplevelser av 

sin roll som omsorgsgivare. Resultat som presenteras är att anhörigas upplevelser varierar i 

olika grad. Upplevelserna är bland annat att omsorgen inkräktar på privatlivet eller att man 

känner medlidande och tillfredsställelse med omsorgen. Författarna Zegwaard et al (2013) 

menar att det är anhörigas val att ta sig an rollen som omsorgsgivare, men att två kategorier 

anhöriga kan urskiljas i förhållande till detta val. Första kategorin är när den anhörige frivilligt 

väljer att bli omsorgsgivare och samtidigt upplever tillfredsställelse och lycka. Den andra 

kategorin innefattar anhörigas som är mindre aktiva i valet av sin roll som omsorgsgivare. 

Aktiva anhöriga är målgruppen som strävar efter att bidra med god omsorg till den 

närstående. Dessa anhöriga är oftast motiverade och ser sin roll som omsorgsgivare 

tillfredställande (a.a., 2013). Anhöriga med ett mindre aktivt val riskerar att överbelastas i det 

dagliga livet. Zegwaard et al (2013) menar att det är viktigt att stödja den sistnämnda 

kategorin för att minska belastningen av omsorgen. 

4.3 Motiv till äldres invandring

Torres (2002) beskriver i sin studie olika motiv för äldres invandring till Sverige. Dessa motiv 

kallar Torres (2002) för kulturrelaterade motiv, motiv relaterade till åldrandet, ekonomiska 

motiv och praktiska skäl. Som exempel på kulturrelaterade motiv visar Torres (2002) på att 

söner i mellanöstern förväntas ta hand om sina äldre när behovet uppstår. Nästa motiv väljer 

Torres att kalla för motiv relaterade till åldrandet och beskriver detta som när en äldre bor i 

ett land där hon eller han inte kan få sina behov tillgodosedda och uppmuntras av tidigare 

invandrade barn att flytta till Sverige för att få ta del av den utvecklade äldrevården. Det 

ekonomiska motivet betyder att den utvecklade ekonomiska tryggheten i Sverige uppmuntrar 

de äldre att flytta för att kunna återförenas med sina barn. Praktiska skäl handlar om att äldre 

invandrare bosätter sig i Sverige för att få vara nära sina barn och bevara traditionen, 
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samtidigt som de har uppfattningen att deras behov den dag i hamnar i en beroendesituation 

kommer att bli tillgodosedda av barnen.  

I sin diskussion tar Torres (2002) upp att äldre invandrare på grund av språksvårigheter 

behöver öka sitt sociala nätverk genom till exempel dagverksamhet för att integreras i deras 

gemensamma grupper från samma land. Torres diskuterar även att starkare sociala nätverk ger 

möjlighet till större självständighet, vilket de äldre mister när de immigrerar till ett annat land. 

Ökningen av sociala nätverk kan i sin tur leda till en minskning av anhöriga som tar på sig 

rollen som omsorgsgivare. 

4.4 Offentliga omsorgen

Torres beskriver i boken Invandrarskap, äldrevård och omsorg (2009, s. 39) att det är av 

betydelse att personal inom äldre- och omsorgssektorn får mer kunskap om hur de ska 

förhålla sig till vad etnicitet och invandrarskap betyder för tvärkulturella möten. I 

socialtjänstlagen 5 kap. 4 § står det att varje äldre ska bemötas som en individ och leva ett 

värdigt liv (värdegrunden). Torres (2009) problematiserar vilka konsekvenser detta kan få när 

äldre invandrare och deras familjer, oavsett bakgrund, kategoriseras som en homogen grupp. 

Magnùsson (2009, s. 49) menar att det finns en benägenhet att se på äldre invandrare som en 

grupp man tycker synd om. Författaren menar att det beror på att det finns en föreställning om 

att äldre invandrare befinner sig helt utanför den offentliga vården och omsorgen, att de har 

sämre hälsa och lever ett allmänt hårdare liv. Vidare påpekar författaren att forskning om 

äldre utlandsfödda har fått större fokus de senare åren och då framförallt med en 

åtgärdsinriktad prägel, där deras behov, hälsa och livskvalité är i fokus. 

      I antologin Äldreomsorg på många språk beskriver Wånell (2006) gapet mellan äldres 

behov och offentliga resurser. Med detta menar Wånell (2006) att det behövs individuella 

lösningar där utgångspunkten är den äldres ”referensramar” och där kulturellkompetent 

personal synliggörs. Genom att ta tillvara den äldres referensramar kan den äldres 

välbefinnande och trygghet stärkas, men det krävs planering för att individuella lösningar ska 

kunna genomföras där etniskt anpassade insatser erbjuds. Enligt Wånell (2006) blir resultatet 

att den offentliga omsorgen inte tar de äldre invandrarnas och anhörigas behov på ”allvar” och 

inte förser dessa etniska grupper fler insatser. 

Målgruppen anhöriga som omsorgsgivare delas av Wånell (2006) in i två grupper: 

frivilliga och icke frivilliga. Anhöriga som frivilligt vårdar den äldre upplever oftast 

tillfredsställelse och glädje i att tillvarata traditionen (a.a., 2006). I antologin framkommer 

även att anhöriganställda framförallt upplever sin roll som omsorgsgivare negativt. Detta 
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beror på att ansvaret uppfattas som gränslöst stort. Vidare diskuterar Wånell (2006) att 

anhöriga till äldre invandrare ofta har begränsade kunskaper om vilket stöd och hjälp de kan 

få, samtidigt som de försöker leva upp till den äldres förväntningar om att ge en god omsorg 

utan att utnyttja offentliga insatser.

 Szebehely och Ulmanen (2012) redovisar i rapporten Åtstramningens pris - Hur påverkas 

de medelålders barnen av äldreomsorgens minskning? hur ökningen av anhöriga som 

omsorgsgivare beror på kommunens riktlinjer och åtstramningar i budgeten. 360 000 

yrkesverksamma anhöriga hjälper en äldre, sjuk eller funktionshindrad närstående flera 

gånger i veckan. Detta har medfört att ungefär 80 000 – 100 000 personer har gått ned i 

arbetstid. Den mest drabbade anhöriggruppen är kvinnor med lägre utbildning, inte minst 

bland anhöriga med invandrarbakgrund. Szebehely och Ulmanen (2012) menar att 

äldreomsorgen ska vara en förutsättning för särskilt kvinnor att komma ut i arbetslivet – inte 

tvärtom. Målgruppen äldre invandrare berörs allt mer av anhörigas insatser som 

omsorgsgivare och enligt Szebehely och Ulmanen (2012) beror detta på minskningen av den 

offentliga omsorgen och den höjda tröskeln som följer av större hänsyn till budgeten istället 

för de äldres behov. 

Forssell (2009) beskriver att det inte är ovanligt att den som idag får omsorg tidigare varit 

den som gett omsorg, ”Omsorg ges i ett sammanhang av ömsesidiga, reciproka, relationer 

som är föränderliga över tid” (a.a., 2009, s. 94). Ömsesidighet kan binda och koppla 

människor samman, oberoende av om det är på grund av att de är nära familj, släkt eller om 

det är grundat i etnicitet eller religiös tillhörighet. 

Forssell (2009) visar hur de i regel har dåliga kunskaper om svensk offentlig äldreomsorg 

och att ett stort och fungerande socialt nätverk ger de bästa valmöjligheterna, stor känsla av 

ansvar, även viljan att följa reciproka, ömsesidiga förväntningar, ofta outtalade. Alla uttalade 

starka ideal med hänvisning till kultur och tradition att ta hand om sin äldre. ”Alla försöker på 

olika sätt tillgodose de äldres omsorgsbehov, nästa till vilket pris som helst och ofta 

påfallande olikt de traditionerna om åberopas” (a.a., 2009, s. 93-97).

Socialstyrelsens rapport Anhörig 300 beskriver vilka påföljder begränsningarna inom 

offentliga omsorgen skapar. Med detta menar Socialstyrelsen att stress hos anhörigvårdarna är 

ett resultat av nedskärningarna och begränsningarna inom den offentliga omsorgen. De 

begränsningar som anhöriga upplevde var att inte ha tid för sig själv i det sociala 

sammanhanget och att de upplevde utanförskap i umgängeskretsen samt påfrestningar av att 

ge god omsorg. Det stöd som kommunerna gav till anhöriga var avlösning. En avlösare är 

personal som kommer hem till vårdtagaren och tar över omsorgen under en viss tid så att 
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anhörigvårdaren kan få tillfälle att göra egna aktiviteter. Denna insats utnyttjades inte i hög 

grad av anhöriga på grund av skuldkänslor att överge den närstående. Rapporten påvisar att 

myndighetspersoner i de flesta fall enbart fokuserar på vårdtagarens behov och därför förbiser 

de anhörigas röster. Det framkommer i rapporten att anhöriga till äldre inte utnyttjar de 

insatser som erbjöds av den offentliga omsorgen, vilket förklaras med att det saknas etnisk 

anpassade insatser. Tio procent av kommunerna i landet har specifika stöd till anhöriga till 

äldre invandrare, där det vanligaste stödet som anhöriga med invandrarbakgrund utnyttjade 

var utbildningar om människokroppen och sjukdomar. Resultatet som Socialstyrelsen 

presenterar är att information om olika stöd fanns översatt till olika språk endast i 23 av 

Sveriges 290 kommuner. 

Andersson (2005) beskriver i sin rapport gör jag något fel bristande kontakt mellan 

biståndsbedömare och anhörigvårdare till äldre invandrare. Denna bristande kontakt innebar 

att biståndsbedömarna sällan hade regelbundna kontakter med anhörigvårdarna och att 

kontakten endast skedde när det handlade om behovsbedömningen av den äldre. Vidare 

belyser Andersson (2005) att anhörigvårdarna ansåg omsorgsrollen som krävande med 

psykiska och fysiska påfrestningar, såsom bristande kännedom om avlastningsplatser och vart 

man vänder sig när man är i behov av hjälp och stöd. Istället beskriver Andersson (2005) att 

anhöriga kontaktar släktingar eller bekanta för att få hjälp med omsorgen. Vidare betonar 

Andersson (2005) att anhörigvårdarna förklarade omsorgen med kulturella mönster, där 

familjen ska ta hand om den äldre när den hamnar i en beroendesituation av hjälp och stöd. I 

rapporten framkommer även olika problem som anhörigvårdarna upplevde i samband med 

omsorgen, exempelvis oron att den äldre ska få sämre hälsotillstånd, ledsnanden över ombytta 

roller – att den anhöriga blev förälder till sina egna föräldrar – begränsade kunskaper om 

vilken hjälp som man kan få och att alltid försöka räcka till och uppfylla den äldres önskan 

och behov. Detta diskuterar Andersson (2005) med uppfattningen om självklarheten att ta 

hand om den äldre samtidigt som omsorgsgivarrollen förklaras med kulturella mönster, att 

äldre inte vill bli vårdade av främlingar som de inte kan kommunicera med. 

 4.5 Andrafiering

Machat (2009) förklarar hur äldre invandrare beskrivs i politiken och visar på att bredningen 

verkar utgå från att äldre invandrare är en nationell homogen grupp som skapar en gräns 

mellan etnisk födda äldre och äldre invandrare. Med bredning menas att äldre invandrare 

anses som en social problematisk grupp. ”Äldre invandrare konstrueras som en enhetlig  

utsatt problemgrupp i en exkluderande andrafiering” (Machat, 2009, s. 67-68). Med detta 
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menar Machat att politiken har skapat maktposition mellan olika grupper och medborgarskap. 

Denna maktposition kan tilldela olika rättigheter, speciellt för kategorin ’’äldre invandrare’’ 

som anses ha låg social position. 

Vidare diskuterar Machat (2009) att kategoriseringen av ”invandrare” konstrueras som 

avvikande med sociala problem. Kategorin ’’äldre invandrare’’ utgör fyra grupper enligt 

Warnes m.fl. (2004) och dessa grupper har identifierats utifrån olika förutsättningar, 

födelseland, ålder, och orsaken till immigrationen. Grupperna delas in i äldre europeiska 

arbetskraftsinvandrare, äldre utomeuropeiska arbetskraftsinvandrare, äldre som flyttar för  

att vara med familjen och äldre som flyttar för att leva i ett tryggare klimat. Machat (2009) 

menar att inom dessa fyra grupper förknippas hjälpbehoven med livssituationen och med 

etnicitet.  Ett exempel om skillnader för livssituationen belystes av Linda Lill (2002), som har 

undersökt hur hemvårdsinspektörer bemöter äldre invandare. Författaren menar att det sker en 

kulturalisering som leder till att hemvårdsinspektören fokuserar mer på hjälpsökande ’’äldre 

invandrare’’ än etnisk födda hjälpsökande på grund av att äldre invandrare speglar en bild av 

etnisk särskilja med sociala problem och utanförskap. 

Machat (2009) menar vidare att äldre invandrares uppfattningar om det goda åldrandet 

omformuleras med tiden på grund av att de upptäcker andra värderingar i det ”nya” landet 

som skiljer sig från de ursprungliga. Det kan till exempel handla om att man ska vara aktiv 

och självständig i de högre åldrarna, vilket inte alltid uppfylls. Gamla föreställningar om att 

bli omhändertagen av anhöriga och närstående kan nödvändigtvis inte alltid uppnås.  

Machat (2009) använder begreppet planeringsterm, som enligt författaren innebär att det 

finns uppfattningar om att äldre invandrare är en homogen grupp som har särskilda behov och 

hjälp. På samma sätt finns det föreställningar om att äldre invandrare är mer varma och 

kärleksfulla och att etnisk födda svenskar inte bryr sig om sina gamla utan tar hjälp av den 

offentliga omsorgen (Forssell, 2009 s. 93). 

4.6 Internationell antologi

Understanding Family Care: a multidimensional model of caring and coping är skriven av 

Mike Nolan, Gordon Grant och John Keady (1996). Denna antologi belyser förhållningssättet 

inom anhörigomsorgen genom att utgå från politiska sammanhang. Resultatet som beskrivs är 

att anhörigvårdare oftast upplever stress i omsorgsgivarrollen, men att de även har förmåga 

till coping, vilket betyder att de i olika situationer kan handskas med den stress som uppstår. 

Författarna tydliggör att familjer som tar hand om den äldre oftast känner glädje och 

tillfredsställelse, men att premisserna på vilka man väljer att bli anhörigvårdare skiljer sig åt 
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från familj till familj. Nolans et al (1996) teori om coping och caring kommer att belysas i 

analysdelen för att synliggöra hur en brist av verktyget coping påverkar anhörigvårdarnas 

hälsa. 

Inom olika etniska grupper anser författarna att det kan finnas större skillnader i hur man 

ger omsorg. Forskning visar att den offentliga omsorgens politiska målbeskrivningar inte tar 

hänsyn till anhörigvårdarna och till den äldre, utan politiska beskrivningar tenderar att förbise 

omsorgens tidsperspektiv och förståelse för personer med olika funktionshinder. 

I analysen använder författarna två instrument för att värdera den stress som 

anhörigvårdare upplever i samband med omsorgen. Dessa instrument kallas för närståendes 

bedömning av svårigheter och omsorgsgivarens bedömning av hanteringen av svårigheterna. 

Med dessa begrepp framhäver författarna att den äldre uppfattar sin identitet som 

hjälpkrävande och underordnande av den anhörige, medan den anhöriga uppfattar omsorgen 

krävande som skapar hinder i vardagen. 

 

4.7 Sammanfattning av tidigare forskning

Tidigare forskning visar att anhöriga anser att det är en självklarhet att ta hand om den äldre, 

men att det kan vara både fysiskt och psykiskt krävande. Vidare påvisar den även att de 

anhöriga har en skeptisk bild av den offentliga äldreomsorgen. Denna inställning visar på en 

önskan av att ”skydda” den äldre från den svenska äldreomsorgen. Det framkommer även att 

den offentliga äldreomsorgen ser äldreinvandrare som en homogen grupp med likartade 

behov. Forskning visar även att anhöriga till sent – i – livet - immigranter är en målgrupp som 

inte utnyttjar stöd och hjälp från den offentliga äldreomsorgen. Istället föredrar den äldre 

hjälpen från familjekretsen för att det känns mer tillgänglig och tryggare. De internationella 

artiklarna Family Caregivers’ Health in Connection With Providing Care (2012) och 

Differences in impact of long term caregiving for mentally ill older adults on the daily life of  

informal caregivers: a qualitative study (2013) påvisar att anhöriga avstår från att söka hjälp 

från den offentliga omsorgen, men att de samtidigt upplever skuld över att inte uppfylla den 

goda omsorgen. Vidare diskuterar dessa artiklar att anhöriga kan kategoriseras genom om de 

gjort ett aktivt eller mindre aktivt val att bli anhörigvårdare. Det aktiva valet leder till ökad 

motivation och tillfredsställelse för den anhöriga, medan den mindre aktiva anhöriga 

försummar sin hälsa och överbelastar ansvaret.

 Forskningen visar även att anhöriga till sent-i-livet-immigranter har begränsade kunskaper 

om vilka offentliga insatser som kan beviljas. Vidare beskriver tidigare forskning att 

anhörigvårdarna anser att det är en uppgift att ge omsorg till sent-i-livet-immigranten 
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eftersom det är deras plikt och en följd av samhörighet. Att överge de äldre till den offentliga 

omsorgen anses vara skamfyllt. Tidigare forskning visar även att sent-i-livet-immigranter 

betraktas som en homogen grupp med likartade behov i den offentliga omsorgen. En sådan 

kategorisering av målgruppen resulterar i att sent-i-livet-immigranter befinner sig utanför 

offentliga omsorgen, vilket skapar andrafiering. Tidigare forskning synliggör sent-i-livet-

immigranternas motiv till att flytta till Sverige och påvisar att det framförallt handlar om 

familjeskäl. 

4.8 Teoretisk utgångspunkt

Vi kommer använda Forssells avhandling skyddandets förnuft som teoretisk utgångspunkt i 

vår uppsats. Med ”skyddandets förnuft” menas att den anhörige skyddar den äldre, som har 

immigrerat till Sverige, från den ”främmande” omgivningen. Poängen med skyddandet är att 

använda det som ett teoretiskt verktyg för att förklara anhörigvårdarnas upplevelser och 

erfarenheter och vilka valmöjligheter de har ifråga om sin roll som omsorgsgivare. Enligt 

Forssell (2004) refererar intervjupersonerna i hennes studie till kultur och tradition när de 

förklarar valet av att bli anhörigvårdare, vilket även återfanns i våra resultat. Skyddandet kan 

vara en motivation eller en förklaring till varför de är anhörigvårdare och på vilka sätt de 

förklarar och rättfärdigar just sitt skyddande. I antologin Stress, appraisal and coping (1984) 

beskrivs strategin coping och stress som ett slags tillfredsställelse som vi människor utvecklar 

för att kunna handskas med besvärliga situationer. Lazarus och Folkman (1984) menar att 

olika riskfaktorer – bl. a. förbiseende av den egna hälsan och försämrad självkänsla – är 

konsekvensen av brist på denna strategi. Mike Nolan et al (1996) beskriver coping genom att 

applicera den tillsammans med caring och menar att anhörigvårdare inte använder sig av 

strategin coping för att handskas med svårigheter och hinder som uppstår i omsorgen. Istället 

utvecklas de olika riskfaktorer som nämnts ovan. Mike Nolans et al (1996) beskrivning av 

coping och caring kommer även att belysas i analysen för att belysa anhörigas roll som 

omsorgsgivare. Nolan et al (1996) beskriver coping och caring i två dimensioner för att 

belysa anhörigas upplevelser. Den första dimensionen innefattar att man undviker att ta itu 

med besvär som uppstår i omsorgen. Den andra dimensionen innefattar att man ser sin roll 

som omsorgsgivare aktivt och tillfredsställande. Vidare beskriver Lazarus och Folkman 

(1984) coping som tre processer. I den första processen utvecklas en observation som 

innefattar att man gör saker som man tror är rätt, i kontrast till vad som egentligen bör göras. I 

den andra processen gör man specifika saker som är kopplat till ett sammanhang, med vilket 

menas att man uppfyller kraven som man ställs inför (a.a., 1984). I den tredje processen 

2



undviker man att ta tag i problem som uppstår i samband med kravet man ställs inför. Genom 

att ta del av Lazarus och Folkmans (1984) och Nolan et al (1996) användning av begreppet 

coping, caring och stress kommer vi att belysa informanternas uppfattningar och erfarenheter 

ifråga av sin roll som omsorgsgivare.

5. Metoder och material

5.1 Inledning 

Under denna rubrik kommer vi att beskriva tillvägagångssättet i vår forskningsansats samt 

den kvalitativa ansatsen. 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsansats eftersom vi vill undersöka 

våra intervjupersoners upplevelser och erfarenheter av sin roll som anhörigvårdare, samt 

uppfylla studiens syfte. Enligt Bryman (2002) är utgångspunkten för den kvalitativa ansatsen 

att undersöka förståelsen av den sociala verkligheten, som sedan tolkas. Med en kvalitativ 

ansats undersöks människans synvinkel och genom den utvecklas förståelse och förklaringar 

utifrån erfarenheter (Kvale, 2012, s. 17). Syftet med studien är att öka förståelsen för hur det 

är för anhörigvårdare att ta hand om den närstående och upplevelser av valmöjligheter i fråga 

om omsorgsrollen. Därför anser vi att en kvalitativ ansats passar för vårt syfte. Om en 

kvantitativ ansats istället hade valts skulle möjligheten att få fram intervjupersonernas 

erfarenheter och upplevelser av sin roll som omsorgsgivare gå förlorad, eftersom den 

kvantitativa ansatsen undersöker insamlad numerisk data och studerar relationen mellan teori 

och forskning (Bryman 2002, s. 77-78). 

Deduktion är när forskaren bevisar sin teori genom en empirisk granskning som bekräftar 

resultatet. Induktion innebär att forskaren drar slutsatser från observationer och beskriver 

orsakerna av resultatet med en teori eller en undersökning (Bryman, 2002, s. 20-23). 

Vi har genom våra intervjuer och observationer dragit slutsatser och beskrivit resultaten 

med hjälp av teori och tidigare forskning som bekräftar våra resultat. En forskarens syn på 

teorin eller litteraturen kan ha ändrats som en följd av analysen av den insamlade 

informationen, och nya teoretiska idéer och nya forskningsresultat kan ha publicerats av 

andra forskare innan forskaren har kommit fram till sina egna resultat (a.a., 2002). Enligt 

Bryman (2002) ska forskaren använda teorier som är hållbara och belyser studerande området. 

    Genom att vi inte har en färdig hypotes att utgå från placeras vår studie under den induktiva 

ansatsen. Vi har ett litet empiriskt underlag och kan därför inte komma till någon generell 

slutsats, men våra resultat bekräftar det som tidigare forskning utvisar.
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5.2 Litteratursökning 

Artiklar, rapporter och avhandlingar söktes utifrån databaserna DIVA, Google Schoolar, 

Academic Search Premier, Artikelsök och Socialvetenskap. Litteratur som vi hittade beskrev 

områdena om anhörigas upplevelser och erfarenheter av sin roll som omsorgsgivare och vilka 

kunskaper den offentliga sektorn har om äldre med dess anhöriga.  Vi använde oss av 

sökorden anhörigvårdare med invandrarbakgrund, att invandra till Sverige, anhörigstöd, 

äldre invandrare, sent-i-livet-immigranter och anhörigvårdare. Vissa sökord gav oss många 

träffar medan andra gav oss få.  Med hjälp av sökorden fick vi fram många intressanta 

avhandlingar och rapporter, författade av bland annat Emilia Forssell, Sandra Torres och 

Marta Szebehely. Vi använde oss av en så kallad metoddagbok där vi skrev våra sökord, antal 

träffar och vilken databas vi använde oss av. En metoddagbok är ett sätt att komma ihåg det 

man har sökt och att kunna återgå för att se om man har missat något. Vi sökte även antologin 

understaning family care: a multidimensional model of caring and coping som är skriven av 

Mike Nolan, Gordon Grant och John Keady. Med sökorden relative experience AND older 

people AND caregiver i Academic Search Premier fick vi 54 träffar och valde Peer reviewed 

och full text för att få fram vetenskapliga artiklar. Vi valde då artikeln Family Caregivers’  

Health in Connection With Providing Care. Sökorden family caregiver experience AND older 

people i Academic Search Premier fick vi 229 träffar då vi valde Peer reviewed och full text 

och valde artikeln Differences in impact of long term caregiving for mentally ill older adults  

on the daily life of informal caregivers: a qualitative study. 

5.3 Urval och population

Vi ville komma i kontakt med anhöriga till sent-i-livet-immigranter för att få genomföra 

intervjuer med dem och därför togs kontakt med enhetschefer inom äldreomsorgen vid olika 

stadsdelsförvaltningar i Stockholm, anhörigkonsulenter samt personer inom våra personliga 

kontaktnät (beskrivs närmare på metoddiskussionen). De vi slutligen kom i kontakt med var 

anhörigkonsulenter som arbetade inom invandrartäta förorter, vilka tipsade oss om 

anhörigvårdare till sent-i-livet-immigranter.  Kravet vi hade på urvalet av intervjupersoner var 

att de skulle ha invandrarbakgrund samt att de skulle vårda en närstående som ska ha kommit 

till Sverige under senare delen av sitt vuxna liv. Det kunde vara anhörigvårdare med eller utan 

betalning. Vi hade ambitionen att göra minst åtta intervjuer, men på grund av svårigheten att 

hitta intervjupersoner genomfördes istället fem intervjuer. I urvalet inriktade vi oss inte endast 

på anhörigvårdare med hemvårdsbidrag/anhöriganställning, eftersom vi insåg att det var svårt 

att få tag på intervjupersoner i denna målgrupp. 
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För att komma i kontakt med informanterna/intervjupersonerna ringde vi, som ovan 

nämnts, anhörigkonsulenter och olika stadsdelar där vi förklarade uppsatsen syfte och 

skickade ut informationsbrev (bilaga 2). Efter att anhörigkonsulenterna rekryterat personer 

utifrån våra kriterier, fick vi anhörigvårdarnas namn och telefonnummer. Vi kontaktade 

därefter anhörigvårdarna både muntligen och skriftligen och förklarade att deltagandet är 

frivilligt, att de kommer att vara anonyma i uppsatsen och att de kan avsluta sitt deltagande 

när de vill. Vi använde oss av det som Bryman (2002, s. 114) kallar för bekvämlighetsurval, 

vilket innebär att de personer som är tillgängliga för intervjun även när de som kontaktas. Ett 

bekvämlighetsurval motiveras enligt Bryman (2002) med att forskaren inte har råd att missa 

informanter när möjligheter ges. Detta var viktigt även för oss, med hänsyn till den korta tiden 

som fanns till förfogande samt att det var svårt att få tag på intervjupersoner. 

    Alla våra informanter är kvinnor, men vi tänker inte problematisera kring detta resultat 

eftersom vår uppsats handlar om anhörigas upplevelser och erfarenheter av sin roll som 

omsorgsgivare och inte om genus. Informanterna är i åldrarna 37, 44, 40, 42 och 55 och bor i 

invandrartäta områden utanför Stockholms stad. Tre av dem är från mellanöstern, en är från 

Spanien och en från Eritrea. De har kortare utbildningar bakom sig och samtliga har 

yrkeserfarenhet. De arbetar bland annat i dagverksamhet för personer med 

utvecklingsstörningar, har eget gatukök, är kock i en förskola, är anställd av hemtjänsten, är 

personlig assistent och tolk. Vissa av informanterna hade påbörjat högskoleutbildning i 

hemlandet men fick inte möjlighet att återuppta studierna när de flyttade till Sverige, bland 

annat på grund av familjeskäl – och även på grund av sin anhörigomsorgsroll. 

5.4 Genomförandet av intervjuerna

Vi genomförde semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide (bilaga 1) som 

behandlade specifika teman med öppna frågor. Semistrukturerade intervjuer är ett sätt för 

forskaren att skapa det tema som ska beröras och som även skapar frihet för respondenten att 

utforma svaren som upplevs viktiga. En intervjuguide med öppna frågor skapar frihet för 

intervjupersonen att utforma sina svar på sitt eget sätt. Att använda sig av en intervjuguide 

skapar även flexibilitet eftersom forskaren inte behöver ställa frågorna i den ordning som står 

i intervjuguiden och om det dyker upp nya frågor så kan man knyta an till det som 

intervjupersonen har sagt (Bryman 2002, s. 301).  Användningen av intervjuguiden bör vara 

flexibel då frågorna som forskaren ställer är avgörande för att få information om hur 

respondenterna upplever sitt liv. En nackdel med en intervjuguide kan dock vara att 

informanterna upprepar sina svar, vilket vi upplevde under genomförandet av intervjuerna för 

2



denna uppsats. Vi ställde öppna frågor under intervjuerna, vilket enligt Bryman (2002) är ett 

sätt att inte hindra synsätt som uppkommer under insamlingen av information. Fördelen med 

användningen av intervjuguide är enligt Bryman (2002) att kunna diskutera kring frågor som 

ställs eftersom detta skapar teman som kan användas under analysprocessen, istället för att 

begränsa fokus. Användandet av en intervjuguide kan dock leda till att forskaren missar 

speciella uttryck och faser under intervjun, om forskaren endast antecknar under intervjun. 

Därför använde vi oss av ljudupptagning på mobilen för att kunna vara lyhörda och följa upp 

respondenternas svar.  

    Det första mötet vi hade med samtliga informanter var trevligt och alla hade ett välvilligt 

bemötande. De var villiga att dela med av sina upplevelser och erfarenheter av sin roll som 

anhörigvårdare fastän de uttryckte oro inför intervjun. Två av dem hade språksvårigheter och 

vid ett tillfälle hade en intervjuperson en släkting med sig som tolkade åt henne. 

      Intervjuerna gjorde vi tillsammans eftersom vi ansåg att om en av oss missade någon fråga 

så kunde den andra komplettera, för att öppna upp intervjun och för att kunna föra 

anteckningar. Informanterna fick välja tid och plats för genomförandet av intervjun. Vid två 

tillfällen genomfördes intervjuerna på ett bibliotek. Vid ett annat intervjutillfälle befann vi oss 

i en lokal på ett servicehus, då en anhörigkonsulent hade bokat lokalen. De sista två 

intervjuerna genomfördes hemma hos de anhöriga. 

    Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon, som vi sedan förde över till ett usb-minne för 

att säkerställa inspelningen. Transkriberingen av intervjuerna skedde efter varje intervjuslut. 

Transkriberingarna gjordes ordagrant, där frågorna som vi ställde rödmarkerades för att 

underlätta att kunna gå tillbaka i intervjun för att säkerställa att ingen information missats. Ida 

transkriberade två intervjuer och Özlem transkriberade tre intervjuer. Intervjuerna var mellan 

20 minuter och 40 minuter långa. 

5.5 Analysprocess  

Analysprocessens första steg bestod av transkriberingen av de fem intervjuerna, för att sedan 

kunna använda dessa under resultat- och analysdelen. En av författarna kodade materialet för 

att sammanfatta informanternas svar till de olika frågor som ställdes. Svaren markerades med 

olika färger och placerades i olika dokument i förhållande till gemensamma teman. Vi är 

medvetna om att kodning bör utföras enskilt och sedan sammanställas för att säkerställa de 

teman som framkom i intervjuerna. På grund av tidsbrist fick vi dock dela upp ansvaret. Efter 

att kodningen var klar sammanförde och kontrollerade vi gemensamt de teman som vi valde 

utifrån intervjuguiden och svaren som vi fick.
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 Kodning är ett sätt att lyfta fram insamlat materialet och synliggöra olika teman. Enligt 

Jönson (2010) är kodning ett sätt att sammanställa materialet och undersöka koder eller 

begrepp som dyker upp. När man kodar delar man in materialet utifrån teman och begrepp. Ju 

mer fokuserad kategoriseringen är under insamlingen av materialet, desto mer förutbestämd 

blir kodningsprocessen (Jönson, 2010). 

Vi använde oss av tre steg när vi analyserade vårt material. Första steget var att vi utgick 

från transkriberingarna av intervjuerna och intervjuguiden sedan markerade sammanställda 

svaren med olika färger. Som tidigare nämnts skapade vi olika dokument där vi samlade alla 

stycken från de olika intervjusvaren och skapade på så sätt nya teman. 

I steg två bearbetade vi frågeområdet och markerade sedan uppkomna teman och 

underrubriker som inte synliggjordes under bearbetningsprocessen; andrafiering, aktivt och 

mindre aktivt val, missnöje med kvalitén i vården, önskan om kulturanpassad äldrevård och 

positiva uppfattningar kring äldreomsorgen. 

I det sista steget, efter att analys och kodning av materialet, avgränsades materialet till 

relevanta teman som ska besvara uppsatsens syfte. Sammanlagt blev det fyra teman: valet att  

bli anhörigvårdare - livet som vänder, hinder och tillfredsställelse, synen på den offentliga 

omsorgen och ”vi” och ”de”. Citat som vi valde ut för att illustrera de olika temana 

redigerade vi försiktigt för att göra dem mer läsbara, bl. a. togs överflödiga ord bort för att 

underlätta läsarens förståelse (Jönsson, 2010).

5.6 Metoddiskussion

Syftet med vår uppsats är att få en ökad kunskap om erfarenheter hos anhöriga som ger 

omsorg till äldre invandrare med fokus på upplevelser av valmöjligheter ifråga om 

omsorgsrollen. Vi valde denna grupp då vi hade erfarenheter och förförståelse om att det kan 

vara svårt för en anhörig med invandrarbakgrund att gå ut ur sin roll som omsorgsgivare. Vi 

skapade teman som återkom i resultatet och med hjälp av våra teman har vi presenterat 

resultatet. Detta för att det ska bli tydligt och lätt för läsaren att följa för att se återkommande 

mönster. Vi har försökt förhålla oss neutrala under analysens gång för att inte lägga till egna 

värderingar. Det är troligt att en annan person utan förförståelse eller erfarenhet av denna 

grupp skulle ha ställt andra frågor och använt andra teman. Människor är självfallet olika och 

har olika förförståelse, vilket påverkar valet av genomförandet av frågorna. I efterhand insåg 

vi att fler öppna frågor skulle ha gett oss ett större material, men de följdfrågor som vi ställde 

under intervjuns gång kompenserade i hög grad detta. Den främsta komplikationen som 

uppstod genom studiens gång var att det tog tid och var svårt att hitta intervjupersoner. De 
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som anmält intresse för att delta i studien hörde inte av sig vid två tillfällen, svarade inte på 

telefon fastän de tidigare tackat ja till att vara med. 

Enstaka gånger hänvisade anhörigkonsulenter oss till att kontakta stadsdelar i invandrartäta 

områden eftersom de inte själva hade någon kontakt med anhörigvårdare med 

invandrarbakgrund. Vid flera tillfällen uttryckte anhörigkonsulenter att denna målgrupp är 

svår att få tag på och att de ett flertal gånger har haft diskussioner om hur de ska kunna 

förmedla sig till denna målgrupp. Under intervjuerna uppstod det även språksvårigheter vilket 

påverkade längden på två av intervjuerna, som blev 20 minuter långa. Detta medförde att vi 

fick förklara frågorna som vi ställde på ett utförligare sätt för att skapa frihet och förståelse för 

respondenterna. För att tydliggöra och förstå lyssnade vi på inspelningarna ordagrant och 

skrev det som bedömdes relevant för att kunna använda det i resultatdelen.  

5.7 Validitet och reliabilitet

Reliabilitet handlar om att resultatet från en undersökning får samma betingelser om den görs 

om på nytt, det vill säga om undersökningen blir tillförlitlig. Reliabilitet aktualiseras när man 

använder sig av en kvantitativ ansats och intresset ligger i om mätningen skett korrekt 

(Bryman, 2002). Validitet handlar om undersökningen verkligen har nått dess syfte. Enligt 

Bryman (2002) diskuteras det bland forskare om dessa begrepp är relevanta inom kvalitativ 

forskning, eftersom någon direkt mätning faktiskt inte utförs. För att använda validitet och 

reliabilitet i en kvalitativ forskning ska man utgå från fyra bedömningsformer. Tillförlitlighet 

handlar om hur trovärdigt resultatet är, intern validitet. Överförbarhet motsvaras av extern 

validitet, d.v.s. om resultaten kan tillämpas i andra studier. Pålitlighet innebär frågan man får 

samma resultat vid ett annat tillfälle och konfirmering om att värderingar och tolkningar inte 

ska ha påverkat undersökningen (a.a., 2002). 

För att belysa alla dessa fyra bedömningsområden bör intervjufrågorna omfatta och fånga 

in det som syftet är. Det är viktigt att kunna visa för läsaren att analysen resulterar i 

trovärdighet. I vår studie hittade vi intervjupersoner i enlighet med våra kriterier, vi har 

dessutom noggrant beskrivit urval, population och intervjugenomförandet. Vi bifogar även 

intervjuguiden och informationsbrevet för att synliggöra frågorna och vårt syfte för läsaren. 

Genom att använda dessa tillvägagångssätt håller studien en god validitet. Resultatet som vi 

kommer fram till är liknande det i Forssells avhandling skyddandets förnuft, där Forssell 

beskriver anhörigvårdarnas upplevelser och erfarenheter av sin roll som omsorgsgivare. Bland 

annat diskuterar Forssell (2004) att det är en självklarhet för dessa anhöriga att ta hand om 

sina närstående vid försämrat hälsotillstånd, men att det är krävande både fysiskt och psykiskt. 

2



För att få ökad reliabilitet har vi kodat, analyserat och beskrivit hur vi har kommit fram till 

våra slutsatser. I vissa intervjuer var reliabiliteten låg då det uppstod språksvårigheter som 

resulterade att intervjun blev kortare än de andra. 

5.8 Generaliserbarhet 

Enligt Bryman (2002) kan man göra generaliseringar om undersökningen får samma resultat 

vid ett annat tillfälle. Möjligheten att generalisera inom kvalitativ forskning brukar anses vara 

låg eftersom forskaren fokuserar i sitt urval och därigenom försvårar generalisering på en 

större population (a.a., 2002). Våra resultat bekräftar tidigare forskning som beskriver 

anhörigvårdarnas upplevelser och erfarenheter. Resultatet är att det är krävande att vara 

anhörigvårdare till en närstående, men att det är begränsade valmöjligheter då det är 

”naturligt” att ha rollen som omsorgsgivare. Vi vet att det inte är möjligt att generalisera vår 

studie, på grund av tidsbrist och begränsad population, men likväl är resultaten likartade med 

tidigare studier. 

6. Etiska överväganden

Vi har utgått ifrån Vetenskapsrådets rekommendationer i tidskriften God forskningssed 

(2011). Denna tidskrift använder sig av fem viktiga ledord för forskning, vilka är ärlighet,  

öppenhet, ordningssamhet, hänsynsfullhet och oväld. Detta innebär att man som forskare ska tala 

sanning om sin studie, öppet redovisa metoder och resultatet, medvetet granska och redovisa 

utgångspunkter och inte plagiera (Gustafsson, Hermerén, Petersson, 2005, s. 9).

Vi informerade respondenterna om uppsatsens syfte, om att deltagandet är frivilligt och att 

de har rätt att avbryta intervjun. Våra ställningstaganden har anpassats efter respondenterna 

och deras önskemål och de har blivit informerade med ett informationsbrev (bilaga 1) om att 

uppsatsen behandlas anonymt och med fingerade namn.

Vi har även informerat de anhöriga muntligen inför varje intervju och genom en 

samtyckesblankett (bilaga 3) om att de har rätt att ge sitt samtycke. Samtyckeblanketten 

möjliggör godkännandet av intervjun och skapar medvetenhet för intervjupersonerna om att 

de har möjlighet att avbryta intervjun när de vill. 

Innan vi påbörjade intervjuerna efterfrågade vi intervjupersonernas samtycke till att 

använda ljudupptagning.  I uppsatsen har de anhöriga fått fingerade namn med hänsyn till att 

de inte ska komma till skada eller att deras medverkan ska inkräkta på privatlivet. Vi 

garanterar inte full anonymitet då vi kom i kontakt med vissa av intervjupersonerna genom 
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våra personliga kontaktnät och genom anhörigkonsulenter som hade kännedom om anhöriga 

som gav omsorg till en närstående och som följaktligen vet om vilka personer vi intervjuar. Vi 

informerade även de anhöriga både skriftligen och muntligen att allt material som vi samlar in 

och bearbetar kommer att läsas av studenter och lärare på skolans institution och om de så 

önskar kan de få en kopia av den färdiga uppsatsen. Inspelningarna som spelades in ska 

förstöras efter att uppsatsen är färdig och godkänd.

7. Resultat

Under denna rubrik kommer vi att presentera och redogöra för våra resultat. Efter att vi kodat 

vårt material synliggjordes fyra olika teman som representerar informanternas upplevelser och 

uppfattningar av sin roll som omsorgsgivare ifråga om valmöjligheter. Dessa fyra teman är 

livet som vänder, hinder och tillfredsställelse, synen på den offentliga omsorgen och ”vi” och 

”de”. Under dessa teman har vi nedan presenterat vårt resultat. 

7.1 Tema 1: Valet att bli anhörigvårdare – livet som vänder

En frågeställning vi haft med oss under hela arbetets gång är om valet att bli omsorgsgivare 

till sent-i-livet-immigranten och på vilka premisser beslutet är fattat, d.v.s. om det är den 

anhörigas egen önskan eller omgivningens krav att ha rollen som omsorgsgivare. 

Under våra intervjuer framkom olika förklaringar om orsaken till att det var just de som 

gav den mesta omsorgen och blivit anhörigvårdare. En av våra informanter förklarade det som 

att livet vänder och med detta menade hon att det är omväxlade roller, att det är hon som 

numera ska vårda sin mamma. Hon beskrev ett återgäldande.

Nej det är samma sak. Nu blir det ännu mer med henne, du vet att när jag var bebis då brukade hon ta 
hand om oss, nu känner jag tvärtom, jag är mamma och hon är mitt barn. Jag sa till henne att det är min 
tur att ta hand om henne. Jag känner ibland att det är hon som är mitt barn, hon hela tiden frågar mig, är 
det okej om jag gör såhär eller gör så eller så. Å jag säger, ja mamma… Jag är hennes mamma nu och hon 
mitt barn. Å jag är jätteglad, det är livet som vänder. Vi också måste ge mot dom, de blev trötta när vi var 
små och det är våran tur nu att lämna lite tillbaka till dom. (intv2) 

En av de andra informanterna var inne på samma spår, men hon tyckte omväxlingen av roller 

var svårare att hantera:

Jo, mycket. Det är jätte svårt att bli mamma till din egna mamma. Det är himla svårt. För att jag vill ha 
min gamla mamma och jag blir nu mamma till min mamma. Det är sådana grejor relationer, jag fattar 
ingenting ibland. (intv3)
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Vidare berättar informanterna om hur det kom sig att det var just de och ingen annan i 

familjekretsen som skulle ge omsorgen. Informant 5 förklarade för oss under intervjun att 

hennes svärmor inte vill ha någon annan omsorgsgivare än henne, eftersom svärmodern har 

stark tillit till informanten. Vidare förklarar informanten att svärmodern inte skulle acceptera 

någon annan än henne. De hade prövat med personal genom hemtjänsten men det fungerade 

inte på grund av den äldres bristande förtroende. Detta ledde till att informanten sade upp sig 

på sitt jobb och istället blev anhörigvårdare åt sin svärmor.  

En av informanterna förklarade en komplicerad mor-dotter-relation, där de tidigare inte 

umgåtts så mycket men där situationen i och med hennes mammas försämrade tillstånd 

ändrats och hon nu har en betydande roll för mammans omsorg. Även om relationen inte var 

problemfri, visade informanten på att det var en självklarhet att just hon skulle ta hand om 

henne.

Det var inte bra faktiskt. Då innan sjukdomen var hon hur stark som helst. Hon tog hand om min yngre 
bror, han var ju allt för henne. Så hon struntade fullkomligt i tjejerna. På ett eller annat sätt så hör jag att 
jag gör mycket för henne. Jag kan inte se det men jag förstår. Hon har svårt och uttrycka sig så. Ja, det gör 
hon faktiskt.

Hon fortsätter att berätta att hon känner en ilska gentemot mamman, hon förklarar att hon blir 

arg för det minsta lilla och informanten menar att hon skulle kunna respektera mammans 

åldrande mer eftersom hon är gammal och sjuk. Men samtidigt menar hon att hon är väldigt 

arg på mamman därför att hon kunde ha undvikit att vara så sjuk och då hade allas situation – 

inklusive hennes eget liv – varit annorlunda. Hon säger också att hon har svårt att se och 

uppskatta sig själv för det hon gör för sin mamma.

Samma informant fortsätter med att berätta om kluvenheten i att vårda sin mamma. Hon 

beskriver det på detta sätt:

Jag skulle gärna vilja slippa ta hand om henne. Jag har slutat tänka på det, men jag skulle… det är 
förfärligt… men jag väntar på den dagen hon dör. Jag mår inte bra av det… men jag kan inte hjälpa det 
faktiskt. Problemet är varje gång man är där, hon ber till Gud och ber: ”när kommer du ta mitt liv?”, säger 
hon. När jag lyssnar på henne liksom ah… (intv4)

Trots denna kluvenhet och trots att hon förklarar för oss att hon inte mår bra av det så 

uttrycker hon att om hennes mamma skulle bli sämre och behöva vård dygnet runt så skulle 

hon ställa upp och vårda henne på heltid. Hon förklarar att i så fall ska hon ta tjänstledigt från 

jobbet och hyra ut hennes lägenhet och ta hand om sin mamma på heltid. Hon förklarar det för 

oss som att det är en självklarhet och trots att hon tidigare visat på en stor frustration inför den 

egna situationen, så skulle hon inte tveka att ta ett ännu större ansvar för sin mamma. Denna 
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ambivalens och denna kluvenhet var väldigt central i intervjun med informant 4, där den 

tydligast kom fram.

7.2 Tema 2: Hinder och tillfredsställelse

Vi var intresserade av att ta reda på om våra informanter upplevde några hinder i deras vardag 

på grund av att de gav omsorg till sent-i-livet-immigranten och även om det fanns något, och i 

så fall vad, de upplevde som extra tillfredsställande i att ge omsorg. Informanterna var alla 

överens om att hinder uppstod men graden av hur detta påverkade deras liv varierade. Även 

deras attityd gentemot detta var skiftande. Två informanter beskrev hinder som att:

Det är jätte jobbigt därför att jag har inget privatliv. Jag måste sitta hemma och kolla. Hon sitter i soffan, 
jag undrar vad hon tänker eller vad hon vill göra. Om hon vill titta på tv, då tittar hon åt andra sidan. Hon 
lyssnar på spansk musik, men nej det är inte så fint. Men ibland när jag ska gå ut med min hund, då blir 
hon ensam eller med min dotter. Efter en timme kommer jag och ibland hon har hon hallucinationer och 
säger att det är mycket folk hemma. Ibland hon står bredvid soffan och säger det är allt fullt hemma, så 
jag kan inte sitta alla sofforna är upptagen… (intv3)

Ärligt talat det känns, jätte jobbigt. Det känns att jag är tvungen och ta hand om henne. Eftersom det 
handlar inte bara att gå ut med henne på promenad. Det skulle jag behöva också gå ut på en promenad. 
Hon kräver mycket, så länge jag är hos henne om det är fem min eller en timme… alltså hon hittar på 
saker och begär från mig hela tiden. Att hemtjänsten inte hinner städa bakom kylen. Och jag måste dra 
kylen och frysen och städa ordentligt. Hon pekar på lilla minsta, du har missat en prick. Då blir jag helt 
galen alltså. Samma sak med spisen jag måste dra den och så. När vi sitter och dricker en kopp kaffe så 
börjar hon: vi lagar mat. Men mamma de kommer till dig imorgon och hjälpa dig… men nej... så jag tar 
ut och förbereder. (intv2)

Två av informanterna beskriver en känsla av nervositet gällande de anhörigas 

sjukdomstillstånd på detta sätt och förklarar orsaken till hinder:

(Tystnad) Det är inte lätt, det kan jag säga. För att speciellt när han får dom här svaren som i slutändan 
kommer leda till amputering… Det leder till kraftig försämring hela tiden till slut stor operation och 
amputation och det är jättehemskt att se. Varenda gång sköterskan kommer och öppnar för att se hur det 
där ser ut så är det bara ahh ååå, så att det är inte lätt….det är hemskt att se. Liksom som han sa själv. Jag 
ger min kropp, bit för bit säger han. Varenda gång dom kapar. (intv1)

En annan av informanterna säger:                                         

När hon blir sjuk, jag bli jättenervös. För att du vet, hennes sjukdom det är jättesvårt och jättejobbigt. Hon 
hela tiden behöver nån att vara med henne hela tiden. Och det är jättesvårt här i Sverige, det betyder hon 
måste flytta till äldreboende. Och hon vill inte ha det. (intv2)

En tredje beskrev oron som ett hinder:

Ledsen det var förra veckan, hon ringde mig jättesent och hon sa, vet du… det kommer två personer 
homosexuella, de har kommit in i lägenheten på riktigt. Kan du ta de? Och jag säger gå bort hemifrån, nej 
men de skrattar och pussar sig och sådana grejer. Och hon sa att det finns en gubbe som sitter på soffan 
och han röker. Hon säger att det luktar rök i hela huset… Jag sa ta det lugnt, lyssna väldigt noga. Jag 
brukar säga du ska göra det och sen det och det jätte långsamt för att hon ska komma in i sängen. När hon 
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är inne i sängen, jag blev lite bättre för att hela natten man blir… hoppas hon inte går ut eller sådana 
grejer. (intv3) 

Samma informant fortsätter med att förklara vilka situationer som skapar oro:

Jag är rädd inte mera glad. Jag är nästan orolig varenda dag, därför att ibland när hon kommer från 
verksamheten och ligger i sängen, därför hon är trött. Och hon somnar 10-20 min, och hon vaknar hon 
tror det är morgon nästa dag och tar sina kläder och väntar på taxin utanför dörren. Det är bara att jag 
springer iväg. Hon bor inte nära mig hon bor, 35 min med tunnelbana med bilen tar det bara 10 min. 
(intv3) 

Flera av informanterna uppgav oro som ett hinder i vardagen. De beskriver även en oro av att 

hela tiden gå på helspänn för det fall den äldre ska ringa för att han eller hon behöver något. 

Vidare framkom känslan av att hela tiden vara uppbunden som ett hinder och våra 

informanter beskrev det så här: 

För att ibland hon har börjat hitta på… hon ringer och säger att tv kanalerna har försvunnit säger hon, jag 
vet att trots hon är sjuk så är hon väldigt smart. Jag har visat henne men hon kan ringa klockan 21 och 
säga kom och fixa. Det är för att hon vill ha sällskap, speciellt mot kvällen för att hon inte kan sova 
längre. Men hon förstår inte att man jobbar och man behöver sova själv också lite. (intv4)

Stress upplevdes även som en konsekvens av att hela tiden vara uppbunden och en av 

informanterna beskrev det som att stressen behövde komma ut någonstans och då var det 

familjen som fick lida för det.

Stressar man, blir stressen mer. Ibland jag blir arg hemma, skriker på barnen, jag måste ta ut den. Det blir 
så ibland, men ibland det går bra. (intv5)

Alla utom en beskriver en längtan efter att kunna åka på semester och beskrev avsaknaden av 

denna möjlighet som det största hindret i deras liv. Den av informanterna som ändå kunde åka 

på semester hade också mest hjälp av andra i familjen i omsorgen om den äldre och beskrev 

att det inte var ett problem. De andra informanterna upplevde det som att det inte fanns någon 

möjlighet att resa bort och några av dem beskrev även att det var svårt att vara spontan och gå 

ut hela familjen eftersom någon behövde vara hemma och ”passa”.

Till exempel söndagar jag vill helst gå tillsammans med min familj till kyrkan vilket vi gjorde förut. Men 
vi måste i alla fall se till att någon av mina syskon, vi gör det här i familjen alltså. Ser till att någon finns, 
trots att han inte har dygnets runt bemanning för honom att hämta en penna, en penna som ramlade och 
det kan va så irriterande. Då har vi alltid någon, vi ser till att det finns någon hemma. Som när han ringer 
på dörren kommer upp och ger han det där. Så hinder är det. (intv1)

Nej. Det är jätte svårt. Hon kan inte gå, hon kan inte promenera ute. Jag är timanställd och de ger inte 
semester. Men jag ska fråga ibland man behöver annars blir man galen ah… den här det är jättesvårt. 
(intv5)
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Ett annat hinder som informanterna utryckte var att det inte fanns tid över till att göra sådant 

som de skulle önska, såsom att träffa vänner. Tre av informanterna sa att det var svårt att hitta 

tid att träffa vänner och uttryckte en längtan efter att kunna göra det. En av informanterna 

utryckte det som att hon lagt undan sitt eget liv och därför inte gift sig och skaffat familj.

Ingen tid för sig själv. Jag har glömt att tänka på mig. För att nu… våra bekanta frågar mig alltså har inte 
du gift dig... jag brukar säga att jag har glömt det i bokhyllan… (skratt). (intv4)

Givetvis beskrev de även några stunder där de upplevde det som tillfredsställande att ge 

omsorg. Till exempel sa en av informanterna att hon blev glad när hennes mamma var piggare 

och de kunde gå ut och göra någonting tillsammans och det gavs även utryck för att det gav 

en känsla av tillfredsställelse av att kunna ge tillbaka för all den omsorg som den närstående 

gett dem tidigare. En av informanterna beskrev även att hon upplevde det som att deras 

relation blivit bättre sedan hon började ta hand om honom och att relationen bara förbättrats.

För att förut jag kände inte han så bra, hurdan han var som person. Innan han blev sjuk? (Tystnad) Men 
nu, nu känner jag hur han är som människa. Hur fantastisk människa han är, hur tacksam han är. Du, 
lyfter du den här t honom, jag överdriver inte han blir så tacksam. Han blir så glad. Då vill du bara ge, 
mer och mer och mer. De blir aldrig trött av att hjälpa för han är så tacksam. Aldrig klagar. Vilket också 
inte bara är bra ibland, man kan inte bra vara tack. Han har världens sår. Världens ont, världens problem. 
Kommer du att fråga honom, hur är det ”its okey”. (intv1)

Slutligen förklarar informant 5 att hon kände en tillfredställelse i att ta hand om hennes 

svärmor. Hon uttryckte under intervjun glädjen av att ta hand om svärmodern eftersom de 

hade en stark relation som bidrog till en god mamma- och dotter relation. Tillfredsställelsen 

låg i denna starka relation som gav informanten välbehag och lycka i omsorgen. 

 7.3 Tema 3: Synen på den offentliga omsorgen

Under våra intervjuer ställde vi frågan om hur de anhöriga såg på den svenska äldrevården. Vi 

ställde även frågorna om de hade sökt hjälp från offentliga äldreomsorgen och hur de skulle 

reagera om de blev erbjudna olika insatser. Vi valde dessa frågor för att få fram anhörigas 

reflektioner och tankar kring den offentliga omsorgen. Informanterna hade olika uppfattningar 

och åsikter om den svenska offentliga omsorgen. Några av informanterna hade sökt hjälp, 

bland annat när den äldre blev dement. Andra informanter hade tackat nej till insatser som 

erbjöds, framförallt till särskilda boenden.  Under denna rubrik kommer vi att tydliggöra olika 

underkategorier, missnöjd med kvalitén i vården, saknar kulturanpassad äldrevård och 

positiva uppfattningar om äldrevården. 
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De viktigaste anledningarna till att inte ta del av den offentliga omsorgen, var att de 

insatser som erbjöds inte uppfattades som anpassade efter de äldres behov, bland annat till 

följd av att det inte fanns personal som talade samma språk.

7.3.1 Missnöje med kvalitén i vården 

Under intervjuerna framkom det både positiva och negativa åsikter. Två av informanterna 

problematiserar kring den offentliga omsorgen:

Jag litar inte på vården längre. Jag har sett hur mina arbetskollegors mödrar blev illa behandlade när de 
hamnade i äldreboenden. Jag såg bilder. Men nej, min lille bror skulle aldrig acceptera det. Han skulle 
sluta prata med mig om jag tvinga min mor flytta till ett äldreboende.  (intv4)

Vi har provat, han har bott i ett äldreboende och det var riktigt katastrof där. Nej, nej de tyckte att han 
bara var en gammal farbror, och han bodde där ungefär fyra månader. Han blev kraftigt sämre när han 
bodde där. Du vet inom vården går de bara in och ut, det är ju många boenden. Personalen har inte tid att 
sitta kring en, och vissa av dem är riktig slarviga. De städar inte, och vi hade sagt till personalen att han 
ska få städ varje vecka och duscha varje tisdag och torsdagar. Men schampon var alltid fullt när jag 
besökte honom. Du måste som anhörig vara på hela tiden. (intv1)

Jag hoppas på att vården vänder till bättre. För att jag inte har träffat en enda äldre som har det bra på ett 
äldreboende. Vi människor har blivit själviska. Vi tänker mycket på oss själva. Människor tänker på det 
de vill ha, därför blir vården endast ett jobb. (intv4)

Dessa informanter har en negativ inställning till den offentliga omsorgen på grund av dåliga 

erfarenheter. De har en bild av att när äldre hamnar i särskilda boenden blir de illa behandlade 

både fysiskt och psykiskt och att personalen inte ser människan bakom sjukdomen. Annat 

som uppmärksammas är att informanten tar hänsyn till familjens inställning och inte vågar ta 

beslut om den närståendes hälsa för att inte påverka familjerelationen. 

Två av informanterna framhäver att om den äldre blev försämrad i sitt hälsotillstånd, så 

skulle de även i detta fall avstå att söka hjälp från den offentliga omsorgen. De menar att de 

skulle göra allt i sin makt för att ge god omsorg till den äldre. Som tidigare nämnts anser 

informanterna att offentliga omsorgen inte ser till den äldre och tillgodoser deras behov, att 

äldre hamnar i kläm på grund av att insatserna inte är anpassade för deras behov: 

Jag säger till dig, så länge han lever och andas kommer jag ha honom hemma. För att jag har sett mycket. 
Jag har jobbat inom vården och där är det åtta kvinnor som ska räcka till åttio personer. Det blir ju såklart 
bara in och ut. Tyvärr så är det ju. Om den äldre inte åt maten som serverades, då äter den inte. Då har 
personalen i alla fall gjort sitt jobb. Men hemma är det inte så. Hemma finns det någon som alltid orkar. 
(intv1)

Om min mamma blir sämre då är det en annan sak. Antingen kommer jag ta tjänstledigt från mitt jobb för 
att ta hand om henne. Hyra ut min lägenhet. Hon har sin lön. Det skulle räcka att betala hennes hyra och 
handla mat. Det har jag alltid tänkt. Även om det skulle krävas många år. (intv4)
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7.3.2 Önskan om kulturanpassad äldrevård

Två av informanterna framhävde positiva tankar kring den offentliga omsorgen, bland annat 

att äldreomsorgen är mycket mer utvecklad i Sverige än i Mellanöstern och att det svenska 

samhället satsar mycket på äldre människor. En av informanterna påpekade även hur lyckligt 

lottade de var som hade chansen att ta del av den svenska äldreomsorgen. En av 

informanterna betonade vikten av glädjen som hennes mor uttryckte när hon fick ta del av en 

dagverksamhet där både personalen och andra boenden som talar samma språk. Detta var en 

verksamhet som ökade tryggheten både för intervjupersonen och för den närstående. Vidare 

under intervjun framkom att den närstående tidigare hade varit på en dagverksamhet där ingen 

kunde tala samma språk med följden att den närstående kände sig otrygg, ensam och tyckte att 

det var jobbigt när hon inte förstod språket:

Min mamma, hon trivs där jätte mycket i dagverksamheten. Tidigare var hon på en dagverksamhet med 
bara svenska. Hon försökte prata med dem förstod inte, de var lite jobbigt för henne faktiskt. Men sedan 
upptäckte vi att det finns en dagverksamhet med samma språk. Jag tog kontakt med biståndsbedömaren 
och hon accepterade, vi blev jätte glada. Alla personal pratar arabiska, de är jätte trevliga och hon trivs 
där. Hon vill inte stanna hemma, vill bara gå till dagverksamheten. (intv2)

Vi ställde även frågan till samma informant, vad hon tycker om den svenska äldreomsorgen:  

Det finns jättefina möjligheter här än i vårt land. Till exempel om min mamma var i hemlandet så skulle 
hon bara sitta och vänta på dagen hon dör. Där måste barnen försörja mödrarna ekonomiskt och ta hand 
om dem. Men det är också jobbigt för barnen, för att de har också annat ansvar. Men här är det helt 
annorlunda, här känner jag mig jättetrygg när jag går och jobbar. För att jag vet att det finns någon som 
tar hand om min mamma när jag är på jobbet. Det finns fina möjligheter här. Här finns det allt: hemtjänst, 
dagverksamhet, äldreboende – allt! Hon får varje månad sin lön och vi kan betala hyran, och köpa saker 
som hon behöver. Det är jättebra. (intv2)

Denna informant uttrycker glädje och hur tacksam hon är över att hennes svärmor får hjälp av 

hemtjänstpersonal som kan förstå och tala samma språk: 

Vi hittade en tjej genom hemtjänsten, som talar samma språk som oss (arabiska). Hon är jätte bra faktiskt, 
min mor trivs med henne. Det är alltid samma tjej som kommer hem till henne och hjälper henne. (intv4)

7.4 Tema 4: ”Vi” och ”de”/Andrafiering 

Temat ”vi och de” uppmärksammades när vi ställde frågor om de ansåg att den svenska 

äldreomsorgen är anpassad efter religiösa och kulturella förhållanden, och på vilka premisser 

informanterna blev anhörigvårdare. Svaren som vi fick var att det är en del av livets gång att 

ta hand om den närstående när den får försämrat hälsotillstånd. Denna inställning framhävdes 

bland annat av att anhöriga från mellanöstern uppfostras med uppfattningen att det är vanligt 

att ta hand om den närstående när det väl blir dags – att ta del av den offentliga omsorgen 
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anses vara fel eftersom det är familjens uppgift att vårda den närstående när den inte längre 

kan klara sig själv. Under våra intervjuer användes ”vi” och ”de” i stor utsträckning när 

informanterna skulle förklara sina uppfattningar och tankar. ”Vi” och ”de” definieras även 

som andrafiering eftersom informanterna beskrev etnisk födda svenskar som ”andra” 

anhöriga som inte tar ansvar för sina äldre. Tre informanter relaterade många av sina åsikter 

till kulturalisering och betonade vikten av att det finns skillnader i hur man betraktar äldre i 

Sverige och i utomeuropeiska länder: 

Vi från mellanöstern, vi tar hand om våra äldre tills de dör. Min mamma hon hade tagit hand om sin 
svärmor tills hon flyttade till Sverige. När min mamma hade lämnat henne, hon dog efter en månad. Vi 
lämnar inte våra äldre i äldreboenden. Därför att de kommer att känna sig övergivna. (intv5)

Vi har pratat hela familjen om att till exempel att en måndag eller en tisdag ska ena barnbarnet besöka 
henne, sedan andra dagarna ska det andra barnbarnet besöka henne. Vi kan även stanna där hur länge vi 
vill. Man kan ringa varje dag eller gå dit varje dag. Det är bara att ringa och säga till. Men vi kan inte 
lämna henne som ett paket. Vi är inte som svenska människor, som lämnar de på servicehus och besöker 
då och då. Det är jätte synd. De besöker när den äldre fyller år, på julafton, påsk och resten? (intv3)

Informanterna beskrev hur viktigt det är med starka familjerelationer och att man inom 

familjekretsen alltid ställer upp för varandra, men att det är skillnad på hur svenska samhället 

ser på detsamma: 

För oss invandrare är det väldigt viktigt, vi har det starka banden oavsett om är från den fjärde, femte 
generationen.  Min farbror är detsamma som min pappa. Pappa och mamma är det samma vi har det i 
blodet. I alla fall vi eritreaner. Det är ingen skillnad mellan att vara moster och mamma, jag blir inte 
mindre ledsen om min moster går bort.  För att vi har ett starkt band, kusiner är jätteviktiga. Som en gång 
en biståndsbedömare sa till mig det är ändå din farbror? (intv1)

Vi frågade då hur informanten reagerade: 

Bara din farbror? Där förstår de inte kulturen. Där har du kulturen. Hur viktigt det är för oss. Jag kan inte 
gifta mig utan min tredje generation. Så viktigt är det i släkten. Då ska man ju kunna förstå det också. 
Alltså ni svenskar kan vara kalla ibland, ursäkta mig. (intv1)

Avslutningsvis ställde vi en följdfråga, vad hon menade med detta: 

När jag förlorade mitt fjärde barn i magen, då sa de till mig: ”det är ändå ditt fjärde barn?”. Det var en 
svensk sjuksköterska. Medan en från Iran grät med mig. Detta är kultur.

8. Analys

När vi skrivit vårt resultat har två genomgående teman återkommit. Vi har sett att utifrån 

informanternas svar finns det de som vi anser har gjort ett mer aktivt val att ge omsorg till sin 

närstående och de som har gjort ett mindre aktivt val. Detta intresserade oss så vi bestämde 

oss att utifrån dessa två teman kategorisera våra informanter. Vi har även valt att använda oss 
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av våra teman från resultatdelen för att visa på skillnaderna/likheterna i våra informanters 

tankesätt kring de frågorna, detta för att visa hur de som gjort ett mer aktivt val tänker om ex. 

den offentliga äldreomsorgen och även för att se vad de som gjort ett mindre aktivt val anser.

8.1 Aktivt val (informant 1 och 2)

Under vår första kategori som vi kallar aktivt val placerar vi informant 1 och 2. Dock 

framträder ett skyddande (Forssell, 2004, s. 140) bland alla våra informanter oavsett vilken 

kategori vi anser att de tillhör. Skyddandet är således ett genomgående tema och därför väljer 

vi att med hjälp av detta begrepp och tidigare forskning försöka förstå våra informanters svar.

8.1.1 Tema 1 och 2: Valet/hinder

Vi börjar med att försöka beskriva varför vi anser att informant 1 och 2 är de av våra 

informanter som gjort det mest aktiva valet att vara den av de anhöriga som ger mest omsorg 

till deras närstående. Vår första informant berättar, vilket även beskrivs i resultatdelen, att 

hennes farbror först bodde på servicehus, men när de såg att han inte kunde få den vård som 

de önskade honom bestämde de sig för att ta hem honom till sig. Genom sin berättelse 

förklarar vår informant 1 att det inte var av skuld eller av ett krav från den närstående de tog 

hem honom, utan för att de önskade att ge honom en bättre vård än vad som var möjligt på 

servicehuset. I Forssell (2004, s. 171) beskriver författaren glädje och hinder, vilket är något 

som också våra informanters svar vittnar om. Många olika känslouttryck kommer fram både i 

positiva och negativa ordalag, där en glädje och en tillfredställelse av att kunna ge omsorg 

beskrivs trots alla hinder. Informant 2 beskriver en vilja att ge tillbaka och förklarar att det nu 

är hennes tur att vara mamma åt sin mamma. Hon säger att det är hennes tur att ge tillbaka 

och att hon är glad att livet är så. Hon visar på en glädje att ge tillbaka.

Både informant 1 och 2 visar också i sina berättelser en stolthet över deras närstående. De 

vill gärna berätta för oss om deras närståendes fantastiska personligheter och vad de uppnått 

genom livet. I bägge fallen framträder även en nära relation. 

Informant 1 beskriver att hon tycker det är jobbigt och blir orolig när hennes farbrors 

sjukdomstillstånd blir sämre men även att hon blir glad av att hjälpa sin farbror och att det 

aldrig är jobbigt för att han är så tacksam och på grund av det så vill du bara ge mer och mer.

Även informant 2 är inne på samma spår och förklarar att hon blir orolig när hennes mamma 

blir sämre och visar även på en oro för att hennes mamma ska behöva flytta till ett 

äldreboende eftersom det är någonting som hennes mamma själv inte vill. 
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Informant 1 och 2 skiljer sig åt på så sätt att informant 1 anser att ett av de största hindren i 

hennes liv är att inte kunna åka på semester eller göra någonting spontant tillsammans med 

familjen. Dock blir oron synlig igen för informant 1 då hon säger att hon vill att någon ska 

vara hemma ifall han behöver någonting. Hon visar hela tiden på att hon önskar honom det 

bästa. Informant 2 ansåg att det inte var ett hinder för att hon kunde fråga resterande familj 

om hjälp. Något som skiljer informant 1 och 2 åt är det stora sociala nätverk som informant 2 

beskriver sig ha runtomkring sig och som kan vara en stor hjälp vid behov. Detta beskriver 

Forssell (2004) som den resurs som ger de verkliga möjligheterna.

8.1.2 Tema 3 och 4: Synen på den offentliga äldreomsorgen/vi och de

Informant 1 säger att hon inte litar på den svenska äldreomsorgen, speciellt inte efter att de 

provat att ha farbrodern boende på äldreboende men där de ansåg att han inte fick den hjälp 

han behövde. Vidare fortsätter samma informant med att berätta vad som inte fungerade där 

och förklarar det som ett system som inte fungerar med för lite personal och inte särskilt 

kopplat till någon speciell person i personalen. Hon beskriver även skillnaden som att hemma 

är det alltid någon som orkar. Däremot fortsätter samme informant med att säga att om 

farbrodern blev sämre och framförallt om han blev dement så skulle hon emellertid överväga 

äldreboende ändå för att detta skrämde henne. 

Informant 2 däremot är genomgående positiv till den svenska äldreomsorgen och då 

framför allt till hemtjänsten. Hon betonade dock att de tidigare fått hjälp genom 

äldreomsorgen, men att personalen enbart talade svenska vilket gjort det betydligt svårare. 

Sedan de fått hjälp på deras eget språk så hade hennes mamma trivts mycket bättre. Informant 

2 utryckte en tacksamhet gentemot den svenska äldreomsorgen och betonade att de har 

mycket bättre möjligheter här än i hemlandet.  

I detta fall kan vi se att det finns en tydlig rollfördelning mellan den anhöriga och 

äldreomsorgen och precis som Forssell (2004, s. 171) beskriver så kännetecknas då relationen 

av en viss förnöjelse. 

Utifrån de anhöriggrupper som Forssell (2004) definierat kan informant 1 placeras i den 

grupp som författaren beskriver som filter gentemot det nya. Anhöriga i filtergruppen vill 

forma en fristad som inga andra än den närmaste kretsen har tillgång till, utom i den mån det 

är nödvändigt. Filterrollen försöker inte att ställa sig utanför det svenska samhället och 

förväntar sig inte heller att deras egna barn ska göra det (2004, s. 212).

Informant 1 utrycker en irritation gentemot ni svenskar som hon utrycker det. Hon 

förklarar det som att svenskar inte förstår kulturen. Hon förklarar det med stöd av att en 
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svenskfödd sjuksköterska en gång hade sagt: När jag förlorade mitt fjärde barn i magen. Då 

sa de till mig ”det är ändå ditt fjärde barn?”. Hon fortsätter med att berätta att en annan 

personal född i Iran hade reagerat på ett helt annat sätt och gråtit med henne. Hon avslutar 

med att säga: Detta är kultur. 

8.2 Mindre aktivt val (informant 3, 4, 5) 

8.2.1 Tema 1 och 2: Valet/hinder

Som tidigare beskrivits under resultatdelen så framkommer att våra informanter har hamnat i 

rollen som den av de anhöriga som ger mest omsorg på olika sätt. Under denna kategori och 

detta tema ska vi försöka skildra varför vi anser att informant 3, 4 och 5 är de som gjort det 

minst aktiva valet. 

Informant 3 börjar med att beskriva en frustration över att inte ha ett privatliv, över att bli 

mamma till sin mamma och förklarar det med att det blir svårt och att relationen blir 

komplicerad. Informant 5 förklarar det som att hon var tvungen då hennes svärmor inte ville 

ha någon annan – hennes svärmor kände inte hemtjänst personalen – samt att hennes make 

inte skulle vilja att hans mamma bodde på ett äldreboende. Den av våra informanter som stack 

ut vad gäller hur komplicerat det kan bli i en relation i och med rollen som den som tar mest 

ansvar som omsorgsgivare var informant 4, som berättade om en komplicerad mor-dotter- 

relation och om en ilska över att modern inte lyssnat på kroppens signaler när den sa ifrån. 

Hon vittnade även om en hjälplöshet av att vara den ogifta dottern utan familj som får ta det 

största ansvaret därför att de andra har inte samma möjlighet. Informant 4 säger att hon lätt 

blir arg och själv tycker att hon borde respektera sin mamma mer. Hon utrycker en 

ambivalens där hon å ena sidan är arg över situationen, å andra sidan inte anser att hon har rätt 

till det eftersom hennes mamma är gammal och sjuk. Hon förklarar det även med orden: jag 

har glömt mitt liv i bokhyllan. 

Informant 3 beskriver det som att det är jobbigt eftersom hon inte får något privatliv och 

hon måste vara hemma för att passa sin svärmor. När hon försöker hitta på saker de kan göra 

så vill svärmodern inte göra något av det hon föreslår. Hon berättar även om en till synes 

begynnande demens och att detta, tillsammans med hallucinationer, försvårar sättet att ge 

omsorg på. Hon berättar även att hon inte är glad längre utan alltid rädd och orolig. Informant 

5 förklarar det som att hon tar ut sin stress och ilska på baren och familjen hemma, då det 

måste ut någonstans. 
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8.2.2 Tema 3 och 4: Synen på den offentliga äldreomsorgen/vi och de

Informant 4 berättar att hon inte litar på den svenska äldrevården och förklarar också att 

hennes yngre bror aldrig skulle tillåta henne att låta deras mamma bo på ett äldreboende. 

Informant 3 däremot kämpar för att få en plats för hennes mamma på ett spanskt äldreboende, 

men utrycker en uppgivenhet eftersom hon anser att biståndsbedömaren inte lyssnar på dem 

och inte tror på att hennes mamma verkligen behöver hjälp. Informant 5 börjar med att säga 

att hon inte vet så mycket om den svenska äldreomsorgen, men att hennes man inte vill att 

hans mamma ska bo där så därför kommer de inte låta henne göra det. Vidare förklarar 

informanten om rädslan på grund av vad vänner berättat om äldreomsorgen. Hon berättar 

också att i deras kultur så lämnar man inte sina äldre på äldreboende, utan man tar hand om 

dem tills de dör. 

Tidigare i analysen under rubriken 8:1 Aktivt val tema 1 och 2 tog vi upp gruppen filter.  

Nu vill vi fortsätta vidare med att beskriva informant 4 och 5 som väktare (Forssell, 2004, s. 

211), det vill säga att de i största möjliga uträckning vill forma en fristad för den äldre mot det 

svenska samhället. Forssell beskriver väktarrollen som möjlig att upprätthålla även om 

personen som agerar väktare är integrerad både socialt och ekonomiskt i det svenska 

samhället. Detta givet att den anhörige inte är för vårdkrävande och/eller att det finns ett stort 

fungerande socialt nätverk. Forssell beskriver slutligen en tredje grupp anhöriga som 

nytolkare och där anser vi att informant 3 passar bäst in. Författaren skriver att: 

…vars handlingar inte i lika hög grad som de övriga leds av en strävan efter konkret beständighet i de äldres 
liv. Även de utrycker sin starka medkänsla med sina äldre närstående och även de artikulerar traditionella 
omsorgsideal i termer av förpliktelser, ansvar och kärlek. Uppfattningar om hur dessa ideal kan och bör 
uppnås har emellertid omformulerats av anhöriga i denna roll och hänvisas numera till en mer principiell 
nivå (Forssell, 2004, s. 212-213).

Informant 3 säger att svenskar endast besöker sina äldre på högtider och födelsedagar, men att 

de själva inte är sådana. De ska istället besöka och ringa ofta. ”Hon ska inte bara lämnas som 

ett paket”. Informant 5 förklarar det som att ”vi tar hand om våra äldre tills de dör, det är så vi 

från mellanöstern gör” och säger att ”vi lämnar inte våra äldre i äldreboenden därför då 

kommer de att känna sig övergivna”. Informant 4 nämnde aldrig någonting som går att 

relatera till tema 4. 

8.3 Det gemensamma – skyddandet

Trots olikheter i hur valet att bli den som ger mest omsorg till sent-livet-immigranten ser ut – 

oavsett om vi väljer att kalla dem väktare, filter eller nytolkare – så är det teoretiska begreppet 
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skyddande (Forssell 2004) gemensamt för informanter. Forsell (2004) beskriver skyddandet 

som ”just en strävan efter att skapa sig ett utrymme eller en position mellan de äldre och den 

nya omgivningen från vilken det är möjligt att kontrollera och ta makt över inflytande från det 

senare”. Gemensamt för alla informanter är just denna strävan efter att skydda som Forssell 

(2004) beskriver. De har alla på olika sätt genom sina svar visat att de hämtar sin energi från 

olika och komplexa känslor som exempelvis ansvar, medlidande, förpliktelse, kärlek eller 

skuld och det kan även finnas en vilja av att ge tillbaka: 

Det ansvar som de anhöriga upplever och utövar har en viktig bakgrund i orsakerna till att de äldre alls är 
här: de yngre anhörigas utvandring bidrog till att de äldres situation i hemlandet blev ohållbar. Väl i 
Sverige utvecklar de anhöriga, med tiden, olika skyddandestrategier (Forssell, 2004, s. 217).

Forssell (2004) fortsätter med att beskriva det som även är så tydligt för våra informanter att 

detta skyddande bibehålls genom att de anhöriga, även i de fall där de tog emot hjälp av den 

offentliga äldreomsorgen, ändå skyddade sina äldre från andras inblandning och utförde den 

mesta omsorgen själv. Informant 2 visade på att hon gärna ville ha kontroll över sin mammas 

väl och ve genom att hon uppmuntrade personalen att ringa henne och fråga om hennes 

mammas behov. Informant 3 visade på att hon ville ha en fortsatt kontroll över sin mammas 

liv även när hon flyttade till ett äldreboende och betonade att hon fortfarande skulle komma 

och hjälpa henne. Detta kan ses som ett skyddande, då de anhöriga inte litar på att deras 

föräldrar själva skulle kunna säga till personalen eller någon annan om de vill ha hjälp trots att 

de är vuxna människor. De anhöriga vill skydda dem genom att vara steget före och berätta 

för personalen vad de gillar och inte gillar. Våra informanter bekräftar det Forssell (2004) 

skriver om i sin avhandling att flera av informanterna har en skev bild av den svenska 

äldreomsorgen som inte ger en helt korrekt bild av verkligheten. De beskriver att de äldre i 

särskilda boenden blir illa behandlade både fysiskt och psykiskt och att personalen inte ser 

människan bakom den äldre. 

 I våra informanters svar kan vi finna att de ofta, men självfallet inte endast, motiverar 

sina beslut utifrån vad de kallar sin kultur. Som Forssell (2004, s. 217) skriver så finns ett 

behov av att beakta att detta traditionella omsorgsideal som våra informanter beskriver är av 

betydelse, trots att det beror av både vilken person man är och av situationen hur man på ett 

medvetet plan relaterar till kulturens eller traditionens betydelse för att motivera ens 

handlingar. 

Vidare förklarar våra informanter att de ger omsorg för att det är deras skyldighet,  

eftersom deras äldre tog hand om dem när de var små och de nu måste återgälda detta. En 
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annan informant sa att ”vi från mellanöstern tar hand om våra äldre tills de dör” och betonar 

härmed en skillnad gentemot människor från andra kulturer. Hon uppger vidare att de äldre 

skulle de känna sig övergivna om de blev lämnade på ett äldreboende. Hon betonade att 

människor som är uppvuxna i mellanöstern fostras till att ta hand om sina äldre eftersom det 

är familjens uppgift. En annan informant fortsatte på samma spår och sa att ”vi inte är som 

svenska människor” och fortsatte med att säga att hon ansåg att svenskar bara besökte sina 

äldre på högtider men aldrig annars och på detta sätt skulle de aldrig minsann bete sig! Här 

visar våra informanter inte bara på ett skyddande med kultur som motiv, utan även ett 

skyddande gentemot andra – i detta fall kan vi anta att de andra är etniskt födda 

svenskar. Våra informanter rättfärdigar sitt skyddande för sina äldre genom att säga att de 

anser att vården inte är tillräckligt bra, eller för att vi har alltid i vår kultur tagit hand om våra 

gamla. Forssell (2004, s. 245) förklarar vidare att ett skyddande av de äldre mot migrationens 

förändringar kan för de anhöriga ses som en förutsättning för att kunna bevara familjekänslan. 

Skyddandet ses som hedervärt beteende och utgör stommen som ger ett visst erkännande då 

migration kan ha fört med sig andra förluster, exempelvis ekonomiska och politiska. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att skyddandet görs med vad som för våra informanter 

är tillräckliga skäl som motiverar deras beslut, oavsett om deras skäl anses vara hinder i 

vardagen eller om de ses som tillfredsställelse. De anser att deras skäl rättfärdigar deras 

beslut. Forssell (2004) säger att:

Skyddandet, i dess olika former, är ett förnuftigt förhållningssätt för de anhöriga, såväl i relationen till och 
interaktionen med andra familjemedlemmar och landsmän i förskingringen som vissas i den svenska 
omgivningen och de offentliga institutioner som de möter däri (Forssell, s. 246).

8.4 Coping, stress och caring

Under detta avsnitt kommer vi använda begreppen coping, caring och stress som 

analysverktyg för att belysa informanternas stimulus och hinder i vardagen då de ger omsorg. 

Begreppet coping och stress beskrivs av Lazarus och Folkman (1984) och innefattar att 

människor utvecklar en strategi (coping) för att ta itu med stressiga situationer. Lazarus och 

Folkman (1984) menar vidare att när människan anstränger sig för att komma till rätta med 

svårigheter, vilka ställer höga krav på deras aktuella förmåga, sker en minskning av coping. 

Den sistnämnda delar författarna i två sammanhang; känslofokuserad coping och 

problemfokuserad coping. Känslofokuserad coping innebär att människan hanterar svårigheter 

genom att använda känslor som verktyg. Problemfokuserad coping utgörs av när människan 

försöker hantera uppstådda hinder. Brist på coping medför även olika följder och riskfaktorer 
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för människans hälsa och självkänsla. Vi kommer även att använda av oss Mike Nolans et al 

(1996) vidare beskrivning av coping som sedan appliceras på det som författarna kallar för 

caring. Mike Nolan et al (1996) beskriver caring och coping som två dimensioner som 

beskriver anhörigas upplevelser ifråga om sin roll som omsorgsgivare till den närstående. 

Första dimensionen innefattar att omsorgsgivare undviker att ta itu med besvär som uppstår i 

och med omsorgen. Andra dimensionen innefattar att man ser sin roll som omsorgsgivare 

aktivt och tillfredsställande. Vi kommer att använda dessa begrepp i våra fyra teman, vilka 

diskuterades i resultatet. Genom att ta del av coping, stress och caring kommer vi att belysa 

informanternas perspektiv och reflektioner ifråga om valmöjligheter i sin roll som 

omsorgsgivare.

8.4.1 Tema 1 och 2: Valet/hinder

En av förklaringarna till valet att som anhörig bli omsorgsgivare är att det är en del av livets 

gång när den närstående blir beroende av omsorg. Informant 1 uttryckte att det var hennes tur 

att ta hand om hennes mor, eftersom omväxlade roller nu förelåg. Under resultatet framkom 

det att omväxling av roller ansågs besvärligt och som ett hinder mot att kunna acceptera att 

den närstående har försämrats i sitt hälsotillstånd. Informant 4 ansåg inte sin roll som 

anhörigvårdare tillfredställande, utan upplevde det som stressigt att både hinna med sitt 

privatliv och att hjälpa den närstående. Lazarus och Folkman (1984) diskuterar detta och 

menar att människor blir ett slags ”offer” genom att uppfylla kraven som de ställs inför. Detta 

resulterar i att man försummar besvärliga situationer utan att vidta åtgärder. Informant 3 

uttryckte under intervjun att hon kände sig instängd i sin roll som god omsorgsgivare och 

försökte uppfylla skyldigheten och plikten att ta hand om den närstående. Detta belystes i 

resultatet, att informanterna såg omsorgen som en skyldighet att ta hand om den närstående. 

Nolan et al (1996) diskuterar den skyldighet anhöriga ställs inför och menar att anhöriga som 

omsorgsgivare har som plikt att överbeskydda den äldre från den offentliga omsorgen, vilket 

minskar utrymmet för den anhörige att leva ett friskt liv. Genom att avstå från hjälpen som 

erbjuds försummar anhörige ”verktyget” coping för att kunna klara omsorgen.

Stress som uppstår i samband med omsorg är oundviklig och är en utmaning för anhöriga. 

Informanterna har ett flertal gånger under intervjuerna uttryckt att de inte hinner med 

privatlivet och måste anpassa sig efter den närstående, samtidigt som de anser att det är deras 

uppgift att ta hand om den äldre. Denna motsägelse diskuterar Lazarus och Folkman (1984) 

och likställer med begreppet stress, vilket de menar är en relation mellan människan och 

miljön. Inom stressiga miljöer uppstår det olika krav som överstiger människans kapacitet och 

4



som istället tar över välbefinnandet. Lazarus och Folkman (1984) delar stress i två kategorier 

för att belysa förhållandet mellan att känna tillfredsställelse och stress. Första kategorin kallas 

för stimulus and response definitions vilket innefattar att människan kan uppleva 

tillfredsställelse i samband med stress som uppstår i situationer av att tillföra god omsorg. 

Andra kategorin kallas för relational definitions vilket innefattar stress som uppstår i 

relationer, exempel mellan den anhöriga och den närstående. 

Informant 1, 4 och 5 hamnar i första kategorin eftersom det under intervjuerna 

framkommer att de känner tillfredställelse när de ger omsorg till den äldre samtidigt som den 

skapar hinder och stress att kunna hinna med andra aktiviteter. Informant 2 och 3 uttryckte att 

deras relation med den närstående har förändrats och blivit tydligare med omväxlade roller. 

Informanterna ansåg att omväxlingen av roller var ett hinder och kunde periodvis kännas 

krävande, men samtidigt som de hade positiva tankar kring den offentliga omsorgen. 

Mike Nolan et al (1996) beskriver att stress inom omsorgen tar en allt för stor del av 

privatlivet när man alltid presterar för att tillfredsställa den närståendes behov. Detta med en 

samtidig rädsla att den närstående ska försämras i sitt hälsotillstånd. Användning av coping 

kan ta sig uttryck genom tre olika ageranden enligt Mike Nolan et al (1996). Det första är att 

den anhöriga försöker ändra eller mildra en svår situation som uppstått. Det andra är att den 

anhöriga försöker ändra eller minska upplevda hinder och det tredje är att den anhöriga 

försöker hantera stressen som uppstår i samband med omsorgen. Två av våra informanter 

upplevde hinder av att alltid finnas till hands för den närstående, men handskades med 

uppstådda besvärliga situationer genom att försöka mildra upplevda stressen genom att göra 

aktiviteter med den äldre. Coping blir ett slags kontrollverktyg för anhörigvårdarna när det 

uppstår besvärliga situationer i samband med omsorgen (Lazarus och Folkman, 1984). Genom 

detta kontrollverktyg bearbetar anhöriga hinder som uppstår. 

Däremot anses coping även som en tillfredsställelse att kunna ta del av och fullgöra den 

närståendes behov (a.a., 1984). Informant 5 beskrev som en självklarhet att ta hand om den 

äldre och att hon blev glad när hon hade möjlighet att göra aktiviteter med sin svärmor de 

dagar hon är piggare. 

8.4.2 Tema 3 och 4: Synen på den offentliga äldreomsorgen/vi och de

Under denna rubrik diskuteras coping i relation till den offentliga omsorgen och 

kulturaliseringen som diskuterades av informanterna. Vi kommer att beskriva hur brist på 

coping kan belysas utifrån informanternas tankar kring den offentliga omsorgen och hur de 

kulturaliserar synen på valet av omsorgsgivarrollen och skapar kategorierna ”vi” och ”de”. 
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Att anhöriga till äldre invandrare inte tar del av stöd och hjälp från offentliga omsorgen 

diskuteras av Nolan et al (1996), som menar att orsaken är att anhöriga känner bristande tillit 

till omsorgen på grund av upplevda erfarenheter. Att motstå stöd och insatser från den 

offentliga omsorgen försvårar hanteringen av coping. Motståndet leder till att anhöriga får allt 

mer ansvar, förbiser sin hälsa och blundar för svårhanterliga situationer. Istället för att 

bearbeta svåra situationer beskriver Nolan et al (1996) coping i två konsekvensområden. Det 

första konsekvensområdet är att bristande emotionella känslor uppstår och det andra är 

utvecklandet av instabilitet och förnedring gentemot den närstående. Sista området hänvisar vi 

till informant 5, som uttryckte att hon i krävande omsorgssituationer kunde uttrycka 

aggressivitet gentemot mamman eftersom hon ansåg att mamman aldrig var tacksam för det 

hon fick. Informant 4 framhävde att i stressiga situationer kunde hon ”spotta” ut sin ilska på 

sina familjemedlemmar för att kunna återhämta sig. 

Lazarus och Folkman (1984) menar att människors grundläggande behov skapas av sociala 

regler och grupper, som exempelvis kulturen. Genom att utgå från kulturen tar man hänsyn till 

vad som är viktigt och önskvärt för att hantera sociala strukturer. Våra informanter uttryckte 

ett flertal gånger under intervjuerna att deras omsorgsgivarroll har med kulturella betingelser 

och sociala regler att göra. Informant 1 och 4 påpekade under intervjuerna att de inte hade 

möjligheten att gå emot familjens vilja för att inte skada den relationen. Med detta menar 

informanterna att i deras kultur tar man hand om den äldre när de blir sämre i sitt 

hälsotillstånd. Att gå emot denna ”norm” skulle skapa skam inom familjekretsen. Vidare 

beskriver Lazarus och Folkman (a.a., 1984) att människans sociala miljö skapas av 

uppfattningar om vad som anses rätt, vilket medför skillnader i tankar, känslor och beteenden. 

Sociala uppfattningar resulterar i minskning av coping, vilket skapar obalans mellan individen 

och förutsättningar som ska uppfyllas. Flera av informanterna motsade sina uppfattningar som 

omsorgsgivare, exempelvis att de skulle kunna tänka sig söka hjälp från offentliga omsorgen 

om den äldre blev försämrade i sina hälsotillstånd eller om omsorgen blev alltmer krävande. 

Deras uppfattningar och motsägelser har med det som Lazarus och Folkman (a.a., 1984) 

menar är en obalans mellan det som ska uppfyllas som omsorgsgivare och bristen på att kunna 

hantera hinder.   

Nolan et al (1996) skriver i sin antologi att hanteringen av coping skiljer sig mellan etniska 

grupper. Utomnordiska anhöriga ger omsorg upplever mycket mer stress i sin roll som 

omsorgsgivare och för samma grupp råder brist på att ta emot stöd från den offentliga 

omsorgen. Författarna anser att det beror på kulturella skillnader och förväntningar av att den 

anhöriga uppfattas som självklar omsorgsgivare. Informant 3, 1 och 5 uttryckte under våra 
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intervjuer att det är kulturella skillnader mellan utomnordiska och etnisk ”svenskfödda” 

anhöriga. Ett exempel som framkom var att det är en självklarhet för utomnordiska att ta hand 

om den närstående men för etnisk ”svenskfödda” ansågs det tvärtom. Nolan et al (1996) 

diskuterar och menar att, oavsett kulturell bakgrund, kan en minskning av coping resultera i 

att man brister i förståelsen för omsorgen och istället ser den mer som en börda och som 

hinder i vardagen. Coping är en förutsättning för att kunna kontrollera stress och svårigheter 

som uppstår i omsorgen. Brist på hanteringen av coping resulterar i att anhöriga förbiser sin 

egen självkänsla och omsorgen. 

8.5 Sammanfattning av analysen

Det kan konstateras att oavsett om informanterna anser att de aktivt eller mindre aktivt valt 

omsorgsrollen, uttrycker de påtagliga uppfattningar att det är deras plikt och skyldighet att 

finnas till hands för sent-i-livet-immigranterna. Oavsett val så har familjen påverkat på valet 

av omsorgen. Skyddande är även det som präglar informanternas uppfattningar av rollen som 

omsorgsgivare, att den främsta avsikten för anhöriga är att skydda sent-i-livet-immigranter 

från den främmande omgivningen som inte förmår tillgodose behoven hos de äldre. Stress,  

caring och coping belystes även i analysdelen. Härigenom synliggjordes att anhöriga förbiser 

sin självkänsla och inte bearbetar svåra omsorgssituationer utan i vissa fall ger upp sitt 

privatliv för att uppfylla rollen som god omsorgsgivare. Med en god omsorgsgivare menar 

informanterna att fullgöra den äldres behov och att vara tillgänglig för hjälp. 

9. Sammanfattning

9.1 Diskussion

Efter en genomgång av resultatet och analysen tydliggörs att anhöriga kan kategoriseras 

grupperna aktivt eller mindre aktivt val. Oavsett kategoritillhörighet så uttrycker de alla att det 

är en självklarhet att ta hand om den äldre när den personen inte kan ta hand om sig själv 

längre. Några av informanterna framförde att svårigheter och hinder skapades i deras liv på 

grund av att den äldre krävde tillsyn varje dag, att de var tvungna att ta mycket ansvar för att 

kunna tillföra god omsorg. Andra informanter som hade den äldre antingen i hemmet eller 

nära hemmet såg det som en självklarhet att vara omsorgsgivare på grund av att de bor nära 

varandra. En annan anledning till att det kändes givet att vara omsorgsgivare var att ingen 

annan i familjekretsen var villig att ta på sig rollen. Vi tolkar detta som att oavsett varför de 

anhöriga valt att ge omsorg, så medför omsorgen både tillfredsställelse och hinder i deras liv. 
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Omsorgen skapar rädsla över att den äldre ska försämras i sitt hälsotillstånd, ska börja kräva 

mycket av tillsynen eller att de ska behöva söka hjälp från den offentliga omsorgen när 

ansvaret inte räcker till. 

Vårt intervjumaterial bekräftar slutsatserna i Forssells avhandling skyddandes förnuft, att 

den grundläggande avsikten med omsorgen är att skydda den äldre från den ”främmande” 

omgivningen. Våra informanter ansåg att när äldre immigrerar till ett främmande land mister 

de sin självständighet och blir beroende av barnen. Vidare anser informanterna att den 

offentliga omsorgen inte kan ge bättre omsorg än familjemedlemmen. Samtidigt som avsikten 

för informanterna är att avstå från att ta hjälp från den offentliga omsorgen framförde de 

önskan om kulturanpassad äldrevård med personal som talar samma språk. Detta för att det 

ger trygghet både till den anhörige och till den äldre. Enligt informanterna innebar trygghet i 

form av samspel och social samvaro med personal som kan tala samma språk för att 

informanterna ansåg att det är lättare att integreras. Vidare motsade informanterna sina åsikter 

angående omsorgen, då de både framhävde att omsorgsgivarrollen är ett aktivt val samtidigt 

som de kunde tänka sig ta hjälp från den offentliga omsorgen om den äldre blev sämre i sitt 

hälsotillstånd. Våra informanter hamnar även i rollen väktare och filterrollen som beskrivs av 

Forssell (2004). Eftersom informanternas avsikt är att bevaka och skydda den äldre för den 

nya ”kulturen” som uppfattas skrämmande. Vidare påvisade resultat delen att ena av 

informanterna inte prioriterade skol- och arbetsmarknaden på grund av ansvar och omsorg för 

den äldre. Filterrollen innebär att alltid sträva efter att uppnå rollen som en god 

omsorgsgivare till den äldre och samtidigt skapa en frizon där den anhörige inte tillåter 

utomstående komma kontakt. Detta belystes av våra informanter då de beskrev att deras 

avsikt är att ställa upp och vara en god omsorgsgivare utan att ta hjälp från den offentliga 

omsorgen, som de ansåg problematisk.  

Vi har flertals gånger diskuterat om informnaternas uttalande om kategorisering och 

”andrafiering” av etnisk födda anhöriga. Eftersom våra informanter hade både skeptisk bild 

av den offentliga omsorgen som de samtidigt ansåg att etniska födda anhöriga inte tog hänsyn 

till den äldres välbefinnande och lycka. Under intervjuerna förklarade informanterna sina 

tankar om den offentliga omsorgen genom att använda ordet ”vi” och ”de”, detta för att 

tydliggöra skillnaden på att utomnordiska anhöriga tar hänsyn till den äldres omsorg. Enligt 

våra informanter berodde detta på kulturella skillnader. Vi anser att informanternas anseende 

till att skapa ”andrafiering” kan bero på immigrationen till ett land med helt annorlunda 

synsätt på åldrande. Detta synsätt anser vi försvårar för den anhörige och för den äldre att ta 

emot hjälp från den offentliga omsorgen eftersom det uppfattas som övergivande. Det som vi 
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även anser problematisk är svårigheten att nå gruppen anhöriga till sent-i-livet-immigranter. 

Såsom tidigare forskning har identifierat är att utbildning och anhörigstöd brister för denna 

grupp. Rapporten Anhörig 300 påvisar att anhörigstöd i form av avlösning inte utnyttjades av 

anhöriga till sent-i-livet-immigranter på grund av skam. Tidigare forskning har även 

identifierat anhörigvårdarnas tillfredställelse och lycka av omsorgen. Hildeblom (2003) har 

påvisat att anhöriga till sent-i-livet-immigranter uppfattar omsorgen som ”ge” och ”ta” och att 

det är en självklarhet att ställa upp som omsorgsgivare. Zegwaard et al (2013) och Wånell 

(2006) diskuterar och belyser att anhörigvårdare delas in i två kategorier, frivilliga och icke 

frivilliga. Denna kategorisering har vi även påvisat på resultat avsnittet då några av 

informanterna framhävde aktivt och mindre aktivt val till omsorgsgivarrollen. Oavsett val så 

framförde informanterna svårigheter och hinder i deras vardag, men att de samtidigt kunde 

känna stimulus och lycka.  

Vårt syfte var att undersöka på vilka premisser som anhöriga går in i sin omsorgsgivarroll 

och vilka valmöjligheter anhöriga har ifråga om sin roll. Anhöriga framhävde att det är en 

uppgift de behöver ta på sig när den närstående blir beroende av hjälp och stöd i ett 

främmande land. Att ta hjälp av offentliga omsorgen ansågs som att överge den närstående 

och det skulle betraktas som en skam av familjekretsen. Familjekretsen har stor påverkan på 

den anhöriges val och möjligheter i samband med rollen som omsorgsgivare. I intervjuerna 

framkom det ett flertal gånger att de anhöriga upplevde att de inte kunde ta beslut om att söka 

hjälp från den offentliga omsorgen, eftersom det skulle kunna påverka den anhörigas och 

familjens relation. Familjerelationen påverkar anhörigas val att gå in i rollen som 

omsorgsgivare och detta skapar även hinder att ”gå” ut ur rollen. Oavsett om detta skapar 

hinder eller tillfredsställelse hamnar informanterna i coping, att anhöriga tar emot allt för 

mycket ansvar och att det blir tärande. Våra informanter hade brist på hanteringen av coping 

då de ibland uttryckte att de gav ut ilska till den äldre på grund utav att omsorgen tog över 

deras liv. Istället följer de familjekretsens råd om hur och vad de bör göras som 

omsorgsgivare utan att ta hänsyn till vad de själva anser och uppfattar. 

9.2 Slutsats 

Valet att vara den som ger mest omsorg till en äldre är inte alltid givet, men kan för den 

enskilde kännas som att det är givet och det finns få alternativ. De alternativ som erbjuds kan 

också anses vara ”fel” för den äldre, även om det för den enskilda omsorgsgivaren ibland kan 

vara lockande. Oavsett varför de ”valde” att omsorgen för den äldre skulle se ut på ett visst 

sätt, finns många bakomliggande orsaker till varför. Att förstå och se alla orsaker skulle vara 
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omöjligt. Vi har istället valt att lyfta fram några av dessa samt valt att försöka förstå orsakerna 

utifrån kategoriseringen aktivt val och mindre aktivt val. 

Utifrån vårt material utkristalliserades fyra olika teman: livet som vänder, hinder och 

tillfredsställelse, synen på den offentliga äldreomsorgen och ”vi och dem”. Utifrån dessa 

teman har vi försökt tolka våra informanters svar för att se hur det kom sig att de blev 

omsorgsgivare. Utifrån vårt material och med hjälp av tidigare forskning fann vi att våra 

informanter kunde kategoriseras i aktivt eller mindre aktivt val. Våra informanter uttryckte 

flera olika känslor under våra intervjuer och vi uppfattade en kluvenhet, viljan att återgälda 

men samtidigt ilska över att de behöver ”offra” en del av deras liv för att kunna ge tillbaka. 

Hos andra informanter framkom även en tillfredsställelse över att kunna underlätta sin 

närståendes tillvaro och en stolthet i vad den närstående har åstadkommit under sitt liv. De 

uttryckte glädje över att få ge omsorg. En anledning till att de själva var omsorgsgivare, vilket 

flera av informanterna framhöll, var att de ansåg att den offentliga äldreomsorgen inte skulle 

kunna fylla den äldres behov. 

Slutsatsen är att valet att bli anhörigvårdare kan vara mer eller mindre aktivt. Ibland kan 

det upplevas som att andra än en själv tar beslutet, medan andra informanter tar ett mer aktivt 

beslut där de upplever omsorgen mer som tillfredsställelse än hinder. Det skulle behövas mer 

resurser för att försöka nå de anhörigvårdare som hamnar under kategorin mindre aktivt val 

för att hjälpa dem att se alternativ och hjälpa dem att ta ett eget beslut utifrån vad de önskar. 

Under våra intervjuer framkom även en önskan om kulturanpassad äldreomsorg för 

minoritetsgrupper, vilket vi tror skulle vara ett alternativ fler skulle kunna tänka sig. Det 

skulle även behövas mer stöd till de personer som hamnar under kategorin aktivt val för att 

hjälpa dem att ge bästa möjliga omsorg och även för att kunna avlasta dem och deras familjer 

när behov av detta uppstår. Det skulle behövas ytterligare forskning om vilken sorts stöd de 

anhöriga skulle vilja ta del av och på vilket sätt det stödet skulle vara utformat.

9.3 Implikationer för socialt arbete

I uppsatsen har vi påvisat olika faktorer för valet av omsorggivarrollen och hur anhöriga till 

sent-i-livet-immigranter ser på sin roll som omsorggivare. Faktorer som påverkar valet är 

bland annat skyddande, tillit och skam. Våra resultat bekräftar Forssells forskning kring 

anhörigas syn på omsorgen. Genom att ta del av resultaten kan man se vilka förändringar som 

krävs för att öka möjligheterna till att både den äldre och dess anhöriga utnyttjar hjälpen som 

den offentliga omsorgen erbjuder. Det behövs mycket mer etnisk anpassade insatser, vilket 

flera av informanterna har uttryckt under deras intervjuer. Dessa insatser kan vara en 

5



förutsättning för ökad trygghet för sent-i-livet-immigranten, utan att den anhöriga ska känna 

skuld och skam. Vi hoppas på att våra resultat kan bidra till förbättringar i hur man som social 

arbetare kan förstå och bemöta den äldre och dess anhöriga när osäkerheten uppstår om att ta 

emot hjälp från den offentliga omsorgen. Under intervjuerna uttrycktes att 

biståndshandläggarna bemötte de anhöriga som en börda och att de inte förstod orsaken till att 

sent-i-livet-immigranten avstår från att ta del av den offentliga omsorgen. Vidare diskuterade 

informanterna att de inte togs på allvar när de uttryckte sina känslor om hur otryggt det känns 

för den äldre att bli vårdad av en person som inte kan tala samma språk. 

Det krävs fler etnisk anpassade insatser och samarbete mellan den anhöriga och 

biståndshandläggaren för att åstadkomma förutsättningarna. Det krävs även förbättringar 

inom den offentliga omsorgen, förbättringar som identifierats i uppsatsen. 

De etiska följderna är att anhöriga till sent-i-livet-immigranter tar ett stort ansvar för 

omsorgen och att det anses fel att kliva ur rollen som omsorgsgivare. Uppsatsen har påvisat 

bland annat att anhöriga upplever skam, skuld och hinder i förhållande till omsorgsrollen, men 

att de samtidigt anser omsorgen som något tillfredsställande. Kategorisering som uttrycktes 

flera gånger av informanterna beror på etniska och kulturella beteckningar. Med detta menar 

vi att informanterna ansåg att etnisk födda svenskar inte tar hänsyn till den äldres 

välbefinnande och istället ”överlämnar” den äldre till den offentliga omsorgen.

Informanterna uttryckte även, som tidigare nämnts, att den offentliga omsorgen inte är 

anpassad efter deras kultur vilket är en av anledningarna till att sent-i-livet-immigranten och 

den anhörige avstår.  Detta resulterar i att anhöriga tvingas ta ett allt större ansvar när ingen i 

familjekretsen är villig att ställa upp och när det är brist på kulturanpassad äldrevård. 

9.4 Vidare forskning

Vidare forskning skulle kunna behandla om hur sent-i-livet-immigranter ser på den svenska 

offentliga omsorgen och hur de skulle agera om de blev erbjudna hjälp. Vi är medvetna om att 

resultatet av vår studie visar att anhöriga till äldre invandrare har en skeptisk bild av den 

svenska äldreomsorgen samtidigt som det påtalas en önskan om kulturanpassad äldrevård. 

Forskning om gruppen äldre invandrares uppfattningar kring den svenska äldreomsorgen 

skulle vara givande för att få fram om gruppens största önskan är kulturanpassad äldreomsorg 

eller om föreställningar om att familjen ska ta hand om den äldre är förhärskande. 
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9.5 Författarnas reflektioner

Flera gånger under utbildningens gång har vi återkommit till att samtala om anhöriga till äldre 

och det var därför väldigt spännande när vi sedan fick möjlighet att göra denna studie om 

anhöriga till sent-i-livet-immigranter. Det som har påverkat oss som författare under denna 

period har vart att få möta våra informanter och ta del av just deras livsval. Vår fokus genom 

hela arbetets gång har vart, varför kom de sig att våra informanter valde att bli 

anhörigvårdare? Vidare funderade vi kring om de verkligen upplevde att de hade ett val eller 

om de upplevde det som att deras möjligheter till att välja själva var begränsade. Dessa tankar 

och många fler brottades vi med under arbetets gång. Vi försökte dock hela tiden hålla oss 

kring våra frågeställningar om valet att bli anhörigvårdare och hur äldreomsorgen skulle 

kunna anpassas till sen i livet immigranter så att de skulle upplevas som ett bättre alternativ 

att välja det istället för anhörigvård. Något vi också diskuterat mycket kring är vad skulle man 

behöva göra för att den offentliga äldreomsorgen inte ska ses som ett sämre alternativ än 

anhörigvård? För dem som genuint vill vårda hemma vad skulle man kunna erbjuda dem för 

stöd och hjälp? Som våra resultat visar så finns de som mer aktivt valt att vårda hemma och 

de som gjorde ett mindre aktivt val. Våra tankar och funderingar har kretsat främst kring 

anhöriga som gjorde ett mindre aktivt val, vad bör göras för att förändra deras vardag så att de 

också kan göra ett aktivt val. 

I början av studiens gång ringde vi till många olika anhörigkonsulenter och vi fick nästan 

samma svar av de flesta, denna grupp är väldigt svår att nå och de visste inte hur de skulle 

komma i kontakt med dem. Så vår sista reflektion handlar om just det, hur ska man kunna nå 

och hjälpa denna grupp människor som inte upplever att de har ett val?

 Det har vart väldigt spännande att göra denna studie och vi anser att de finns mycket mer 

att forska kring när det gäller gruppen sent-i-livet-immigranter och deras anhöriga. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Bakgrund: 

• Kön:

• Ålder:

• Bostadsförhållande, vem man bor med:

• Vilken relation man har till den närstående:

• Utbildning: 

• Vilken form av betalning man har och hur länge i så fall: 

• Är du uppvuxen i Sverige, om nej, ankomsten: 

• Hur blev du anhörigvårdare till din närstående?

• Vem är den närstående och vilket omsorgs behov finns?

Tema 1: Praktik 

• Berätta hur en dag ser ut för dig när du tar hand om din närstående? 

• Vad behöver din närstående hjälp med? Hygien, vardagsaktiviteter, tillsyn, matlagning 

m.m.

• Finns det andra i din familjekrets eller utanför familjen som hjälper till? Hur mycket? 

Hjälper till med vad?

Tema 3: Reflektion 

• Kan du berätta hur det är att ta hand om din närstående?

• Tycker du att relationen mellan dig och din närstående har förändrats? 

• Kan du beskriva en situation som anhörigvårdare som gör dig glad 

/arg/ledsen/upprörd/tillfreds

Tema 2: Omsorg 

• Hur ser du på den svenska äldrevården? tycker du att den är anpassad utifrån religiösa 

och kulturella förhållanden?

• Om ni skulle bli erbjudna stöd från omsorgen hur skulle ni reagera på det?

Tema 4: Framtiden/Avslutande frågor

• Hur ser du på framtiden för N.N?
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Bilaga 2: Informationsbrev

Hej,

Vi är två studenter från Ersta Sköndal högskola som är inne på vår sjätte termin på 

socionomprogrammet inriktning mot äldre och vi ska nu påbörja vårt examensarbete. Vi vill 

undersöka hur det är att vara anhörigvårdare till en äldre som har invandrat till Sverige under 

sitt vuxna liv. Vi under om ni känner någon som är i denna situation och skulle kunna ställa 

upp för en intervju. Deltagande är givetvis frivilligt! Intervjupersonerna och intervjumaterialet 

kommer att behandlas konfidentiellt: intervjupersonerna kommer att vara anonyma i 

uppsatsen. 

Med vänliga hälsningar,

Özlem Peker XXX och Ida Elfving XXX
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Bilaga 3: Samtyckesblankett

5

SamtyckesblankettStudieansvariga: Ida Elfving och Özlem Peker

Utbildning: Socionomprogrammet inriktning mot äldre, Ersta Sköndal Högskola

Handledare: Anna Whitaker 

Nivå: C-uppsats

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av skriftliga informationen. Jag 

är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och kan när som helst avbryta mitt 

deltagande. 

Datum: 

Deltagarens underskrift: 
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