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Sammanfattning 
 
Studien bygger på antagandet om att de som invandrar sent i livet har vissa odds emot sig, 
som kan göra dem starkt mottagliga för psykisk stress, isolering och ensamhet. Denna studies 
syfte är att studera och fördjupa kunskaperna om erfarenheter och uppfattningar hos anhöriga 
till äldre assyrier/syrianer avseende formell omsorg, informell omsorg samt deras upplevelser 
av hur det är för dem att vara anhörig. Utifrån studiens explorativa syfte genomfördes en kva-
litativ intervjustudie, där data analyserades med innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 
2004). Deltagarna var 13 informanter från länderna: Turkiet, Syrien och Irak, vilka är infor-
mella omsorgsgivare till en äldre närstående. Informanternas närstående äldre har kommit till 
Sverige sent i livet och huvudparten av dem är analfabeter. Den ansvarsfulla anhörigrollen går 
som en röd tråd genom resultatet i denna studie. Här framträder ambivalenta känslor inför 
uppdraget, glädjen av att få återgälda det man själv har fått av sina föräldrar som barn samti-
digt som man upplever bundenhetskänslor. Slutsatser dragna från denna studie är att den an-
höriges ansvar aldrig tar slut. Att en omsorg, vilken inte upplevs erbjuda den äldre personen 
möjligheten att bli förstådd, kommer att upplevas som otillräcklig. Uppfattningar framkom-
mer om att det finns olika sätt att se på hur omsorgen ska tillgodoses hos yngre och äldre ge-
nerationer, vilket också visar sig höra samman med vilka förutsättningar individen har för att 
ta emot formell så väl som informell omsorg. I studien visade det sig vara viktigt att bli sedd 
av den formella omsorgen. För informanterna innebar det att bli lyssnad på, bli visad tillit, få 
ekonomisk ersättning för arbetet samt kunskap om hur omsorgen ska ges. 
 
Nyckelord: omsorg, äldre invandrare, anhörig, innehållsanalys  
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Summary 
“It is impossible to resign”. The study is based on the assumption that those who immigrate 
late in life have some odds against them that can make them highly receptive to mental stress, 
isolation and loneliness. This study aims to deepen the knowledge of the experiences and the 
perceptions the family members of elderly Assyrians/Syriacs have concerning formal care, 
informal care and their experiences as next of kin. Based on the exploratory purpose of the 
study semi structured interviews were conducted with 13 participants from: Turkey, Syria and 
Iraq, all of them providers of informal care for their older relatives who are late in life mi-
grants in Sweden, and the majority of them beeing illiterate. A clearly perceptible theme in 
the study is that of being the responsible next of kin. The struggle for relatives to cope with 
the care giving demands induces both feelings of restriction as well as the satisfaction of be-
ing able to return the care that was once offered. Conclusions drawn from this study is that the 
responsibility of the caring next of kin never ceases. Another conclusion is that care which is  
not perceived to offer the older person the possibility to be understood will be perceived as 
insufficient. Ideas appear that there are different ways of looking at how care should be pro-
vided by younger and older generations, which is also associated with the personal conditions 
for receiving formal as well as informal care. It proved to be important to be recognized by 
the formal care. For the participants it entails to be heard, to be shown trust, to receive finan-
cial compensation for their care and knowledge of how care should be provided. 
 
Key words: care, elder immigrants, next of kin, content analysis 
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Inledning  
Sedan 1980-talet har en liten men växande del äldre personer migrerat till Sverige sent i livet. 
De har kommit som flyktingar eller fått uppehållstillstånd i egenskap av anhörig till någon 
som migrerat tidigare (Sand, 2012 a). De som invandrar sent i livet drabbas ofta av strukturel-
la nackdelar i de socialpolitiska system, som är baserade på arbetsinsatser gjorda tidigare i 
livet. Detta kan bidra till ett praktiskt och ekonomiskt beroende av de egna barnen. De upple-
ver ofta utanförskap inför det nya samt lider av påfrestningar efter migrationen som påverkar 
relationerna med yngre generationer (Torres, 2010). Då förutsättningarna att bygga upp ett 
framgångsrikt liv är sämre för de äldre som kommit sent i livet till Sverige, än för yngre in-
vandrargenerationer, skapas klyftor mellan den yngre och den äldre generationen. Forskning 
visar att de äldres sociala nätverk utanför familjen är tunt och att de riskerar social isolering. 
En bidragande anledning till de äldres isolering är att de inte talar eller förstår svenska  
(Emami & Ekman, 1998). I denna studie studeras erfarenheter hos anhöriga till de äldre som 
kommit sent i livet till Sverige, vilka kallar sig assyrier och/eller syrianer och kommer från 
Irak, Turkiet och Syrien (Cetrez, 2005). Majoriteten av de äldre, vilka studiens deltagare är 
anhöriga till, är analfabeter.  
 
I uppbyggnaden av det svenska välfärdssamhället har en viktig utgångspunkt varit att föra en 
politik som syftar till att göra individen oberoende av familjen (Sand, 2007). Ansvarsfördel-
ningen mellan samhället och anhöriga är fastslagna i riktlinjer från regeringen från år 1988. 
Här förtydligas att den som behöver hjälp inte ska vara beroende av släkt och vänner, utan att 
anhörigas insatser ska bygga på frivillighet, och ses som ett komplement till det stöd som 
samhället har att erbjuda. Den äldre personens behov ska inte vara avhängiga dennes nätverk, 
utan bli tillgodosedda oavsett dennes familjesituation (Sand, 2012, b). Trots att det inte före-
ligger något juridiskt ansvar för barn att ta hand om sina föräldrar, så visar forskning att anhö-
riga står för merparten av all äldreomsorg till äldre (Sundström, Johansson & Hassing, 2002). 
Att anhöriga står för merparten av de äldres hjälpbehov kan vara en självpåtagen och frivillig 
uppgift, men kan också höra samman med att man som anhörig inte upplever att man har ett 
val (Sand, 2012,b ).  
 
Denna studie motiveras av kunskapen om att invandrade anhöriga omsorgsgivare oftare rap-
porterar om en svårare livssituation, med mer ohälsa och mindre stöd från både det egna nät-
verket och från formell omsorg (Forsell, 2010). Det finns ingen indikation på att behoven hos 
äldre med annan etnicitet än majoritetsbefolkningen skiljer sig åt beroende på etnicitet. Det 
finns heller inte något som indikerar att behoven hos anhöriga till äldre invandrare med annan 
etnicitet är annorlunda än majoritetsbefolkningen (Forsell, Torres, 2012). I propositionen 
”Värdigt liv i äldreomsorgen” (2009/10:116) till den nya lagstiftade värdighetsgarantin, fram-
hålls att framtidens äldreomsorg måste kunna hantera individuella olikheter och komplexa 
behov. Att alla äldre oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder ska behand-
las lika. Dessa krav utgår från den nya diskrimineringslagen (2008:567).  

 
    
 
 
 
 
 
 
 



6 

Definition av begrepp 
  
Anhörig och närstående 
I denna uppsats avses med anhöriga: personer med släktskap till den äldre personen, vilka 
stödjer och hjälper denne, medan begreppet närstående avser de äldre som tar emot hjälpen 
och stödet från anhörig (Winqvist, 2010).  

Etnicitet 
Sett utifrån ett essentiellt perspektiv är etnicitet något givet och determinerat. Något vars in-
nehåll inte är situationsbundet utan konstant. Det kan också ses som något som vi människor 
skapar i interaktion med varandra eller något skapat av strukturen vilket skänker individer 
olika resurser (Torres, 2010). I denna uppsats ligger synen på begreppet åt det mer struktura-
listiska och social konstruktivistiska hållet. Samtidigt kan inget av dessa tre perspektiv uteslu-
tas då de alla ger oss en förståelse av de konsekvenser de olika tolkningarna av begreppet får 
för individen.  

Formell omsorg   
Formell omsorg avser i denna studie de vård- och omsorgsinsatser som utförs av kommun, 
landsting och privaträttsliga företag på entreprenad, det vill säga den offentliga äldreomsor-
gen. 
    

Informell omsorg 
Informell omsorg avser det oavlönade arbetet som anhöriga utför (Sand, 2010).  
   

Äldre  
I denna studie avses med äldre 65 år och uppåt då begreppet används. I SOU 1997:76 fram-
kommer att äldre inom den svenska offentliga omsorgen i första hand inte brukar avse dem 
som är 65 år, då individer vanligtvis inte efterfrågar stöd förrän de kommit upp i åttioårsål-
dern (Stockholm: Fritzne, 1997). 65 årsgränsen visar sig vara problematisk ur en kulturell 
aspekt, då vissa länder saknar pensionssystem och ålderdomen uppfattas börja tidigare (Tor-
res, 2002).  
 

Äldre invandrare 
Begreppet äldre invandrare förknippades på 60-talet med arbetskraftsinvandrare som kom 
från länder som Grekland, Jugoslavien och Turkiet. Sedermera kom begreppet flykting att 
användas som benämning på individer som under 80-talet kom från Mellanöstern, Bosnien 
och Afrika (SOU:1997:76). Begreppet invandrare har i Sverige fått den folkliga betydelsen av 
icke-svensk (Sand, 2012, a). Det är svårt att använda sig av definitionen utlandsfödd för att 
beteckna någon som invandrare. Man kan ju till exempel vara född utomlands av etniskt 
svenska föräldrar men bott hela sitt liv i Sverige (a.a). Torres (2002) skiljer mellan anhörigin-
vandring, flyktinginvandring och arbetskraftsinvandring I denna uppsats avses anhöriginvand-
ring.  
!
!
!
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Bakgrund  
 

Äldre invandrare och äldreomsorgen 
Äldre med annan etnicitet än majoritetsbefolkningen är underrepresenterade i rollen av om-
sorgstagare. Det innebär att äldre med utländsk bakgrund mer sällan får formell omsorg än 
äldre personer födda i Sverige (Szebehely, 2005). Anledningar som kan ges till detta är kultu-
rella värderingar kring åldrandet, avsaknaden av ett gemensamt språk och kulturellt anpassad 
mat (Sand, 2012, a). Andra förklaringar som ges är att många migrerade familjer har lite kun-
skap om välfärdsstatens organisationer med dess regler och föreskrifter, och att deras infor-
mella nätverk aktiveras när det uppkommer ett behov av omsorg. Meningar framförs om att 
det ytterst sett inte är invandrares sätt att lösa omsorgen inom familjen som är signifikant för 
denna grupp, utan snarare att de är hänvisade till att göra så på grund av bristande språkkun-
skaper, samt kunskapen att ta reda på att det finns andra tillgängliga lösningar (Forsell, Tor-
res, 2012). Det är sju gånger vanligare med anhörigbidrag hos utomeuropeiskt födda äldre. 
Det är oklart om detta beror på att äldre födda utomlands i högre grad blir erbjudna ekono-
misk ersättning för anhöriginsatser i brist på etniskt och språkligt anpassad omsorg, eller om 
de i högre utsträckning efterfrågar anhörigbidrag (Forsell, Torres, 2012). I resultatet från en 
liten enkätstudie, vars syfte var att problematisera hur frågan om valfrihet inom äldreomsor-
gen hanteras av biståndshandläggare, framkom i de intervjuades svar antaganden om att äldre 
invandrare ställer högre krav än svenskfödda äldre. En stereotyp bild av att äldre invandrare 
vill ha sina anhöriga anställda visade sig i de intervjuades svar.  De förklaringar som gavs för 
detta handlade mer om uppfattningar om ett utnyttjande av systemet, snarare än att det stan-
dardiserade utbudet inte kunde tillgodose allas behov.  Åsikter om att många invandrare fram-
förde specialkrav upplevdes göra det svårt för biståndshandläggaren att bedöma och bevilja 
insatser (Andersson, Johansson, 2010).  
 
Några studier har gjorts kring kulturellt och språkligt anpassade verksamheters betydelse för 
de äldres välbefinnande. I en studie bland äldre finländare, vars syfte var att beskriva och för-
söka fördjupa förståelsen av deras upplevelser och föreställningar av sjukvård, äldreomsorg 
och hur etnisk bakgrund påverkar den äldre invandrade personens upplevelser och övertygel-
ser i det nya landet, framkommer att delandet av samma etniska bakgrund med vårdgivare, av 
de äldre uppfattades leda till bättre vård. Det framkom att deltagarna önskade känna förtro-
genhet, kontinuitet i livet, sällskap och trygghet när de tänkte på den framtida äldreomsorgen. 
Dessa önskemål ansågs kunna tillgodoses i den välkända fysiska miljön i form av personens 
nuvarande bostad, ett äldreboende i samma del av staden där man bodde, eller i ett äldreboen-
de med en välkänd sociokulturell miljö där finska talades av boende och personal. Avhand-
lingen visar att etnicitet och etnisk identitet, ett gemensamt modersmål, och platsen, spelar en 
viktig roll i vården av äldre finska invandrare. Utöver detta upplevde de äldre en känsla av att 
vara hemma när de vårdades av medlemmar i den egna etniska gruppen, på en bekant plats, 
med människor som talade samma modersmål (Heikkilä, 2004). I en etnografisk studie om ett 
dagcenter för äldre iranier, framkom positiva effekter av regelbundet deltagande, då de delta-
gande upplevde att deras nätverk av kontakter ökade och att de upplevde en känsla av mins-
kad social isolering. Studien visar att en kulturellt anpassad dagcentral för etniska minoriteter 
kan medföra fördelar om minskad social isolering (Emami, Torres, Lipson & Ekman, 2000). 
Torres (2002) förespråkar aktivering av sent i livet invandrare med hjälp av dagcentraler för 
dem. Författaren menar att uteblivandet av erkännandet av de potentiella fördelar som integra-
tionen i den etniska gruppen kan innebära, gör att vi dömer dessa äldre till isolering bakom 
hemmets väggar (a.a.).  
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Äldre invandrare  
Etnicitet förknippas med geografiskt eller nationellt ursprung. Ordet etnicitet kommer ur-
sprungligen från det grekiska ordet ”ethnos” som betyder folk (Torres, 2011). Vissa menar att 
det inte räcker att säga att en etnisk grupp utmärks av en gemensam kultur, eller ens kunna 
peka på specifika drag som gemensam religion, gemensamt språk eller sedvänjor, att det en-
dast är i den utsträckning kulturella skillnader görs viktiga och socialt relevanta som sociala 
relationer innehåller ett etniskt element (a.a.). Begreppet handlar om gränsdragning och det är 
svårt att likställa nationsgränser med människors etniska, kulturella, religiösa och språkliga 
bakgrund då kartgränserna under historiens gång har ritats om. Globalisering och internatio-
nell migration har medfört svårigheter att likställa etnicitet med ett folk (Torres, 2011). Identi-
teter är komplexa och reproduceras kontinuerligt och utförs i olika arenor i vardagen. Identite-
ten måste ses som ett samspel av faktorer så som klassposition, kön och etnicitet (McCall, 
2005). Det finns en stark korrelation mellan etnicitet och klass, då det finns en hög sannolik-
het för att personer som hör till specifika etniska grupper också hör till specifika samhälls-
klasser. Samtidigt bör de båda begreppen enligt vissa rent begreppsligt hållas isär (Hyland, 
Eriksen, 1993) .  
 
Begreppet invandrare står i förgrunden i denna studie. Den sociala positionen invandrare 
handlar om hur det är att ha en annan etnisk bakgrund än majoritetsbefolkningen och vilket 
handlingsutrymme och resurser som är kopplat till detta (Torres, 2011, Lopez & Scott, 2000 ). 
Stereotypa föreställningar existerar om äldre invandrare (Lill, 2002). En vanlig föreställning 
om den äldre invandraren är att denne är ensam och isolerad. Samtidigt existerar parallellt 
diskursen om att den äldre invandraren har tätare kontakt med sin familj och är mer kollektivt 
orienterad i motsats till föreställningen om svensken som mer individuellt orienterad (Ron-
ström, 1996). Äldre invandrare har behandlats som en homogen grupp men heterogeniteten är 
stor hos invandrare såväl som hos svenskar. Hos invandrare finns en variation av utbildning, 
geografisk, nationell, kulturell, språklig, religiös, etnisk och social bakgrund (Sand, 2012 b). 
Likaså skiljer sig anledningarna till varför man kom till Sverige. Förutsättningar för äldre, 
vilka kommit sent i livet, kan se olika ut beroende på om de kommit nyligen till Sverige för 
att förenas med sina vuxna barn eller om de migrerat tidigare i livet och åldrats i Sverige. En 
del av dem som invandrat senare i livet har vissa odds emot sig som kan göra dem starkt 
mottagliga för psykisk stress, isolering och ensamhet Framgångsrik integration efter invand-
ringen kan minska risken för social isolering hos invandrare som kommit sent i livet (Torres, 
2002). En äldre kvinna som är invandrare och åldrats i Sverige citeras i boken ” Att åldras i 
främmande land”. Hon säger följande: ” Det är skillnad mellan oss äldre invandrare och 
äldre svenskar. De kan språket, det är ju deras modersmål, de kan tala med varandra och 
hålla varandra sällskap. De är ofta i föreningar och gör många saker tillsammans. Men vi 
äldre invandrare är beroende av vår familj, av våra barn” (Melle, 2006,s.11). 

Assyrier/Syrianer 
Det finns begränsat med aktuell forskning kring assyrier/syrianer. Cetrez (2005) studerar pro-
cessen av ackultaration. Författaren använder sig av beteckningen Suroyo, vilken inkluderar 
dem som kallar sig araméer, assyrier, kaldéer och syrianer vilka kommer från Irak, Iran, Tur-
kiet, Syrien samt Libanon. I denna studie används beteckningen assyrier/syrianer, då de delta-
gande kallar sig assyrier och/eller syrianer. Det har funnits olika anledningar till migrationen 
och den har skett i olika faser. Under slutet av 60-talet migrerade de första individerna som så 
kallade kvotflyktningar. Under den första halvan av 70-talet skedde en migration av dem som 
gavs uppehållstillstånd på grund av politiska och humanitära orsaker. Mellan 1979 och 1982 
möjliggjorde den svenska regeringen för Suroyo från Turkiet att komma till Sverige genom 
ett kvotsystem för återförening av familjer. Dessa migrationsperioder följdes av migration till 
huvuddelen från Syrien och Libanon under 80-talet och från Irak under 90 talet. Cetrez (2005) 
menar att det är svårt att demografiskt kartlägga denna grupp, då individer inte statistiskt ka-
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tegoriseras efter etnicitet och religion. Det är svårt att beräkna hur många Suroyo det finns i 
Sverige då de kommer från olika länder som Turkiet, Syrien, Libanon och Irak och det är inte 
möjligt att räkna deras antal differentierade från andra etniska grupper från samma länder. 
Cetrez (2005) menar att det finns en viktig relation mellan ”Suroyosamhället ”och det tradi-
tionella svenska samhället. Detta är att de både i sina ursprungsländer och i Sverige befinner 
sig i minoritet. Skillnaden är att de i sina ursprungsländer utmärkte sig genom att vara en kris-
ten minoritet bland muslimer. I Sverige har de blivit en invandrargrupp bland andra, differen-
tierade utifrån ursprung snarare än religion. Bakgrunden hos Suroyo är heterogen och olika 
samhälleliga strukturer måste studeras med hänsyn till dessa individers bakgrund. Dessa är 
livsmönstret i jordbrukssamhället, i industrin och i servicesamhället. Exempel kan ges som 
sydöstra Turkiet med analfabetism, låg utbildningsnivå och en mer kollektivistisk orientering 
i jämförelse med storstäder som Istanbul, med en hög utbildningsnivå och möjlighet att få 
arbete i en industri. Samtidigt markerar migrationen till Sverige en övergång från en mer kol-
lektivistisk livsorientering mot individualistisk livsorientering (a.a). 
 

Livsloppsutvecklingsperspektiv  
Det finns många definitioner av livslopp i litteraturen, men allmänt signifikant om man utgår 
från ett livsloppsperspektiv är att åldrandet inte ses som en avgränsad del i senare delen av 
livet, utan en ständigt pågående process som sker från vaggan till graven. Varje fas i livet för-
stås utifrån tidigare utvecklingsfaser och betraktas vara av lika stor betydelse (Öberg, 2002).   
Tiden blir här central, då den äldre personen måste förstås utifrån hela sitt livslopp (Malmberg 
Ågren, 2011).  
 

Den formella äldreomsorgen 
Antalet människor 65 år eller äldre i Sverige var cirka 1,6 miljoner år 2008. Dessa utgör 18 
procent av befolkningen. Ungefär 250 000 av dessa var beviljade hemtjänst i sin bostad eller 
bodde på särskilt boende. Större delen av det som kallas formell äldreomsorg består av hem-
tjänst samt särskilt boende. Det finns också andra verksamheter utöver dessa så som korttids-
boenden och dagverksamheter. Äldreomsorgen är idag en välfärdstjänst som åligger alla 
kommuner att kunna erbjuda alla som vistas i kommunen. En av de vägledande lagstiftning-
arna inom den offentliga äldreomsorgen är Socialtjänstlagen (SOU 2008:51). Enligt 1§ i 4 
kap. av Socialtjänstlagen (SOL 2001:453) har den som själv inte kan tillgodose sina behov 
eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörj-
ning eller för sin livsföring i övrigt. Den person som beviljas stöd ska tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå.  
I den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken anges mål och inriktning för den framtida 
äldrepolitiken. Målen innebär att äldre ska betraktas som individer med skilda intressen och 
bemötas med respekt och inte diskrimineras på grund av sin ålder. De handlar också om hän-
syn till människors olika språk och ursprung (Socialdepartementet, 2011). Målen framgår 
vidare i 4 § i 5 kap. av Socialtjänstlagen (SOL: 453).  Här står det att Socialnämnden ska ver-
ka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållan-
den och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 
 

Informell omsorg i Sverige 
I Sverige har en omfattande och kontinuerlig ökning av den informella omsorgen skett sedan 
tidigt 90-tal. En omfördelning har skett från den formella till den informella omsorgen. Me-
ningar framförs om att familjens ansvar för äldres vård och omsorg har återinförts, att det 
skett en så kallad refamilisering, att den formella omsorgen blivit ett komplement till den in-
formella och inte tvärtom (Sand, 2007, 2012). En av förklaringarna till ökningen av den in-
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formella omsorgen är en ökande äldre befolkning, i takt med nerdragningar inom den formella 
omsorgen (Sundström, Johansson & Hassing, 2002). Jegermalm och Jeppsson Grassman, 
(2012) menar att det finns mycket som talar för att en stor del av de informella insatser som 
utförs inte är ett resultat av nedskärningar inom den formella omsorgen (Jegermalm & Jepps-
son Grassman, 2009). Den informella omsorgen skildras ofta som den vilken utförs av någon 
med släktskap till personen som han eller hon hjälper. Bland dem som hjälper finns både de 
som hjälper någon med särskilda vårdbehov och de som hjälper någon utan sådana. Vidare 
finns uppdelningen av dem som hjälper någon som de är släkt med, och de som hjälper någon 
som de inte är släkt med (a.a). Den procentuella könsfördelningen för äldre som bor hemma 
oavsett hjälpbehov är att 12 % får hjälp av en maka, 10 % av en dotter, 5 % av en make samt 
5 % procent av en son (Szebehely, 2005). Den informella omsorgen kan även sägas omfatta 
de insatser vilka utförs av idéella organisationer och föreningar. Vissa menar att ökningen av 
informella insatser kan ses som ett ökat medborgarengagemang och en ökad betydelse av ci-
vilsamhället (Jegermalm & Jeppsson Grassman, 2012). Det är dock framförallt barns insatser 
till sina föräldrar i Sverige som har ökat. Framförallt har det skett en ökning av insatser hos 
medelålders döttrar (Szebehely, 2009). I hög grad är det kvinnor från arbetarklassen som blir 
anhörigvårdare (Mossberg Sand, 2000, Szebehely, 2005). Vissa menar därför att anhörigom-
sorg är en klass och könsfråga (a.a.). Flertalet av dem som ger informell omsorg är vuxna 
barn i åldrarna 45-65 och vanligast är att omsorgsmottagare är föräldrar eller svärföräldrar. Då 
dessa befinner sig i förvärvsaktiv ålder framkommer svårigheter att kombinera förvärvsarbetet 
med den informella omsorgen . Det visar sig även att det finns mycket lite stöd som riktar sig 
till förvärvsarbetande anhöriga. Uppfattningar finns om att utveckla nya former av stöd som 
riktar sig till yrkesarbetande anhörigvårdare (a.a.)  
 

Offentligt stöd för anhöriga 
Under 1900-talet övergick ansvaret för äldre personer från anhöriga till att bli samhällets an-
svar, då den juridiska skyldigheten för vuxna barn att ombesörja föräldrarnas vård och eko-
nomi försvann, genom den så kallade Socialhjälpslagen från 1956. Denna övergång möjlig-
gjorde en ökande individualisering (Mossberg Sand, 2000). Sedan 1960-talet har det i Sverige 
funnits möjlighet att som anhörig få ekonomisk ersättning via någon form av bidrag eller an-
ställning. Det arbete vilket betalas ut ekonomisk ersättning för informell omsorg, kan ses som 
en kompensation för det arbete som kommunen har det yttersta ansvaret för. Skillnaden mel-
lan de olika ersättningarna som utbetalas består främst i om ersättningen för anhörig ger till-
gång till socialförsäkringssystemet eller inte. Hemvårdsbidrag betalas exempelvis ut till den 
äldre personen medan en anhöriganställning ger visst ekonomiskt skydd i form av pensions-
förmåner och socialförsäkringar (a.a.). De olika ersättningarna för anhörigomsorg i Sverige 
har minskat. Anhöriga till äldre invandrare är särskilt drabbade då de utgör majoriteten av 
anhöriga med anhöriganställning (Sand, 2012, b). Andra stödformer för anhöriga är avlös-
ning, dagvård, stödsamtal samt anhöriggrupper. Uppfattningar framkommer om att sinnebil-
den för anhörigstödet har varit en äldre maka eller make. Den 1 januari 2009 trädde en lag-
ändring i kraft, vilken innebar att lagtexten i Socialtjänstlagens 5 kapitel 10 § ändrades från att 
Socialnämnden bör ge stöd och avlösning till att Socialnämnden ska erbjuda stöd, för att un-
derlätta för de personer som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre som har 
funktionshinder (a.a.). Nulägesrapporten ”stöd till personer som vårdar eller stödjer närstå-
ende” från Socialstyrelsen (2012), bygger på en datainsamling bestående av tre elektroniska 
enkäter som skickades ut till landets samtliga kommuner samt stadsdelarna i Stockholm, Gö-
teborg och Malmö. Denna omfattar samtliga verksamhetsområden: äldreomsorg, funktions-
hinder och individ- och familjeomsorg. Där framkommer att kännedomen om den skärpta 
lagstiftningen gällande kommunens skyldighet att erbjuda stöd till anhöriga är låg. Det fram-
kom att endast en tredjedel av de anhöriga som utförde mer omfattande omsorg kände till be-
stämmelsen. Författarna av rapporten menar att detta måste ställas i relation till anhörigas 



11 

behov av stöd. Tre fjärdedelar av de tillfrågade anhöriga i studien uppgav att de inte hade be-
hov av stöd. Möjliga förklaringar som framförs är att dessa inte känner till vilket stöd som 
finns att få. En annan förklaring som ges är att det utbud som finns inte matchar behoven. Hos 
kommuner med stor andel befolkning med invandrarbakgrund, framkom särskilda problem 
med att erbjuda det författarna formulerar som ”etniskt anpassade insatser i tillämpandet av 5 
kap 10§ Socialtjänstlagen .  
 

Anhörigas upplevelser av formell omsorg 
I artikeln ” Family involvement in the institutional eldercare context. Towards a new unders-
tanding”!av Whitaker (2009), presenteras en studie som bygger på sju månaders deltagande 
observation. På ett särskilt boende i Sverige studerades de anhörigas involvering i omsorgen 
på det särskilda boendet, då den äldre personen befann sig i livets slutskede. 18 anhöri-
ga/familjemedlemmar intervjuades om sina erfarenheter av det särskilda boendet, om upple-
velsen av standarden på vården och upplevelsen av sin egen medverkan i omsorgen. Flera av 
de intervjuade familjemedlemmarna förklarade sitt engagemang med motiv som kärlek, an-
svar, skyldighet och återbetalning. Skuld och dåligt samvete var också inbäddade i dessa mo-
tiv. Whitaker menar att de anhörigas besök och deras omvårdande uppgifter på det särskilda 
boendet kan tolkas som ett sätt att värna om den äldre personens identitet och värdighet. En 
framträdande uppfattning hos de anhöriga var den övergripande uppfattningen om att det sär-
skilda boendet var den sista hållplatsen i livet. Hos de anhöriga framkom upplevelser av att 
detta var en plats som hos dem väckte motstridiga känslor, dels positiva känslor över omsor-
gen och samtidigt sorgen över att den äldre närmade sig döden. Äldreboendet kunde upplevas 
både som ett hem och som en institution. Samtidigt som det särskilda boendet av de anhöriga 
förknippades med isolering och ensamhet, uttryckte de även känslor av trygghet, gemenskap 
och delaktighet.  

Anhöriga till äldre invandrare 
Inom ramen för sin avhandling undersökte Emilia Forsell (2004) situationen för hjälpgivande 
anhöriga till äldre som kommit till Sverige sent i livet. De deltagande kom från olika länder 
med varierande utbildningsbakgrund, bostadsförhållanden samt ekonomiska förutsättningar. 
Resultatet i Forsells studie visade på ett traditionellt omsorgsideal, vilket de anhöriga motive-
rade sina insatser med. Det framkom att inblandning av personal av de flesta upplevdes som 
brist på kärlek och att man som anhörig inte fullgjorde det man var förpliktigad till att göra. 
Ett resultat i studien var att de anhöriga använde sig av olika strategier för att skydda den äld-
re från omvälvande förändringar efter migrationen till det nya landet. Skyddandet berodde 
enligt författaren på att den anhörige försökte skapa ett utrymme, en position från vilken det 
var möjligt att kontrollera, återta inflytande och makt från den nya omgivningen.  Drivkraften 
för själva skyddandet var ansvarskänslan som de anhöriga kände gentemot de äldre, vilken 
visade sig bottna i ett medlidande, att vilja återgälda samt kärlek och skuld. Att skydda och 
leva traditionsenligt blev svårare när den anhörige förvärvsarbetade och på så vis blev mer 
integrerad i samhället. Det framkom att ju mer delaktiga de anhöriga var i samhället med för-
värvsarbete och sociala kontakter utanför den närmaste familjen, desto mindre var deras möj-
lighet att ge hjälp. Resultatet i Forsells studie visar på en bundenhet knutet till ett ensamburet 
ansvar om den äldre personen. Den upplevda bundenheten framkom höra samman med den 
äldres beroende av anhörig som tolk, förmedlare av information och kontakter, då denne inte 
kunde kommunicera med sin svensktalande omgivning. Resultatet visade att äldreomsorgen 
fick olika konsekvenser för olika anhöriga, beroende på hur det sociala nätverket såg ut. Sär-
skilt utsatta var de ensamma anhöriga samt de anhöriga som hjälpte sina äldre mot ekonomisk 
ersättning från kommunen. Trots relationens ensidighet präglades relationen mellan anhörig 
och den äldre personen av ömsesidighet och upplevelser av glädje i rollen som anhörig. Re-
sultaten i Forsells studie visar ett lågutnyttjande av äldreomsorg, vilket framkom ha olika an-
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ledningar, så som upplevda tillkortakommanden från äldreomsorgens sida eller att det som 
erbjöds av äldreomsorgen inte var anpassat efter de äldres behov, exempelvis att den äldre 
inte erbjöds hjälp på det egna språket. Anledningen till lågutnyttjandet visade sig höra sam-
man med att de anhöriga inte trodde sig ha rätt till offentlig äldreomsorg så länge de själva 
läste svenska och fick socialbidrag från staten.  

Problemformulering  
Begreppet ”dubbel utsatthet ” har ibland använts för att förklara äldre minoriteters dubbla 
utsatthet utifrån ålder och ursprung (Ronström, 1996). Att studera ålder och invandrarskap 
bygger på antaganden om att dessa respektive sociala positioner får betydelser för individers 
livsförutsättningar (Torres, 2011). Det handlar om antagandet om att de som invandrar sent i 
livet har vissa odds emot sig, som kan göra dem starkt mottagliga för psykisk stress, isolering 
och ensamhet (Torres, 2002). De drabbas ofta av strukturella nackdelar i de socialpolitiska 
system som är baserade på arbetsinsatser gjorda tidigare i livet, vilket kan bidra till ett prak-
tiskt och ekonomiskt beroende av de egna barnen. Fokus är på den sociala positionen invand-
rare och vilket handlingsutrymme och resurser som är kopplat till detta (Torres, 2010, Lopez 
& Scott, 2000). Samtliga av informanternas närstående äldre i denna studie har kommit till 
Sverige sent i livet. Flertalet av dem är analfabeter. Kunskap finns om de problem som gene-
rellt kan uppstå vid anhörigomsorg, men inte mycket kunskap om hur problemen ser ut när de 
är förknippade med exempelvis annat språk och annan kultur. Det finns därför anledning att 
speciellt uppmärksamma dessa anhörigas situation (Sand, 2012, a).  

Syfte  
Att studera och fördjupa kunskaperna om erfarenheter och uppfattningar hos anhöriga till äld-
re assyrier/syrianer avseende formell omsorg, informell omsorg samt deras upplevelser av hur 
det är för dem att vara anhörig. 

Metod och tillvägagångssätt  
Utifrån studiens explorativa syfte att studera erfarenheter och uppfattningar hos anhöriga till 
äldre assyrier/syrianer genomfördes en kvalitativ intervjustudie med 13 informanter (Kvale, 
1997). Data är efter etiskt informerat samtycke insamlade i två svenska kommuner under vå-
ren och sommaren 2012 ((http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf)).  

Deltagare och urvalsförfarande 
Ett strategiskt urval av informanter genomfördes utifrån följande inklusionskriterier: a) att 
informanten var anhörig till en äldre person vilken identifierade sig själv som assyrier 
och/eller syrian, b) informantens närstående äldre var 65 år eller äldre. Ett heterogent urval 
eftersträvades genom att uppnå en variation hos de intervjuade avseende ålder, kön samt erfa-
renhet av informell respektive formell omsorg. Rekrytering av informanterna genomfördes 
enligt så kallad snöbollsmetodik, vilket innebär att forskaren utifrån uppsatta urvalskriterier 
tar kontakt med någon som kan hjälpa denne att hitta ytterligare personer, som i sin tur kan ge 
förslag på ytterligare personer att tillfråga (Esaiasson, 2007). Styrkan med ett strategiskt urval 
är, att man genom att välja informanter som kan tänkas ha mycket att berätta med central be-
tydelse för syftet, kan nå nya insikter och en djupare förståelse av det studerade området (Patt-
ton, 2002). De intervjuade rekryterades från två kommuner i södra och västra Sverige, Kom-
mun 1 och Kommun 2 (se tabell 1). Samtliga av informanterna i Kommun 1 blev tillfrågade 
av en person. I Kommun 2 rekryterades informanterna genom tre olika personer. Samtliga av 
de intervjuade blev tillfrågade om de visste om någon som de trodde skulle vara intresserade 
av att ställa upp. Tips på intresserade gavs av flera av informanter i Kommun 1, men inga av 
dessa tips ledde fram till en intervju. På grund av att samtliga informanter i Kommun 1 rekry-
terades genom en och samma person, och då författaren efterhand fick uppfattningen om att 
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flera av dem på något sätt kände till varandra, togs beslut att försöka få tag på ytterligare in-
formanter i en annan kommun. Valet att rekrytera ytterligare personer hörde även samman 
med ambitionen att uppnå ytterligare variation i materialet avseende informanternas ålder.  
 
 Tabell 1. Urvalsprocessen – strategiskt snöbollsurval 

 
Utifrån uppsatta urvalskriterier kom informanterna slutligen att utgöras av nio kvinnor och 
fyra män, vilka befann sig i åldrarna 18-63 (Medianvärde 48)(se tabell 2). Tolv av de 13 in-
tervjuade var son eller dotter till sina äldre närstående. En informant var barnbarn till dennas 
närstående äldre. De intervjuade kommer från länderna: Irak, Syrien, Turkiet och Sverige. Tio 
av dem kommer från Turkiet, en från Syrien, en från Irak och en från Sverige. Majoriteten har 
kommit till Sverige under slutet av 70-talet och början på 80-talet, då de befann sig i tonåren 
eller strax över 20 års- ålder. Flertalet av informanternas närstående äldre har kommit ungefär 
samtidigt som sina barn till Sverige. Majoriteten av informanterna förvärvsarbetade vid den 
aktuella tidpunkten för intervjun (se tabell 2). De intervjuades närstående äldre befann sig i 
åldrarna 63-94 (Medianvärde 81).  Informanternas närstående äldre omfattar totalt 19 perso-
ner.  
  
 Tabell 2. Översikt av informanternas ålder och sysselsättning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samtliga av informanterna i studien har pågående/eller tidigare erfarenhet av informell om-
sorg. De flesta kombinerade denna med förvärvsarbete. Insatserna som utfördes inom ramen 
för den informella omsorgen var av varierande karaktär, alltifrån socialt sällskap till att hjälpa 
den äldre personen vid toalettbesök. Det handlade även om att som anhörig vara behjälplig 
med administrativa uppgifter så som betalning av räkningar, kontakt med myndigheter, följa 
den äldre personen till läkarbesök samt utföra insatser av serviceliknande karaktär.  

Rekryteringsperson  
1.  Kommun 1 

Rekryteringsperson 1. 
Kommun 2 

Rekryteringsperson 2. 
Kommun 2 

Rekryteringsperson 
3. Kommun 2 

Kvinna n= 5  
Män n= 4 

 Kvinna n=1 
  

Kvinna n=1 Kvinna n= 2 

Ålder 18 1 

Ålder 30 + 2 

Ålder 40+ 4 

Ålder 50+ 5 

Ålder 60+ 1 

Förvärvsarbetar 11 

Studerande 1 

Sjuskriven 1 



14 

 
Informanterna hade varierande erfarenhet av formell omsorg . De hemtjänstinsatser som deras 
närstående äldre hade vid den aktuella tidpunkten, handlade nästan uteslutande om 
serviceinsatser i form av städning. Några hade äldre som tidigare prövat denna insats men 
avsagt sig den. Ett fåtal av de intervjuades närstående äldre hade vid den aktuella tidpunkten 
insatser i form av personlig omsorg (personlig hygien, etc). Vissa hade erfarenhet av att deras 
äldre närstående vistats på korttidsboende eller särskilt boende. Annat förekommande bistånd 
bland informanternas närstående äldre var hemvårdsbidrag. Förekommande var även 
anhöriganställningar. Tre av de intervjuades närstående äldre var mottagare av 
hemvårdsbidrag. Vidare hade tre av de intervjuade en anhöriganställning. I sammanhanget 
blir det relevant att lyfta att de två kommunerna har olika former av ekonomiskt stöd för 
anhöriga. I Kommun 1 tillämpades hemvårdsbidrag. I Kommun 2 tillämpades 
anhöriganställning. Flertalet av informanterna bodde i närheten av sina föräldrar. Den 
geografiska närheten till föräldrarna varierade från att bo i samma bostadsområde eller 
närliggande område till att bo i samma lägenhet eller trappuppgång.  
 

Intervjuer  
En semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2.) skapades som täckte syftets tre delar; de del-
tagandes uppfattningar och erfarenheter avseende a) formell omsorg b) informell omsorg samt 
c) deras upplevelser av hur det är att vara anhörig. Frågorna i intervjuguiden formulerades på 
ett lättbegripligt språk för att framkalla spontana beskrivningar (Kvale, 1997, Creswell, 2003). 
I syfte att testa intervjuguiden och få möjlighet till ytterligare feedback och justering inför de 
kommande intervjuerna genomfördes en provintervju med en assyrisk/syriansk person som 
själv hade äldre närstående. Testintervjun genomfördes efter informerat samtycke och infor-
manten uppgav att denne tyckte att frågorna var enkla att svara på. Inga justeringar gjordes 
efter pilotintervjun. Intervjun bedömdes därför kunna tas med i analysen av övriga data ingå-
ende i studien. 
Informanterna kontaktades av intervjuaren för att boka tid och plats för intervju. Samtliga 
intervjuer är genomförda i regel en till två veckor efter den första kontakten. Av samtliga in-
tervjuade har ett skriftligt informerat samtycke erhållits (se bilaga 1). Intervjuerna genomför-
des i de intervjuades hem, på de intervjuades arbetsplatser, på ett kontor, på en högskola samt 
på en uteservering på en restaurang. Intervjuerna tog mellan 40 minuter - 60 minuter att 
genomföra. Vid intervjun ställdes inte frågorna i en specifik ordning. Informanterna gavs ut-
rymme att prata fritt utifrån frågorna med lite styrning från intervjuaren. Ytterligare följdfrå-
gor än de som ingick i intervjuguiden ställdes vid intervjuerna i anknytning till det som in-
formanten hade sagt (Bryman, 2011). Samtliga intervjuer spelades in med Iphone.  

Analys 
En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats har valts för att beskriva variationer av det 
studerade området genom identifikation av likheter och olikheter i texten (Elo & Kyngäs, 
2007, Graneheim & Lundman, 2008). Utkomsten av själva analysen är begrepp eller katego-
rier som beskriver fenomenet som studerats (a.a). Syftet har varit att uppnå en omfattande 
beskrivning av det studerade området, uppnå nya insikter och en praktisk vägledning till 
handling. Innehållet har kondenserats så att meningen i det material som bearbetats tydligare 
har framkommit. (Downe,Wamboldt,1992). Analysen har genomförts i två steg i form av en 
manifest analys (se tabell 3) och en latent analys (se tabell 4). Den manifesta analysen använ-
des inledningsvis för att ta reda vad texten handlade om och för att skapa ordning i materialet. 
Fokus låg då på det uttalade och det uppenbara i texten. Både manifest och latent analys inne-
bär någon form av tolkning (Graneheim och Lundman, 2004). Själva analysen började först 
på riktigt på den latenta nivån, det var först här som själva meningen i intervjuerna blev syn-
lig. Den latenta analysen var även nödvändig ur synpunkten att flera av deltagarna inte hade 
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svenska som sitt modersmål. Det var därför nödvändigt att tolka de underliggande meningar-
na i det som sades. Nedan följer en översikt av hur genomförandet av analysen i denna studie 
gick till. Steg 1 är en beskrivning av analysen på manifest nivå. Vidare följer steg 2 som är en 
beskrivning av analysen på latent nivå. 
 
 Tabell. 3. Beskrivning av tillvägagångssätt i manifest analys. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steg 1.  Manifest nivå 

1. Intervjuaren lyssnade igenom samtliga intervjuer flera gånger. 
   

2. 
 
 

 

Intervjuerna transkriberades. I de fall informanten talade om något helt annat ute-
lämnades dessa passager. Detta skedde endast i två av de genomförda intervju-
erna. En markering gjordes då i texten samt en kort sammanfattning av vad den 
utelämnade passagen handlade om. 

3. De transkriberade intervjuerna försågs med radnummer.  
 

4. Intervjutexten lästes igenom flera gånger för att bekanta sig med texten och förstå 
vad denna handlade om. 

 

5. Diskussioner av textinnehållet i relation till syfte skedde med handledare .  
 

           
6. 

Efter att ha lyssnat, läst igenom det totalt 116 sidiga materialet samt diskuterat tex-
terna med handledare började intervjuare se att materialet innehöll olika delar vilka 
handlade om specifika innehållsområden, så kallade domäner som kom att utgöra 
en grov struktur för materialet. Dessa skapades med en låg grad av tolkning (Gra-
neheim & Lundman, 2004, 2008). 

7. Meningsbärande enheter togs ut, det vill säga sammansättningen av ord eller utta-
landen som syftade på samma centrala mening vilka svarade på själva syftet som 
undersöktes i studien (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

8. För att göra texten mera lätthanterlig kondenserades, (kortades) de meningsbä-
rande enheterna ned men utan att förlora sitt meningsinnehåll (Graneheim & 
Lundman, 2008) 
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Analysen övergick i den senare delen av analysen till en latent nivå. Fokus var då på de un-
derliggande meningarna i texten.  
 
 
 Tabell. 4. Beskrivning av tillvägagångssätt i latent analys. 

 
  
Beskrivningar och tolkningar på en högre logisk nivå inkluderar skapandet av koder och kate-
gorier på olika nivåer (Graneheim & Lundman, 2004). 
 

 
  Figur 1. Analysexempel. Exempel på meningsenhet, kondensering, kod, delkategori och kategori   
 

Min förförståelse 
Användandet av den kvalitativa metoden innebär att forskaren befinner sig i en specifik histo-
riskt och socialpolitiskt kontext och har därmed svårt att undgå sin personliga lins (Creswell, 
2003). Utifrån min praktiska och teoretiska kunskap om äldreomsorgen har jag en bild av en 
äldreomsorg som innehåller både styrkor och svagheter. Min förförståelse av hur det är att 
vara anhörig till en äldre person har jag fått genom min arbetslivserfarenhet så väl i rollen 
som vårdbiträde som biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Detta har ofta gällt äldre per-

Steg 2. Latent nivå 

9. Innehållet abstraherades vilket innebär de nedkortade meningarna beskrevs och 
tolkades på en högre logisk nivå genom att de etiketterades (Graneheim & Lund-
man, 2008). Meningen försågs med ett namn vilket representerade innehållet i 
den nedkortade meningen, en så kallad kod.   

 

10. Tid vigdes åt reflektion och diskussion kring de underliggande meningarna i mate-
rialet. Materialet färgkodades efter kategoritillhörighet. En arbetsdag vigdes åt att 
se hur materialet ytterligare kunde abstraheras . 

11. Abstraktionen gjordes genom att koder sorterades efter likheter och olikheter och 
skapade delkategorier som i sin tur skapade nya kategorier. Fyra av de övergri-
pande kategorierna skapades med tillhörande nio delkategorier.  

 

1. Manifest  2. Manifest 3. Latent 4. Latent 
 

5.  Latent 

Meningsenhet 
 

Kondensering Kod Delkategori Kategori 

Man tänker ju på 
dom och samtidigt 
sin egen familj.  
Det går ju inte att 
sitta på två stolar 
samtidigt man vet ju 
att man har ju någon 
som tar hand om 
dom där då. 
 
 

Att försöka sitta 
på två stolar sam-
tidigt 

Att få  
ihop livspusslet 

Ambivalenta  
Känslor inför  
Uppdraget 

Den 
ansvarsfulla  
Anhörigrollen 
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soner som haft omsorgsbehov.  Min förförståelse av hur det är att vara anhörig handlar även 
om äldre personer som funnits i min närhet och den indirekta erfarenheten av hur deras anhö-
riga hjälper dem med praktiska saker i vardagen. Min förförståelse består av erfarenheter där 
den äldre personen både kan vara givare och tagare i relationen. Min förförståelse av hur det 
är att vara invandrare finns inte på ett självupplevt plan då jag själv är född och uppvuxen i 
Sverige. Min förförståelse består av vänner och familjemedlemmars upplevelser av migration. 
Den består vidare av bilden som skildras i media samt i den politiska debatten. Jag läste under 
min socionomutbildning en fördjupningskurs i etnicitet och migration. Jag har även läst socio-
logi vilket påkallade mitt intresse för segregation och integrationsfrågor. Under våren 2012 
fick jag vid ett par tillfällen undervisa vid Hälsohögskolan i Jönköping. En av rubrikerna för 
mina föreläsningar var åldrande och etnicitet. Det var under inläsningen av detta område som 
jag på riktigt började intressera mig för anhörigfrågan i kombination med invandrarskap och 
migration. Kontakten med personer som kallar sig assyrier och/eller syrianer skedde först i 
samband med denna uppsats. Min kunskap var då mycket begränsad .  

Forskningsetiska överväganden 
 I genomförandet av denna studie har nyttan av genomförandet av studien och den eventuella 
skadan som studien skulle kunna skapa vägts mot varandra. Författaren har ställt sig själv 
frågan om vilka sociala representationer av åldrande som studien skulle kunna producera 
och/eller reproducera (Russel, 1999). Det har därför varit av stor vikt att redan i bakgrunden 
nämna och medvetandegörande homogeniserandet av äldre invandrare och deras anhöriga 
(a.a.). Bedömningen gjordes att vinster kunde uppnås med studien i form av att belysa varia-
tioner och därmed utmana existerande stereotypa bilder . Vetenskapsrådet har utarbetat regler 
och riktlinjer för forskning inom humanistisk och samhällsvetenskapligt område. Att indivi-
den inte ska komma till skada, fysiskt eller psykiskt är utgångspunkten för alla forskningsetis-
ka överväganden och kallas individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2011). Individskyddet kan 
formuleras i fyra olika krav på forskning. Dessa är informationskrav, samtyckeskravet, konfi-
dentialitetskravet och nyttjandekravet (a.a.). De etiska principerna har tillämpats enligt följan-
de.  
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Tabell 5. Tillämpningen av etiska principer i studien 
 

Informationskravet 
(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 

Informanterna i studien har getts muntlig och 
skriftlig information om studien.  

Villkor som kan tänkas påverka informanter-
nas villighet att delta har tagits upp 

Information har givits om att deltagandet i 
studien är frivilligt och att de intervjuade kan 
välja att avbryta sitt deltagande utan att ange 
orsak till detta. 

Samtyckeskravet 
(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 

Ett skriftligt och muntligt samtycke har inhäm-
tats vid första kontakten mellan författare samt 
vid själva intervjutillfället.  

Konfidentialitetskravet 
(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 
 
 
 
 
 
 
 

Det insamlade intervjumaterialet samt det 
inhämtade skriftliga samtycket har under stu-
diens gång förvarats på ett sätt att obehöriga 
inte kunnat ta del av detta. Intervjuerna har 
avidentifierats under transkriberingen. Varje 
person har fått en siffra. Kön har ibland änd-
rats i citat för att värna individskyddet. 

Nyttjandekravet 
(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 

Information gavs till de intervjuade om att det 
insamlade materialet endast skulle komma att 
användas för forskningsändamålet i form av 
en magisteruppsats som efter examinationen 
skulle publiceras via biblioteket på Högskolan  
i Jönköping  

 
Inför genomförandet av studien har en etisk egengranskning genomförts enligt Hälsohögsko-
lans anvisningar. 

Att hantera kombinationen av yrkesroll och forskarroll  
Min förförståelse av äldreomsorgen består av min arbetslivserfarenhet, min socionomutbild-
ning och fördjupningen inom gerontologi. Jag började själv att arbeta som vårdbiträde när jag 
var i senare delen av tonåren. Under flera års tid sommarjobbade jag inom äldreomsorgen (på 
särskilt boende) men jag har även i vuxen ålder under ett par års tid arbetat som vårdbiträde 
på heltid. Min praktik under socionomprogrammet gjorde jag hos en enhetschef på särskilt 
boende. Jag har sedan jag tog min socionom examen 2010 arbetat som biståndshandläggare. 
Min förförståelse bottnar dels i erfarenhet av att finnas nära den äldre personen i dennes var-
dagsrutiner på det särskilda boendet, likväl som mötet med den äldre personen vid en vård-
planering. 
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Som genomförare av denna studie finner jag det angeläget att redogöra för hur jag ur etisk 
aspekt hanterat det faktum, att jag under den pågående studien arbetat som biståndshandläg-
gare i kombination med studien. Den etiska aspekten blir särskilt viktig då genomförare av 
denna studie arbetat som biståndshandläggare i en av de två förekommande kommunerna i 
studien. Arbetet som biståndshandläggare har bedrivits på 60 %. Då arbetet som bistånds-
handläggare innebär myndighetsutövning innebär detta en makt i relation till den enskilde. En 
reflektion är att mötet med en student som också arbetar som biståndshandläggare skulle kun-
na ge informanten en känsla av underläge, och att det skulle kunna skapas en distans. Det var 
därför viktigt att betona att det faktum att jag arbetade som biståndshandläggare på intet sätt 
skulle kunna påverka den vård och/eller omsorg deras anhörig var mottagare av vid den aktu-
ella tidpunkten för intervjuerna, eller som skulle kunna tänkas bli aktuellt i ett senare skede. 
De huvudsakliga arbetsuppgifterna har under den pågående studien bestått i att utreda ansök-
ningar från sökande från andra kommuner. De har vidare bestått i att avlasta de övriga hand-
läggarna med att göra omprövningar och uppföljningar av ärenden. I inledningsskedet av 
denna studie berättade författaren för sin närmaste chef om denna studie, och fick godkännan-
de av denne att inte behöva handlägga ärenden om det skulle gälla någon av deltagarna i stu-
dien. Denna överenskommelse kunde göras med kännedom om deltagarna, samt de geogra-
fiska områden dessa bodde i, då chansen var mycket liten att intervjuaren under genomföran-
det av denna studie skulle komma i kontakt med någon av deltagarna eller deras närstående 
äldre i sitt arbete, vilket heller aldrig skedde. I det fall det hade skett hade intervjuaren kunnat 
lämna ifrån sig ärendet utan att tillkännage deltagaren. Vid samtliga intervjuer informerades 
deltagarna om att intervjuaren var där i egenskap av student, men informerades om att denna 
samtidigt arbetade som biståndshandläggare. Tystnadsplikten i egenskap av student och utfö-
rare av studien betonades 

Resultat  
Analysen av materialet resulterade i utfallet av fyra huvudkategorier (1-4) omfattande 9 del-
kategorier (se även figur 4). Huvudkategori ett (1) ”Den ansvarsfulla anhörigrollen” består av 
delkategorierna ”ambivalenta känslor inför uppdraget” samt ”att vara en bro till samhället”. 
Dessa belyser erfarenheterna av vad det innebär att vara anhörig. Huvudkategori två (2) ” 
Tankar och drivkrafter för informell omsorg” består av de tre delkategorierna ”ett existerande 
och förändrat omsorgsideal”, ”att inte se ett bättre alternativ” samt ”äldre omsorgens kvali-
tet” . Den tredje och fjärde huvudkategorin delger resultat om informanternas uppfattningar 
och erfarenheter av kontakter med den formella omsorgen. Där den tredje huvudkategorin är 
benämnd ”Önskan om och betydelsen av individanpassad omsorg” bestående av delkategori-
erna ”att få omsorg på sitt modersmål” samt ”omsorg relaterat till självidentifikation”. Och 
slutligen den fjärde huvudkategorin (4) ” Mötet mellan anhörig och den formella omsorgen” 
består av delkategorierna ”behovet av att bli sedd som anhörig” och ”att förstå och hantera 
systemet äldreomsorgen”.  
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                                   Figur 4. Översikt av kategorier indelade under syftet 
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1. Upplevelser av hur det är att vara anhörig 
I studien framkommer deltagarnas beskrivningar av hur de upplever att vara anhörig. Reci-
procitetstanken är framträdande samtidigt som känslor av ambivalens inför uppdraget existe-
rar. Ur det material som avsåg uppfattningar och erfarenheter av hur det är att vara anhörig 
framträdde under analysprocessen en huvudkategori: ”Den ansvarsfulla anhörigrollen” samt  
två subkategorier: ”Ambivalenta känslor inför uppdraget” samt ”Att vara en bro till sam-
hället”.  

Den ansvarsfulla anhörigrollen 

Ambivalenta känslor inför uppdraget  
Kategorin omfattar informanternas upplevelser i den ansvarfulla anhörigrollen. Att känna am-
bivalens är något som är tydligt framkommande bland de intervjuade . Att ha ambivalenta 
känslor inför uppdraget handlar om de positiva känslorna man som anhörig upplever i den 
ansvarsfulla rollen, samtidigt som känslor av vanmakt är framträdande. Det handlar om att 
vilja återgälda det man själv har fått av sina föräldrar som barn. Att man som anhörig ger om-
sorg för att det är föräldern och att förhållandet inte hade varit detsamma om det gällde någon 
annan äldre person. Samtidigt som uppdraget hos vissa upplevs som ansträngande, uppger 
dessa att det balanseras av förhållanden som att den äldre personen mår bra av att det är den 
egna anhörige som ger omsorgen. Nedanstående citat beskriver uppfattningarna om att vilja 
ge tillbaka.  
 

”Hon har stöttat mig hela sitt liv och det tycker jag, jag vänder på rollen nu och stöttar 
henne istället”  
(Dotter, intervju 10.)  
 
”... det blir jobbigt för anhöriga att ta det här ansvaret. Ibland man blir jätte trött men 
ändå när min svärmor gick bort. Det var bara 5, 6 månader att hon var lite ah, att hon blev 
sämre och sämre, men den här känslan. Jag tog hand om henne det här sista året, det är 
skönt alltså. Jag kan ta hand om henne. Mina barn också tog hand om henne. Den här 
känslan glömmer man aldrig.”  
(Dotter, intervju 5.)  

 
Samtidigt som känslorna av att vilja ge tillbaka ingår i den ansvarsfulla anhörigrollen, fram-
träder upplevelser av att vara fast och att inte ha något val. Att känna sig fast handlar om 
känslor av maktlöshet inför det ansvar man har gentemot den äldre personen, att som anhörig 
känna sig tvungen att lösa omsorgen, då den äldre personen inte kan tänka sig att acceptera 
hjälp från någon annan än anhörig. Upplevelser finns av att den äldre personen är ständigt 
beroende av att ha anhörig vid sin sida och oron hos den äldre personen då anhörig inte är i 
närheten. Det handlar om att bli påverkad psykiskt och fysiskt av att stå nära, och att inte kun-
na stå opåverkad vare sig man väljer att hjälpa eller inte. För vissa innebär det att känna att 
man inte kan flytta från sin nuvarande bostad eller åka på semester, då man känner att man 
inte kan lämna den äldre personen. Känslan av att vara fast handlar även om att man blivit den 
bland syskonen vars lott det fallit på att ta hand om den äldre föräldern, trots att det finns fler 
som borde kunna hjälpa till med omsorgen. Det kan också handla om att vara det barn som 
bor nära föräldern, och därför uppleva sig ha en annan bild av den äldre personens behov än 
det barn som bor längre ifrån . Citaten nedan belyser upplevelsen hos anhörig av att vara fast 
och inte ha något val. 
 

”Dom sa att vi kan få någon, och att dom kan hjälpa mig och sånt, med kommunen, jag sa 
till min mamma och hon sa nej jag kan vara hemma, jag kan vara med dina barn, jag kan 
vara med din man, eller med någon annan, det är det att hon inte vill någon annan, det är 
detta som är, så vi, det är därför vi tänker inte på det”  
(Dotter, intervju 12.)  
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”Jag hade faktiskt många gånger tänkt på att köpa ett eget hus. Visst det är det ekono-
miska och det här men mest är det dom som har hindrat mig. Föräldrarna för att jag 
kan inte flytta längre bort för att då blir de värre för dom . För dom måste promenera.  
Visst det är ingen trafik. Dom känner ju igen sig här. För mamma med demens är det 
inte bra att byta miljö eller hus. Hon ska ju känna igen sig i området. Här är det ju 
många som hälsar på henne, som känner igen henne i området. Även om hon går vilse 
så hjälper det henne hem exempelvis. Men som sagt det är.” 
(Dotter, intervju 4.)  

 
Den ansvarsfulla anhörigrollen inbegriper även en ambivalens över hur man som anhörig får 
ihop ansvaret för den äldre personen med de resterande delarna av sitt liv. Att få ihop livs-
pusslet innebär en prioritering som inbegriper att något alltid väljs bort. Prioriteringen står 
mellan förvärvsarbetet, omsorgen av den äldre personen samt omsorgen av de egna barnen. 
Nedanstående citat exemplifierar svårigheten för anhörig att få ihop livet. 
!

”Jag som jobbar heltid. Jag skulle inte kunna säga, ok jag lämnar mitt jobb och offrar all 
tid för mina föräldrar. Det skulle jag inte göra, oh, men ändå. Jag skulle inte lämna dom 
mot deras vilja på något ställe”  
(Son, intervju 7.)  

!
”Som sagt alla har ju sitt liv tyvärr sina barn, sina familjer och de ansvaret blir ju större, större när 
de äldre, man blir ju liksom. Man tänker ju på dom och samtidigt sin egen familj. Det går ju inte att 
sitta på två stolar samtidigt”  
(Dotter, intervju 4.)  

 
Uppfattningen om att man själv vill kämpa på så länge det går framträder hos flera av infor-
manterna i studien. Samtidigt finns en acceptans inför andra anhörigas sätt att lösa omsorgen 
av de äldre. Godtagbara skäl till att lämna ifrån sig ansvaret kan vara att man som anhörig inte 
upplever sig ha någon ork kvar, och att hemtjänsten i denna situation framträder som bättre än 
ingenting.  

 

Att vara en bro till samhället  
De flesta av de äldre är analfabeter, vilket bidrar till att de befinner sig i ett starkt beroende-
förhållande till sina anhöriga. Hos de intervjuade framträder tydligt hur den anhörige, i den 
ansvarsfulla anhörigrollen, får funktionen av att vara den som ska fylla ut gapet som finns 
mellan den äldre personen och ”samhället”, i form av att anta rollen som tolk och företrädare 
för den äldre personen i kontakten med myndigheter. I denna roll ingår att som anhörig sätta 
sig in i vilka skyldigheter och rättigheter den äldre personen har. Hos flertalet framkommer 
sådana erfarenheter. Uppfattningar existerar om att informationen om den formella omsorgen 
bör rikta sig till den äldre personens anhöriga, då denne inte kan föra sin egen talan inför 
myndigheter. Citaten nedan illustrerar de äldres beroende av anhörig som tolk och företrädare. 

!
”Problemet med våra äldre är ju att de flesta är analfabeter och dom vet ju inte vad dom har för rättighe-
ter eller vad dom har för skyldigheter så många av dom är beroende av sina egna barn  
(Dotter, intervju 9.)  

 
”Jag vet att vid några tillfällen var vi hos äldre där anhöriga inte hade möjlighet att närvara eller var 
det en äldre anhörig fru eller om det var mannen som var dålig . Där kände jag att . Dom hade inte gått 
till sina barn och berättat det här och då blir det ju. Det blir tre vägs kommunikation. Det är så lätt att 
det blir missförstånd. Så ska man informera något om äldreomsorgen så ska man gå till dom som är an-
höriga och som är mer insatta i samhällets frågor. Som kan språket för att dom är tolk till äldre”  

           (Dotter, intervju 1.)  
 
 
 
 



23 

Utöver rollen som tolk och företrädare, handlar det för anhörig om att vara den som lindrar 
den äldres ensamhet. Det framträder erfarenheter om att som anhörig få denna roll oavsett om 
den äldre personen befinner sig i sitt hem, på korttids, äldreboende eller sjukhus. För vissa 
innebär det en ständig medvetenhet om att vilja lindra den äldre personens ensamhet på 
kvällarna, då ensamheten är som värst, och förhindra en ensamhet som sätter igång tankar om 
flykten från hemlandet. Upplevelserna av den äldre personens ensamhet blir tydligt framträ-
dande hos informanter vars äldre har vistats på korttids- eller äldreboende. I denna situation 
kan den äldre personen inte göra sig förstådd. Flera beskriver olika symptom som framträder 
hos den äldre, vilka man förklarar som en reaktion på ensamheten. Erfarenheter finns av att 
antal besök från den anhörige inte tar bort dödsångesten som ensamheten väcker hos den 
äldre. Några beskriver händelser då den äldre personen mitt i natten tillkallat hela sin familj 
till korttidsboendet, då denne upplevt att den sista stunden var kommen. Tankar framträder 
om att andra äldre, vilka inte har några anhöriga som kan besöka dem får det svårt på 
äldreboendet. Att se till att den äldre inte är ensam berör även livets slutskede och vikten av 
att då finnas till hands som familj, och omringa den äldre personen då denne tillbringar sin 
sista stund på sjukhus eller i hemmet. Citatet nedan exemplifierar anhörigs roll att lindra den 
äldre personens ensamhet, och dennes tolkning av den äldre personens sjukdomssymtom som 
symtom på ensamhet. 
 

”Jag tror att det mest är det, för han får ångest om vi inte kommer och hälsar på, då säger 
han att han har huvudvärk eller att han är sjuk, att han behöver sjukhuset, tabletter eller 
nått, det är mest för att han, jag personligen tror att han behöver vara med någon för han 
känner sig ensam och det kan man förstå för det blir ganska ensamt men annars tror jag att 
han kan klara sig ganska bra själv”  

           (Barnbarn, intervju 11.)  
 
I rollen av att vara en bro till samhället, framträder hos majoriteten av informanterna i denna 
studie uppfattningar om att de äldre är socialt isolerade och behöver en plats där de kan 
träffas. Majoriteten av de intervjuade i studien påtalar behovet av organiserade träffpunkter 
för äldre assyrier och syrianer, och att sociala aktiviteter är ett sätt att främja delaktigheten hos 
de äldre. Uppfattningar framträder att de äldre som är analfabeter får svårare att sysselsätta sig 
vilket citatet nedan exemplifierar 
 

”Det är som min pappa säger: Man blir tokig, man vet inte vad man ska göra säger han. Det finns 
inget att göra. Jag vill ha någonting att göra. Och då tänker jag. Hade han kunnat läsa, då hade 
han tagit en bok och läst då hade tiden liksom bara flytit iväg för honom så att det är ju den här . 
Att dom inte har dom här kunskaperna gör ju att dom blir begränsade och mycket isolerade” 
(Dotter, intervju 1.) 
 

2. Uppfattningar och erfarenheter av informell omsorg  
I studien framkommer beskrivningar av Sverige som det moderna samhället i kontrast till fler-
talet av de äldres bakgrund i ett traditionellt jordbrukssamhälle. De intervjuade i studien 
förhåller sig på olika sätt till ett traditionellt omsorgsideal, samtidigt som ett paradigmskifte i 
synen på omsorgen beskrivs. Det förändrade omsorgsidealet relateras på olika sätt av de del-
tagande till generationstillhörighet, ursprung och förändrade förutsättningar. Ur det material 
som avsåg den informella omsorgen framträdde under analysprocessen en huvudkategori: 
”Tankar om faktorer och drivkrafter för informell omsorg” samt tre subkategorier : ”Ett exi-
sterande och förändrat omsorgsideal”, ”Att inte se något bättre alternativ” samt 
”Äldreomsorgens kvalité”. !
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Tankar om faktorer & drivkrafter för informell omsorg  

Ett existerande och förändrat omsorgsideal  
I beskrivningarna av synen på hur omsorgen ska tillgodoses framkommer ett existerande om-
sorgsideal i förändring . De äldres bakgrund i en tradition där omsorgen har tillgodosetts inom 
familjen, framträder som en av drivkrafterna för den informella omsorgen. Tankar finns om 
att de äldre blir tryggare då det är familjen som tar hand om dem, då dessa kan språket och 
delar den äldres tro.  Uppfattningar finns om skillnaden för den äldre personen att få omsorg 
av anhörig som denne känner, mot att få omsorg av personal i hemtjänsten eller personal på 
särskilt boende. Omhändertagandet av de äldre motiveras även av rädslan för att de äldre upp-
lever det som ett övergivande, om alternativ inom den formella omsorgen skulle bli aktuella. 
Citatet nedan exemplifierar det traditionella omsorgsidealet. 
 

”Det är därför hon är uppväxt med att man ska hjälpa, gamla, alltså hon är upp-
växt med den tanken att när dom är äldre. Jag tror nog när hon var yngre, alltså 
hon är uppväxt dom hjälpte de äldre i hennes familj också så hon ser det som att 
om barn hjälper dom äldre då kommer mina barn hjälpa mig”  
(Barnbarn, intervju 11.)  

 
Tankar finns om att förutsättningarna att ta hand om de äldre har förändrats, att det blir svåra-
re för den yngre generationen att upprätthålla äldre generationers sätt att lösa omsorgen. Be-
skrivningar framträder av hur familjen tidigare var tillsammans, men att barnen nu förvärvs-
arbetar och att föräldrarna är ensamma hemma. Någon beskriver det som att det blivit ett 
glapp mellan den äldre generationen och deras barn. Det förändrade omsorgsidealet avspeglar 
sig tydligt i förväntningarna på den yngre generationen. Följade citat belyser det förändrade 
omsorgsidealet. 
 

”Det samhälle som vi lever i det är ju samma för mig det kommer inte att bli svårt 
som för mina föräldrar att hamna på ett sjukhem jag kommer att ta det väldigt na-
turligt, eh även om mina barn inte kommer att hälsa på mig så tätt, jag vet ju att 
dom är uppvuxna i det här samhället, som kommer jag inte att ta illa upp för det 
heller men för våra äldre, det blir ju en besvikelse när anhöriga inte hälsar eller 
visar den respekten, eller mottagandet som man ska göra” 
(Son, intervju 7.) 

 
Uppfattningar framkommer om att yngre generationer assyrier/syrianer har en annan ingång i 
det svenska samhället då de förvärvsarbetar och behärskar språket. Tankar finns om att det 
kommer att bli lättare för de egna barnen att lämna sina föräldrar på äldreboende då dessa kan 
svenska. Följande citat exemplifierar den yngre generationens annorlunda förutsättningar. 
 

”För i min sits om jag hinner bli så pass gammal så spelar det ingen roll, 
jag kan klara mig själv både språkmässigt, jag kan umgås med alla natio-
naliteter så det spelar ingen roll för mig om det är en från  en annan religi-
on, från ett annat land eller en svensk, det spelar ingen roll, det är bara 
trevligt”  

                       (Son, intervju 6.)  
 
I kontrast till dessa åsikter framkommer hos andra informanter uppfattningar om att förutsätt-
ningarna inte kommer att se annorlunda ut för yngre generationer. Citatet som följer belyser 
detta. 
 

”Det finns dem som säger att vi kommer att klara oss. Det är bara denna genera-
tionens äldre det får vi lösa, det är bra några år. Men det är inte säkert sa jag. Ni 
kan själva tappa språket och då kommer ni ju gå tillbaka till erat modersmål, nej 
nej dom vill inte tro på det”  
(Dotter, intervju 1.)  
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Samtidigt som generationstillhörigheten har betydelse för synen på omsorg, framträder tankar 
om att det finns en skillnad i sättet att se på omsorgen beroende på ursprung. Till exempel 
synen hos den äldre generationen som är födda i hemlandet och den yngre generationen som 
är födda i Sverige. Det handlar även om uppfattade skillnader i synsätt mellan yngre personer 
födda i Sverige och yngre personer födda i hemlandet. Andra exempel är uppfattningar om att 
det hos svenskar kanske inte råder samma tradition som för assyrier/syrianer vad gäller att 
vilja lösa omsorgen av de äldre inom familjen. Tankar framträder om att anhöriga till äldre 
invandrare resonerar likt kring hur man vill att omsorgen av den äldre personen ska lösas. I 
kontrast till detta finns uppfattningar om att anhöriga oavsett ursprung resonerar likt. Citat 
som följer illustrerar föreställningen om ursprungets betydelse för synen på omsorg. 
!

”Ja, till exempel om jag ska gå till mina syskons barn som är födda 
här. Mina barn är födda i andra länder i NNN. Det är därför vi kun-
de anställa min dotter hos mina föräldrar hon har fortfarande den 
känslan men om jag skulle säga till min systerdotter eller till andra 
så skulle dom säga, ah, jag studerar på högskolan, jag vill inte, ah 
varför det.. ”  

                       (Dotter, intervju 9.)  
!
Ursprunget visar sig också få betydelse för synen på omsorg sett ur tidsaspekten när man mig-
rerade. Det handlar om övergången från ifrågasättandet av bortlämnandet av äldre som nyan-
länd till Sverige till att som anhörig se det som en förutsättning för att få ihop livet. Erfarenhe-
ter existerar av att överlämnandet av den äldre personen då upplevdes som att lämna över 
denne till en främling. Tankar framträder av att kontakten med den formella omsorgen inte 
kom till stånd förrän då man slutade se överlämnandet av den äldre personen till den formella 
omsorgen som något skamligt. Uppfattningar finns om att denna syn kvarstår hos anhöriga 
som är nyanlända idag. Nedanstående citat exemplifierar den förändringen av synen på om-
sorg. 
 

”... när vi kom hit då kunde vi inte se dom här samhället. Vi såg på 
samhället som främmande: - Att ni ska ta hand om våra föräldrar, nej, 
nej aldrig. Liksom vi tog nästa avstånd alltså. I och med att man kom 
från ett strikt kristet samhälle, uppfostran och att lämna föräldrarna till 
en helt främmande institution. Då låter det skamligt och då avvaktade 
man med det här. Men sedan med tiden så förstod man egentligen att 
man själv har ett eget liv man måste ta vara på de möjligheter som 
samhället erbjuder. För de äldre.”  
(Son, intervju 2.) 

Att inte se ett bättre alternativ  
En framträdande anledning till att man som anhörig inte ser den formella omsorgen som ett 
alternativ, är uppfattningen och erfarenheten av att den äldre personen inte kan få omsorg på 
sitt språk och den formella omsorgen därför heller inte upplevs som någon avlastning för an-
hörig. Erfarenheter finns av att man som anhörig behöver rycka in som tolk när den äldre får 
hemtjänst och upplever att man ändå måste engagera sig i vårdsituationen, samt erfarenheter 
av att behöva ha jour när den äldre befinner sig på korttidsboende. Citat som följer belyser 
upplevelsen av att vara fast i sitt ansvar om den äldre personen. 
 
                     ”Många gånger man har tänkt om hon ska få hemtjänst dom kommer visst. Hon  

får ju den hjälpen dom har. Men det räcker ju inte för henne. För då kommer dom 
ringer dom henne igen och vad säger hon. Jag förstår inte eller vad hon vill säga 
och då ska jag gå dit igen och så ska jag tolka och så ska jag prata då gör jag job-
bet. Jag gör det ändå så varför. Förstår du vad jag menar. Jag kommer ändå att 
finnas där.  Jag kommer inte slippa det problemet ändå. Då tyckte jag att det hade 
varit bättre att jag” 
(Dotter, intervju 4.)  

 



26 

 
En drivkraft för informell omsorg som framträder är även uppfattningen om de äldres bävan 
inför att komma till ett äldreboende eller ett korttidsboende. Tankar finns om att de äldre skul-
le bli helt socialt begränsade på det särskilda boendet då de inte kan språket. De intervjuade 
beskriver hur de upplever att de äldre uppfattar korttidsboendet som vägs ände. Någon beskri-
ver hur den äldre personens kraft halverades, när denne på sjukhuset fick reda på att nästa 
destination var korttidsboendet. Det handlar även om anhörigas negativa upplevelser av kort-
tidsboendet. Nedanstående citat illustrerar anhörigs upplevelse av den äldre personens bävan 
för det särskilda boendet, samt anhörigs egen negativa upplevelse av korttidsboendet. 
 

Men nu för mina föräldrar och jag känner typ deras generation som bara liksom 
mardröm för dom om man säger äldreboende. Jag märker det på min mamma om 
man frågar henne vad tycker du om äldreboende.  Hon säger jag heller dör än att 
flytta till ett äldreboende 
(Dotter, intervju 10.) 
 
”Ibland när man sitter med honom i korridoren man ser gamlingar letar efter sin 
väska, letar efter sonen, den andra vill ringa och vill komma hem och så som , jag 
vet inte hur man ska beskriva det. Jag såg inte att dom trivs. Jag såg inte på deras 
ansikten. Det ser man inte men kanske dom är ensamme eller trötta” 
(Son, intervju 8.) 

 
Att inte se ett bättre alternativ, handlar också om att det man uppfattar att man kan få hjälp 
med inte överensstämmer med det man ser som den äldre personens behov, eller organisato-
riska faktorer som att hemtjänstpersonalen som talar den äldres språk inte matchas med det 
geografiska område som den äldre bor i . 
 

”Dom sa ju att det finns hemtjänst. Visst hemtjänst dom kommer ju kanske var tredje 
vecka jag vet inte eller var andra eller tredje för att dom ska städa. Men det är för 
lite för mamma behöver stöd varje dag med hygien och mat”  
(Dotter, intervju 4.)  

!

Äldreomsorgens kvalité  
Upplevda brister i kvalitén hos den formella omsorgen visar sig vara en drivkraft till att som 
anhörig ta på sig rollen som informell omsorgsgivare. Tiden uppges av flera som den spring-
ande faktorn. Beskrivningar görs av hur personalens och den äldres tid inte står i samklang 
med varandra, om hur det är för den äldre personen att vara beroende av att bli hjälpt av per-
sonal som är stressad. Erfarenheter framkommer hos informanter av att misstag i omsorgen 
sker då personalen har bråttom. Exempel på sådana erfarenheter kan vara att den ena föräldern 
blivit tappad i golvet av hemtjänstpersonalen, och att den andra föräldern därför själv inte 
känner sig bekväm att ta emot hemtjänst.  
 

”..dom kunde vara så stressade ibland och har du en person där som är helt och 
hållet handikappad du ska göra lyft, ta honom med en lift, ta honom på stol och han 
ska få gå på  toa och han ska få ta sin tid och dom stressar eller det är ju inte kul om 
du tänker själv, om jag sitter på toa, Hallå ! Kom igen nu! Det var lite det att dom 
var alltid så tidspressade och det kunde bli. Det var då misstagen skedde.  
(Dotter, intervju 13.)  

 
Det handlar också om erfarenheter av att hemtjänsten inte kommer på utsatt tid och att den 
äldre personen får vänta.  
 

” ..då sa han till henne, varför gör du så, jag vill att ni ska komma tidigare, jag vill 
gå ut innan tio. Eran tid är nio, ni kommer vid elva, halv tolv. Så sa hon jag var hos 
en annan äldre man som. Det finns säker många andra, det är inte bara mina 
föräldrar, det finns säkert massa som behöver hjälp men jag vet inte sådana saker. 
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Det är bättre att dom har bestämda tider. Då vet dom när dom ska komma och kan 
planera sin dag. Han kan inte stå och vänta på at dom ska komma”  
(Son, intervju 6.)  

 
En annan aspekt är upplevda brister i personalens bemötande. Meningar framförs om att det 
råder en avsaknad på värme och brist på dialog hos personalen, vilket förklaras med att perso-
nalen är trötta. Det handlar också om att man som anhörig undrar över om personalens hårda 
och bestämda förhållningssätt är nödvändigt fo ̈r att personalen ska kunna behålla kontrollen 
över arbetssituationen. Tankar framkommer om att kontakten mellan personalen och de äldre 
reducerats till att bestå i hjälp på toaletten och servering av mat vid matbordet. Beskrivningar 
görs även av att personer som jobbar inom äldreomsorgen generaliserar de äldres behov och 
därmed slutar att se personen dom möter. 
 
Upplevelsen av dålig personalkontinuitet framkommer även som en motiverande faktor för 
den informella omsorgen. Här finns erfarenheter av betydelsen av att ha samma handläggare 
under lång tid. Att man då som anhörig slipper berätta sin historia om och om igen. Uppfatt-
ningar om dålig personalkontinuitet framkommer även att gälla hemtjänsten. Tankar finns om 
detta försvårar möjligheten till att en relation mellan personalen och den äldre personen eta-
bleras. 
 

3. Upplevelser och erfarenheter av kontakt med formell omsorg  
 
I informanternas beskrivningar av sina upplevelser och erfarenheter av kontakt med formell 
omsorg framkommer önskemål om en individanpassad omsorg för de äldre. Det handlar även 
om att på olika sätt bli sedd som anhörig i mötet med den formella omsorgen. Ur det material 
som avsåg den formella omsorgen framträdde under analysprocessen två huvudkategorier. Den 
första huvudkategorin som framkom är: ”Önskan om och betydelsen av individanpassad om-
sorg”.  Under denna huvudkategori framträdde två subkategorier: ”Att få omsorg på sitt mo-
dersmål” samt ”Omsorg relaterad till självidentifikation”.  Den andra huvudkategorin som 
framkom är: ”Mötet mellan anhörig och den formella omsorgen”. Under denna huvudkategori 
framträdde två subkategorier: ”Behovet av att bli sedd som anhörig” samt ”Att förstå och han-
tera systemet Äldreomsorgen”.  

 Önskan om och betydelsen av individanpassad omsorg  

Att få omsorg på sitt modersmål  
En aspekt av betydelsen av individanpassad omsorg som framkommer i studien, är de intervju-
ades upplevelser av hur de äldres möjlighet till att bli förstådda inom den formella omsorgen 
ser ut idag, och hur man önskar att den skulle vara utformad. Flertalet påtalar 
svårigheten för de äldre att ta emot formell omsorg, då de inte kan svenska och då flertalet av 
dem är analfabeter. I kontrast till dessa tankar framträder upplevelser hos andra informanter om 
att den äldre personen får vad denne behöver, trots att denne inte kan föra några djupare samtal 
med hemtjänstpersonalen. Citatet belyser svårigheten för den äldre att ta emot omsorg då denne 
inte kan språket. 
 
            ”Då frågade dom mamma om dom kunde hjälpa henne med någonting. Vad skulle          

hon säga, hon kan inte ens prata och det vet dom. Bara hej, hej och tack”  
            (Son, intervju 6.)  
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Den äldre personens delaktighet är en framträdande anledning till önskemålet om omsorg på 
modersmålet. Erfarenheter finns av att missförstånd uppkommer när den äldre och personalen 
inte kan kommunicera kring insatserna, och att hjälpen då inte upplevs kunna tillgodose den 
äldre personens behov.  Vidare att den äldre personen kan uttrycka sina behov och kommunice-
ra, om det är något som denne vill ska göras annorlunda, när personalen talar dennes språk. 
Citaten nedan beskriver hur den äldres delaktighet samt möjlighet till att få hjälp begränsas, när 
denne inte kan kommunicera med personalen. Citatet belyser den skillnad i delaktighet som blir 
då den äldre får omsorg på sitt språk. 
!

”..när det var svenskarna eller någon annan som inte kunde språket , var han bara i 
hörnet, dom tvättade hans kläder han visste ingenting, han var allergisk mot 
tvättmedel och kunde inte säga någonting till hemtjänsten, han gjorde så (kliar sig på 
kroppen). Men nu sedan barnbarnen är anställda hos honom han sa ̈ger han nej jag 
vill inte ha denna maten du kan köpa något annat men det blir svensktalande det blir 
jättesvårt.”  

            (Dotter, intervju 9. )  
 
Något som också framkommer försvåra möjligheten för de äldre att befinna sig inom den 
formella omsorgen, är den äldre personens ensamhet. Flertalet av informanterna påtalar att 
omsorg på ett språk som den äldre personen inte förstår, gör att denne blir isolerad och känner 
sig övergiven, trots trevligt bemötande från personalen. Upplevelsen av den äldre personens 
ensamhet framkommer främst handla om det särskilda boendet. Önskemål framförs om att 
flera äldre med samma bakgrund på samma ställe skulle underlätta möjligheten för de äldre 
att bli hjälpta och motverka deras ensamhet. Citaten nedan är exempel på informanternas upp-
fattningar om och erfarenheter av de äldres ensamhet inom formell omsorg som följd av att de 
inte kan språket. 
 

”Jag har varit med om också att det finns invandrare som inte kan svenska och ändå 
sätts dom i vanligt äldreboende och dom blir väldigt isolerade för det är inte det att 
dom andra inte vill ha den invandrade äldre med utan den invandrade äldre väljer att 
isolera sig för då är det väldigt ensamt att sitta själv där ute i matsalen och inte kunna 
språket . Alla sitter och pratar med varandra men inte jag ”  

           (Dotter, intervju 10.)  
 

”För det är ju när det blir svenska . Det är inget emot då men dom förstår ju inte och 
känner sig övergivna. Dom, som sagt dom känner sig ensamma. Då kan tänka mig. 
Jag kom ihåg själv. Min morfar när han var på äldreboende. Han satt där helt ensam. 
Det var någon påsk och han satt framför fönstret och så tittade han ut, det såg ut som 
han hade, han tänkte. Alltså det är vad jag själv, som jag läste hans tankar att han har 
kanske nio, tio barn. Ingen av dom där och det var som att han satt där och väntade 
på dom. Det var hemskt...  

           (Dotter, intervju 4.)  

Omsorg relaterad till självidentifikation  
Betydelsen av individanpassad omsorg handlar om möjligheten för de äldre att få fortsätta 
leva sitt liv som de gjort tidigare. Mest framträdande är önskemålet om utformningen av om-
sorgen på det särskilda boendet. Önskemål finns om att de äldre ska erbjudas omsorg som 
beaktar deras självidentifikation utifrån kultur, religion samt hur det är att vara invandrare. 
Det handlar om betydelsen av en omsorg inom vilken de äldre kan känna igen sig, inte känner 
sig ensamma och upplever trygghet. Detta kan ske genom att personalen har kunskap om de 
äldres kultur, mat och traditioner och om deras religion. Flera faktorer som doft, smak och 
språk framträder vara viktiga för den äldre personens hemmakänsla. Att bli förstådd i rollen 
som invandrare påtalas av vissa vara viktigare än att personal och den äldre talar samma 
språk. Önskemål framkommer om att den yngre generationen som kan språket och kulturen 
kunde anställas som personal på ett sådant boende. Citatet nedan belyser betydelsen av en 
omsorg som beaktar de äldres självidentifikation.   
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”...assyrier/syrianer är ju 100 % kristna, dom älskar att å i kyrkan så där har dom ju lite 
samma. Man ser pappa, så fort det är kyrka så vill ju alla dit i och med att de är äldre som 
går dit då blir det ju den här lilla gemenskapen dom får lite prata och träffas och be lite så 
kommer dom hem sen och bara där är en jätte stor grej för dom och även för oss, då vet vi 
var dom är, att dom har någonstans att gå och i den kyrkan här i NNN, assyriska kyrkan, 
assyrisk ortodoxa kyrkan som dom äldre går till, dom går ju dit två, tre gånger om dagen, 
tjugo minuter åt gången. Men dom går ju dit en timma innan och då stannar dom nästan en 
timma efter så sitter dom i kyrkan, det finns en lokal där dom pratar och dricker kaffe. Så 
därför tror jag att ett sådant äldreboende eller hemtjänst eller hur man ska tolka det, just åt 
dom folken.”  

           (Son, intervju 6.)  
 
Önskemålet om en omsorg som relaterar till individens självidentifikation handlar även om 
förespråkandet eller icke förespråkandet av ett äldreboende som riktar sig enbart till äldre as-
syrier/syrianer. Här framkommer delade åsikter. Dels finns uppfattningar om att förespråka ett 
särskilt äldreboende speciellt riktat till äldre assyrier/syrianer. Argument framförs av dessa 
om att det blir lättare för de äldre att bo tillsammans med äldre som talar samma språk och 
delar samma ursprung. Tankar finns likaså om att det är lättare för äldre invandrare som i sitt 
ursprungsland levt storstadsliv att flytta till ett särskilt boende än för de äldre som levt på 
landsbygden. Citatet belyser åsikten att de äldre ska erbjudas ett äldreboende speciellt riktat 
till dem. 

!
”.. det faktiskt blir mer jobbigt för dom äldre och liksom att leva med bland svenskar-
na och jag vet inte det kanske blir ändå lättare att ha dom samlade på ett ställe, 
många deltagare som har samma ursprung språk tycker jag, vore vara väldigt bra om 
man kan tycker jag, då är det mycket lättare och då kan man också anställa invandra-
re som förstår deras språk som talar vanligt språk med dom för det skulle vara myck-
et, mycket bättre”  
(Dotter, intervju 10.)  

 
Hos andra informanter finns meningar om att inte förespråka en äldreomsorg under ett assy-
riskt styre och att integration är viktigare än att anställa personal med invandrarbakgrund. 
Tankar finns om att frånvaron av tidigare kontakt med samhällets institutioner försvårar flyt-
ten till det särskilda boendet för äldre assyrier/syrianer, och att behovet av äldreomsorg med 
assyrisk/syriansk personal inte längre kommer att finnas den dagen då det inte finns något 
glapp mellan samhället och assyrier/syrianer. Citatet nedan belyser uppfattningen att integra-
tionen av äldre och personal med olika ursprung är viktigare än samma ursprung. 
 

”Jag vet att det är många som har föreslagit att man ska anställa folk med invandrar-
bakgrund på de här institutionerna men jag tror inte att det ska prioriteras riktigt. 
Man tänker ju. Vi måste smältas samman, alla, i synnerhet den assyriska gruppen ja, 
invandringen börjar avta till Sverige”  

   (Son, Intervju 2. ) 
 

Mötet mellan anhörig och den formella omsorgen  

Behovet av att bli sedd som anhörig  
Behovet av att bli sedd som anhörig i mötet med formell omsorg framträder tydligt hos in-
formanterna. Att bli sedd visar sig bli viktigt i mötet med biståndshandläggaren, att man blir 
lyssnad på samt att det finns en ömsesidig förståelse. Det finns varierande erfarenheter att bli 
lyssnad på. Vissa berättar om positiva möten. Andra har erfarenheter av att vara den som        
känner den äldre bäst och ändå inte känna sig hörsammad av handläggaren inom den formella 
omsorgen. Upplevelsen av att bli lyssnad på handlar också om att det man tillsammans med 
biståndshandläggaren kommit fram till inte bara blir ord på papper, utan också verkställs i 
praktiken. Citaten nedan belyser de varierande erfarenheterna av att bli och inte bli lyssnad på 
i mötet med biståndshandläggaren. 
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Jag upplevde jättehärligt alltså. Hon var så go, hon var så fin och hon lyssnade 
det var mötet jättebra faktiskt så 
(Dotter, intervju 5.) 
 
”Det var den perioden. Jag mådde jätte dåligt. Dom kunde inte förstå mig. Jag 
försökte förklara men på något sätt så försökte hon stoppa mig. Jag var inte 
klar med min mening. Hon sa nej direkt liksom utan att hon lyssnade på mig då 
kändes det nej. Till slut blev jag faktiskt otrevlig för att jag sa att jag klarar 
inte av det här. Antingen är det jag som inte kan prata svenska eller så vill du 
inte förstå mig och det känns meningslöst att sitta här och diskutera med dig. 
Du vill inte förstå mig”  
(Dotter, intervju, 4.)  
!
”Dom kom socialsekreterare från NNN och de var trevliga. Jag tyckte att det 
pratade så fint så bra. Jag uppskattade det samtalet jag gjorde med dom. Kände 
att det är någon här som backar äldre människor utan att jag är sådan. Jag kän-
de att dom tänker på honom mer än jag. Men sedan det var bara i samtalet, i 
praktiken, i verkligheten det blev inte så” 
(Son, intervju 8.)  

 
Bekräftelse i form av ekonomisk ersättning framkommer vara en viktig aspekt av att bli sedd. 
Uppfattningar finns om att hemvårdsbidrag och anhöriganställning frigör mer tid för den äldre 
och att man som anhörig då upplever sig kunna göra ett bättre jobb. Erfarenheter framkommer 
av utebliven uppskattning och tilltro i rollen som anhöriganställd. Det handlar om att jobbet 
som man utför inte räknas som ett jobb och att man blir tagen för givet. Andra upplevelser är 
att man inte får betalt för det jobb man utför eller inte får rätt till fler betalda timmar på grund 
av att man är anhörig. Åsikter framkommer om att det offentliga bör tänka om vad gäller 
avlönat anhörigarbete, då den formella omsorgen endast utgör en liten del av all omsorg. Cita-
tet nedan exemplifierar upplevelsen av att inte få lön för mödan av den formella omsorgen. 
 

Tjänsten är på 33 % , jag är med henne 90 % så är det ju , men anställningsformen 
är bara 33 %, blir det ungefär, får inte rätt till mer, dom tycker inte att hon behöver 
mer, men det är lätt, allt på papper är ju lätt och så där men så är det”  
(Dotter, intervju, 13.)  
 

Att bli visad tillit från den formella omsorgen framkommer vara en viktig aspekt av att bli 
sedd som anhörig. Det finns tankar om att det inom formell omsorg finns en syn på att man 
som anhörig låtsas sina behov och att man därför inte blir tilltrodd. Det existerar även tankar 
om att det inom den formella omsorgen finns föreställningar om att anhörigas motiv för en 
anhöriganställning är pengar när det i själva verket för anhörig handlar om den äldre perso-
nens behov. Nedanstående citat illustrerar anhörigs upplevelse av bristande tillit från den for-
mella omsorgen. 
 

”.. Jag har faktiskt upplevt att det är svårt att bli accepterad och tilltrodd, att man är i be-
hov av hjälp, det är faktiskt väldigt svårt, det är många som tror att man låtsas bara för att 
man ska bli, men så är det inte, för den biten tycker jag att dom har försvårat det mycket”  

           (Dotter, intervju 10.)  
 
 Att bli sedd som anhörig handlar även om behovet av att få kunskap i utförandet av den in-
formella omsorgen. Det kan till exempel handla om svårigheterna som anhörig att ta hand om 
någon med demenssjukdom utan att ha kunskap om sjukdomen. Att okunskap om demens kan 
leda till att man som anhörig tolkar det man uppfattar som elakt beteende som ett avsiktligt 
beteende. Betydelsen av kunskap påtalas både av de intervjuade med anhöriganställning och 
av de intervjuade utan anställning.!Nedanstående citat exemplifierar erfarenheter av behovet 
av kunskap i omsorgen av en äldre person med demens. 
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”Senildemens det var inte alltid så lätt för min morbror, hennes man och min mamma att 
förstå vad det innebär. Hur hon förändrades ibland, ibland kunde hon vara elak och trotsig 
och då trodde dom att det var med mening” 
(Dotter , intervju 3.) 

!

Att förstå och hantera systemet äldreomsorgen  
Att förstå och hantera systemet äldreomsorgen handlar om uppfattningen om att man som 
anhörig kan vända sig till olika instanser när man vill ha information eller önskar ansöka om 
hjälp. Exempel på sådana är biståndshandläggare, hemtjänstpersonal, en bekant eller 
vårdcentralen som hänvisar vidare till enhetschef inom äldreomsorgen. Erfarenhet visar sig 
förenkla förståelsen av hur den offentliga organisationen fungerar, exempelvis genom att den 
äldre personen tar emot omsorg eller att man som anhörig själv har erfarenhet av förvärvsar-
bete inom den formella omsorgen. Att förstå och hantera systemet äldreomsorgen handlar om 
erfarenheter av att vara den som blir kontaktad av biståndshandläggaren eller den som själv 
tar initiativ till kontakten. Nedanstående citat exemplifierar sättet att få kunskap om den for-
mella omsorgen, samt om man i rollen av anhörig är den som tar kontakt med den formella 
omsorgen eller den som blir kontaktad. 

!
”Jag har varit på rätt många utbildningar, anhörigstöd och vilka rättigheter och 
skyldigheter man har som anhörigstöd och det finns jättebra både regler och stöd 
från kommunen, från försäkringskassan när liksom, landstinget, och det här hjälp-
medel och sånt här så det finns väldigt, inkopplat nätverk runtomkring det, det är 
bara att man söker sig till hjälpen” 
(Dotter, intervju 10.)!
!
”Dom skickar en gång om året tror jag, hur mycket hjälp hon hade, hur många tim-
mar i veckan eller. Det var väl det”  
 (Son, intervju, 6.)  

 
Det finns olika uppfattningar om var, när och hur man kan få hjälp av den formella omsorgen. 
Tankar existerar hos informanterna om att man har rätt till hemtjänst när man kan klara sig 
lite på egen hand och att det annars är äldreboende som gäller. Hos vissa finns en kännedom 
om vårdplaneringsmötet. Detta beskrivs av någon som planering för hur man ska klara sig 
hemma. Det finns även en vetskap om att det finns avlastning att få för den vars livssituation 
begränsas i rollen som anhörig. Exempel på avlastning som beskrivs är team som kommer 
hem till anhöriga som behöver avlastning i hemmet. Insatser som inhandling av mat och 
städning uppges av någon som exempel på avlastning. Nedanstående citat visar på kunskapen 
om vad man som anhörig vet att man kan få hjälp med. 
 

”Jag vet ju att man kan få någon form av, till exempel när jag tar hand om mamma så kan jag få någon 
form av, någon hoppar in för att liksom, så jag får en liten , paus jag vet inte om det är så det heter”  

           (Dotter, intervju 13.)  
 
De intervjuade är olika insatta i hur den formella omsorgen fungerar. Att inte vara insatt för 
med sig en oro för att behovet inte kommer att kunna tillgodoses den dagen då det uppstår.  
Det försvårar även möjligheten för anhörig att framföra klagomål. Olika anledningar ges till 
varför man inte är insatt. Det kan handla om att man själv inte haft så mycket kontakt med 
den formella omsorgen, eller att kontakten initierats av någon annan i familjen. Andra orsaker 
kan vara att behovet av omsorg ännu inte uppstått hos den äldre personen. Att vara invandrare 
nämns också som en anledning till att inte vara insatt. Någon beskriver svårigheten att sätta 
sig in i systemet då man var nyanländ till Sverige, och det inte fanns någon som kunde 
förklara på den anhöriges och den äldres språk.  
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Nedanstående citat exemplifierar anledningar till att man som anhörig inte är insatt i hur den 
formella omsorgen fungerar. 
!
!

”För mig var det helt främmande. Nu när jag tänker tillbaka på det så tänker jag att hur 
kunde jag vara så dum att jag inte tog reda på det långt innan men så är det när man inte 
har behov av det så har man inte ”  

           (Dotter, intervju 1. ) 
 
 
Metoddiskussion 
Tillförlitlighet 
Denna studies tillförlitlighet kommer att diskuteras utifrån begreppen trovärdighet (credibili-
ty), pålitlighet (dependability) samt överförbarhet (transferability) (Lincoln and Guba, 1985, 
Granheim & Lundman, 2004,) . 
  
 Trovärdighet 
Trovärdigheten handlar om i vilken utsträckning det som avsågs att studeras blev studerat 
(Graneheim & Lundman, 2004). Trovärdigheten anknyter dels till genomföraren av denna 
studiens kunskap om det som studerades (Janlöv, 2006). Det är upp till läsaren att utifrån in-
tervjuarens undertecknads redovisade förförståelse göra bedömningen om denna ska ses som 
ett hinder eller en styrka för bedömningen av denna studies trovärdighet. Genomföraren av 
denna studiens redovisade kunskap och icke kunskap om det studerade området skulle både 
kunna ses som en styrka och brist. Svagheten skulle kunna vara att man till exempel skulle 
kunna se undertecknads arbete som biståndshandläggare som en form av partisk position. 
Styrkan är å andra sidan kunskapen om den formella omsorgen och därav möjligheten att pla-
cera informanternas berättelser i ett sammanhang. Likaså skulle undertecknads icke självupp-
levda kunskap om hur det är att vara invandrare ses som en brist.  
 
Trovärdigheten i denna studie handlar även om i vilken mån informanternas konstruerade 
verkligheter överensstämmer med de verkligheter som forskaren har presenterat (Lincoln, 
Guba, 1985). För att undvika övertolkning diskuterades kategorier och subkategorier med 
handledare (From, Johansson & Athlin, 2007). Ett annat sätt att stärka trovärdigheten i denna 
studie har varit att kunna påvisa att kategorierna täcker meningsinnehållet i materialet. Detta 
har gjorts genom presentationen av representativa citat under varje kategori (Janlöv, 2006) . 
Ytterligare ett sätt har varit att tolkningen av koder, delkategorier och kategorier på manifest 
samt latent nivå stämts av med handledare (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Att välja ett heterogent urval ökar trovärdigheten då det vidgar perspektiv och fördjupar för-
ståelsen av det studerade området (a.a.). Genom att rekrytera deltagare i olika åldrar samt an-
höriga, både män och kvinnor, har en viss hetereogenitet inom det studerade området kunnat 
uppnås. Det hade varit intressant med fler deltagare i åldersgrupperna 20+ samt 60 +. Det 
hade även varit önskvärt att få en större variation av vilken slags relation informanterna hade 
till den äldre personen, till exempel make/maka. Ett annat sätt att skapa ett mer heterogent 
urval hade kunnat vara att tillämpa ett intersektionellt perspektiv. Detta kan beskrivas som hur 
olika företeelser och kategorier inverkar samtidigt i människors livssammanhang, så som 
plats, (land, landsände stad eller bostadsområde), könsuttryck, klass, språk, sexualitet, ålder 
och politiska preferenser. Dessa spelar alla roll för människors identifikationer och sätt att 
leva och hur omgivningen förhåller sig till dessa (Wikström, 2009).  Att tillämpa det intersek-
tionella perspektivet hade gett en tydligare bild av de deltagandes resurser och livsförutsätt-
ningar (Torres, 2011). Sammanfattningsvis kan det konstateras att viss variation har uppnåtts 
men att ytterligare variation hade varit önskvärd.  
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 Pålitlighet 
Pålitlighet handlar om faktorer som orsakat instabilitet under studiens gång. Detta kan till 
exempel röra inkonsekvens under datainsamlingen (Graneheim & Lundman, 2004). För att 
öka pålitligheten och undvika stora variationer i datainsamlingen skapades en semistrukture-
rad intervjuguide för att ge intervjuerna en gemensam struktur. Samma frågor har i denna stu-
die inte uteslutande ställts vid de olika intervjuerna då följdfrågor tilläts i anslutning till de 
den intervjuade sagt. Detta skulle kunna påverka pålitligheten. Å andra sidan, är intervjuandet 
en föränderlig process, under vilken intervjuaren förvärvar nya insikter om det studerade fe-
nomenet vilket påverkat följdfrågorna (a.a). Intervjuerna spelades in med Iphone. Inställning-
en flightmode användes så att intervjun inte skulle avbrytas av inkommande samtal. Ytterliga-
re inspelningsinstrument hade kunnat användas för att ha en backup om något fel skulle upp-
stå vid intervjun. Alla intervjuer har transkriberats ordagrant av intervjuaren med undantag för 
ett par passager där det var uppenbart att den intervjuade talade om något som rörde sig utan-
för det studerade området De transkriberade intervjuerna stämdes av mot de inspelade  
intervjuerna  och tillägg kunde då göras av småord som missats vid själva transkriberingen. 
 

Överförbarhet 
Viss argumentation av resultatets överförbarhet kan styrkas utifrån tidigare forskning (Forsell, 
2004, Torres, 2002). Denna studie innehåller flera olika komplexa perspektiv och gör inga 
anspråk på att ha fångat alla erfarenheter och uppfattningar som finns hos anhöriga till äldre 
assyrier och syrianer avseende formell omsorg, informell omsorg samt hur det är att vara an-
hörig. Överförbarheten av denna studie måste bedömas av läsaren (Lincoln & Guba, 1985). 
Generaliserbarhet har inte eftersträvats då det inte ingår i syftet för studien och då val av me-
tod och urval inte heller gjorts med detta i åtanke. 
 

Diskussion av resultat 
 
Den ansvarsfulla anhörigrollen går som en röd tråd genom resultatet i denna studie. Det 
handlar om att både i tanke och handling ständigt bära med sig ansvaret för den äldre perso-
nen. Uppfattningar finns hos informanterna om att ansvaret som den anhörige bär aldrig tar 
slut, utan följer denne oavsett om den äldre personen bor hemma eller flyttat till ett särskilt 
boende. I den ansvarsfulla anhörigrollen existerar både positiva och negativa sidor. Ansvaret 
innebär både glädje och frustration. Glädjen av att kunna återgälda det man själv fått av sina 
föräldrar som barn . Någon säger: 
 
” ”Hon har stöttat mig hela sitt liv… Jag vänder på rollen nu”.  
 
Den anhöriges släktskap till den äldre personen i egenskap av barn eller barnbarn motiverar 
omsorgen. Viljan att ge tillbaka, som framträder hos de intervjuade, verkar bekräfta att det 
råder en ömsesidighet i relationen. Motivet att vilja ge tillbaka bekräftas även i Whitakers 
studie (2009) om anhörigas involvering i omsorgen av äldre personer på särskilt boende.  
 
Den ansvarsfulla anhörigrollen handlar om svårigheten för den anhörige att kunna lämna an-
svaret till en annan part. Detta visar sig främst handla om den äldre personens beroende av 
den anhörige, då den äldre inte kan språket, men också om erfarenheten av att den äldre per-
sonen inte vill att omsorgen ska utföras av någon annan än den anhörige. Frågan om personer 
som är invandrare är hänvisade till att lösa omsorgen inom familjen på grund av bristande 
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språkkunskaper eller om de själva aktivt väljer detta har aktualiserats av flera (Forsell & Tor-
res, 2012). I denna studie framkommer både upplevelsen av att vara hänvisad till att lösa om-
sorgen själv och att man själv vill lösa omsorgen så länge det går.  
 
Flertalet av informanternas närstående äldre är analfabeter och den anhörige får rollen som 
tolk och företrädare i kontakten med myndigheter. Uppfattningar finns om att de äldre inte vet 
sina skyldigheter och rättigheter. Någon säger: 
 
”..  dom vet ju inte vad dom har för rättigheter eller vad dom har för skyldigheter så många av dom är beroende 
av sina egna barn ” 
 
Liknande bekräftas i Forsells studie (2004)  om anhöriga till äldre invandrare vilka kommit 
sent i livet till Sverige. Här framträdde den äldres beroende av anhörig som tolk, förmedlare 
av information och kontakter, då denne inte kunde kommunicera med sin svensktalande om-
givning. Det som blir särskilt tydligt i denna studie är den dubbla utsatthet som de äldre be-
finner sig i då det inte kan språket och då de heller inte kan läsa och skriva. Det skapar till 
exempel svårigheter för den äldre att kunna navigera i områden som inte är bekanta. Någon av 
informanterna berättar att denna inte kan flytta från området där denna bor, då den äldre per-
sonen inte skulle kunna navigera i ett annat område. Den äldre personen som inte kan språket 
och är analfabet befinner sig i en dubbelt utsatt situation, vilket skapar en särskilt påtaglig 
bundenhet för dennes anhörige.  
 
Bundenhetskänslorna kan förstås utifrån vad som kallas ”objektivt” och ”subjektivt” hand-
lingsutrymme, de faktiska resurserna och handlingsutrymmet man har som anhörig respektive 
vilka resurser och handlingsutrymme man upplever sig ha (Engdahl, Larsson, 2006).  Det 
faktiska utbudet som den formella omsorgen i respektive kommun har att erbjuda de delta-
gandes närstående äldre och deras anhöriga, kan sägas utgöra ett exempel på informanternas 
objektiva handlingsutrymme. Erfarenheterna av bundenhet bland informanterna handlar även 
om hur man som anhörig ska få ihop livspusslet. Samtliga av de intervjuade i denna studie 
befinner sig i yrkesverksam ålder och flertalet av dem måste koordinera sina livsåtaganden i 
form av förvärvsarbete, den egna familjen samt omsorgen av den äldre personen. Någon av de 
informanterna uttrycker: 
 
”Man tänker ju på dom och samtidigt sin egen familj. Det går ju inte att sitta på två stolar samtidigt” 
 
Samtidigt som denna studie visar på informanternas särskilda omständigheter, visar tidigare 
studier att bundenhetskänslor är generellt förekommande i anhörigollen. Ett exempel på detta 
är Mossberg Sands Studie (2000) om anställda anhörigvårdare, där dessa känslor var ett av de 
mest centrala inslagen i deras vardag. Resultatet i denna studie aktualiserar frågan om anhö-
rigrollens självpåtagna och ofrivilliga ansvar. De intervjuade ger uttryck för att de vill ha den 
ansvarsfulla anhörigrollen. Det framkommer samtidigt i deras uppfattningar att deras möjlig-
het att påverka graden av ansvar är begränsad .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

 
Ansvaret som den anhörige har handlar även om att lindra den äldre personens ensamhet. 
Uppfattningar finns hos vissa informanter att det blir svårare för de äldre som är analfabeter 
att sysselsätta sig i vardagen. Någon säger:  
 
”.. Och då tänker jag. Hade han kunnat läsa, då hade han tagit en bok och läst då hade tiden liksom bara flytit 
iväg för honom så att det är ju den här . Att dom inte har dom här kunskaperna gör ju att dom blir begränsade 
och mycket isolerade”.  
 
Majoriteten av informanterna påtalar behovet av sociala aktiviteter och organiserade träff-
punkter för assyrianer/syrianer för att främja deras delaktighet och motverka social isolering. 
Torres (2002) förespråkar aktivering av sent i livet invandrare med hjälp av dagcentraler för 
dem. Denna menar att integrationen i den etniska gruppen kan innebära potentiella fördelar, 
då dessa om de förbises kan bidra till att de äldre förpassas till social isolering. Ett sådant på-
stående skulle kunna tala för organiserade träffpunkter speciellt riktade till assyrier och syria-
ner för att motverka isolering och ensamhet . 
 
Den övervägande uppfattningen hos informanterna i denna studie är att de äldre blir trygga 
om den formella omsorgen beaktar aspekter som den äldres kultur, språk och religion. Studier 
som Emami et. al (2000) och Heikkilä (2004) styrker betydelsen av kulturellt och språkligt 
anpassade verksamheters betydelse för de äldres välbefinnande. På samma gång som språk, 
kultur och religion lyfts fram som faktorer som är viktiga för utformningen av omsorg, fram-
kommer uppfattningar om att dessa inte alltid är överordnade. Det kan till exempel istället 
handla om önskan att möta personal som förstår hur det är att vara invandrare eller tankar om 
att integration med äldre som inte talar modersmålet är viktigare än en omsorg specifikt riktad 
till äldre assyrier/syrianer. Resultatet i denna studie belyser heterogeniteten bland äldre assy-
rier/syrianer, genom den variation som framträder i hur informanterna i denna studie vill att 
den formella omsorgen ska utformas. Informanternas önskemål om en omsorg som beaktar 
individens självidentifikation kan förstås utifrån Bauman (1999) , vilken menar att alla identi-
teter är identifikationer och att alla identifikationer är dialogiska. Vi måste sålunda ta reda på 
informanternas situationsbundna definition av den äldre personens identitet, för att kunna för-
stå deras önskemål om vilken betydelse denna ska få i utformningen av omsorgen .  
 
Traditionen av att omsorgen har tillgodosetts av familjen utgör bland informanterna en viktig 
drivkraft för den informella omsorgen. Omsorgsidealet motiveras även av den anhöriges räds-
la för att den äldre personen skulle uppleva det som ett övergivande om alternativ inom den 
formella omsorgen skulle bli aktuella. Liknande resultat framkommer i Forsells studie (2004) 
där inblandning av formell omsorg av flera sågs som brist på kärlek och att man som anhörig 
inte fullgjorde sina förpliktelser. Samtidigt som idealet om familjen som ensam omsorgsgiva-
re finns kvar hos informanternas närstående äldre, framträder uppfattningar om att förutsätt-
ningarna att ombesörja omsorgen inom familjen har förändrats. Tydligt framkommande bland 
informanterna är uppfattningar om generationstillhörighetens betydelse för vilka förutsätt-
ningar man har gällande formell omsorg. Någon av informanterna säger: 
 
”.. I min sits om jag blir så pass gammal så spelar det ingen roll, jag kan klara mig .. språkmässigt”.  
 
Uppfattningar finns om att yngre generationer som kan språket och förvärvsarbetar har andra 
förutsättningar. De äldres generationstillhörighet får betydelse då de inte kan språket och där-
för får svårare än yngre generationer att ta emot formell omsorg. Hos informanterna existerar 
en syn på att det kommer att bli lättare för den yngre generationen att anlita den formella om-
sorgen då deras föräldrars generation kan språket. Samtidigt finns tankar om att man kan för-
lora sitt andra språk om man drabbas av demenssjukdom. Informanternas uppfattningar om 
generationers olika förutsättningar kan förstås utifrån Livsloppsutvecklingsperspektivet (Bal-
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tes, Lindenberger & Staudinger, 1998). De äldres förutsättningar måste förstås i relation till 
deras historiska och sociala kontext (Papila, 2007). Den yngre generationens förutsättningar 
uppges av vissa informanter ha skapat ett glapp mellan den yngre och äldre generationen. 
Liknande resultat framkommer i Emami & Ekmans studie (1998)  om äldre iranier, vilka mig-
rerat sent i livet till Sverige, där de äldres förutsättningar att bygga upp ett framgångsrikt liv 
var sämre än för de yngre generationerna, vilket gjorde att det skapades klyftor mellan dessa.  
 
En tydligt framkommande drivkraft för den informella omsorgen är även informanternas upp-
fattningar om de äldres bävan för det särskilda boendet. Att de äldre uppfattar korttidsboendet 
som vägs ände. Bilden av det särskilda boendet som framträder hos informanterna i denna 
studie är ensidigt dyster. En möjlig förklaring till detta är att den äldre inte kan göra sig för-
stådd och blir på så vis avskärmad och isolerad. Någon säger: 
 
..” Jag märker det på min mamma om man frågar henne vad tycker du om äldreboende.  Hon 
säger jag heller dör än att flytta till ett äldreboende” 
  
Liknande föreställningar av det särskilda boendet bekräftas i Whitaker studie 
 (2009), om anhörigas involvering i omsorgen på det särskilda boendet då den äldre personen 
befann sig i livets slutskede. I denna studie fanns även positiva associationer till det särskilda 
boendet så som en plats förknippad med trygghet, gemenskap och delaktighet.  
 
Erfarna brister av äldreomsorgens kvalité framkommer också som en drivkraft för den infor-
mella omsorgen. Någon säger: 
 
”… Det är bättre att dom har bestämda tider. Då vet dom när dom ska komma och kan planera sin dag”. 
 
I de brister som påtalas framkommer ytterligare betydelsen av kommunikation. Uppfattningar 
existerar om att dialogen är bristande mellan personal och de boende på det särskilda boendet. 
Detta verkar handla om något annat mer än möjligheten för de äldre att kunna bli förstådda på 
sitt modersmål. Uppfattningar framkommer om att interaktionen mellan personal och den 
äldre begränsas till de praktiska göromålen och att den borde vara något mer. En önskan om 
att interaktionen inte bara ska ske utifrån det den äldre behöver praktisk hjälp med, utan att 
denne ska få möjlighet till interaktionen med personal. Andra brister som påtalas är uppfatt-
ningar om att personalen är stressade och att detta påverkar den äldre personen negativt då 
personalens rutiner inte sammanfaller med den äldre personens behov. Liknande resultat be-
kräftas i Wikströms studie (2005) om vilka problem som vårdbiträden kan ställas inför när 
vårdtagarens inflytande och självbestämmande kommer till uttryck i hemtjänsten.  
 
Betydelsen av att som anhörig bli sedd och lyssnad på framkommer hos flera av informanter-
na i denna studie. Att bli sedd framkommer vara viktigt då den äldre inte kan föra sin egen 
talan. Den ömsesidiga förståelsen i mötet mellan anhörig och biståndshandläggaren blir därför 
särskilt viktig. Erfarenheter finns hos informanterna av att ha känt att man blev lyssnad på 
som anhörig. Det handlar om att känna att man som anhörig blir betrodd. Beskrivningar görs 
av möten då man känt att man inte fått tala till punkt och att personen man mött helt enkelt 
inte velat lyssna. Betydelsen av den anhöriges delaktighet blir särskilt tydlig för äldre som 
inte kan föra sin egen talan och inte vet sina rättigheter.  Här blir den anhörige en förlängning 
av den äldre personen i mötet med den formella omsorgen. Uppfattningar framkom om 
betydelsen av att få kunskap, både om vilka rättigheter man som anhörig har men också om 
hur man ska utföra omsorgen. I en nulägesrapport ”stöd till personer som vårdar eller stödjer 
närstående” som publicerades av Socialstyrelsen 2012 framkommer att kännedomen hos an-
höriga om den skärpta lagstiftningen gällande kommunens skyldighet att erbjuda stöd till an-
höriga är låg. 
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Att få ekonomisk ersättning visar sig hos informanterna vara en del av att bli sedd som anhö-
rig. Uppfattningar existerar om att detta möjliggör att man som anhörig får mer tid för den 
äldre. Det handlar även om att man inte vill bli tagen för givet av den formella omsorgen. Nå-
gon av de deltagande uttalade:  
 
”Tjänsten är på 33 %, jag är med henne 90 %.”.  
 
Tre av informanternas närstående äldre hade vid tidpunkten hemvårdsbidrag. Lika många 
informanter hade anhöriganställning. Forsell och Torres (2012) menar att det är oklart om 
anledningen till att det är vanligare med anhörigbidrag hos utomeuropeiskt födda äldre beror 
på att de i högre grad blir erbjudna ekonomisk ersättning för anhöriginsatser i brist på etniskt 
och språkligt anpassad omsorg, eller om de i högre utsträckning efterfrågar anhörigbidrag. 
Denna studie ger heller inga svar i frågan. Önskan om ekonomisk ersättning visar sig vara 
generellt förekommande hos anhöriga som hjälper närstående. I en omfattande befolknings-
studie om anhörigomsorgens omfattning och konsekvenser, framkom detta önskemål hos an-
höriga som vårdar, stödjer eller hjälper en närstående (Socialstyrelsen, 2012).  
 
Slutsatser: 
Den anhöriges ansvar tar aldrig slut. Anhörigrollen är kluven och innehåller båda positiva och 
negativa sidor. Viljan att ge tillbaka, som framträder hos informanterna, bekräftar att det råder 
en ömsesidighet i relationen mellan den anhörige och den äldre personen. Då de äldre inte kan 
språket och flertalet av dem är analfabeter, befinner de sig i en dubbelt utsatt situation, vilket 
skapar en särskilt påtaglig bundenhet för deras anhöriga. I denna studie framkommer både 
upplevelsen av att vara hänvisad till att lösa omsorgen själv samt att vilja lösa omsorgen så 
länge det går. Det finns olika sätt att se på hur omsorgen ska tillgodoses hos yngre och äldre 
generationer, vilket också visar sig höra samman med vilka förutsättningar individen har för 
att ta emot formell så väl som informell omsorg. Majoriteten av informanterna påtalar behovet 
av sociala aktiviteter och organiserade träffpunkter för assyrianer/syrianer, för att främja deras 
delaktighet och motverka social isolering. Den övervägande uppfattningen hos informanterna 
är att de äldre blir trygga om den formella omsorgen beaktar aspekter som till exempel de 
äldres kultur, språk och religion. Samtidigt visar sig aspekter som att möta personal som för-
står hur det är att vara invandrare eller integrationen med äldre som inte talar modersmålet 
vara viktiga. Denna studie visar att en omsorg vilken inte upplevs erbjuda den äldre personen 
möjligheten att bli förstådd, kommer att upplevas som otillräcklig. Betydelsen av den anhöri-
ges delaktighet i kontakten med den formella omsorgen, blir särskilt viktig för äldre som inte 
kan föra sin egen talan och inte vet sina rättigheter.  Här blir anhörig en förlängning av den 
äldre personen i mötet med den formella omsorgen. 

!
!
!
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Implikationer för framtida forskning 
För majoriteten av informanternas närstående äldre ser den äldres relation till den formella 
omsorgen ut enligt följande.   
 
 
                                                  FORMELL OMSORG 

 
       
  
 
 
                  
                      
 
 
                               ÄLDRE                                              ANHÖRIG 
    
 
Nedan framkommer en tydlig lucka som indikerar att en tredje part behövs. Utvecklingen mot 
ett större civilt engagemang vittnar om att det i ett sådant scenario skulle kunna lämnas plats 
för en tredje part vilken kunde agera som en mellanhand mellan anhörig, den äldre och det 
offentliga. Detta skulle kunna ses som ett förslag till ett område att undersöka.  Sådana initia-
tiv finns redan, till exempel The Community ambassador program for services som riktar sig 
till sent i livet invandrare (Blair, 2012).  
 

Omnämnanden: 
Jag skulle vilja börja med att tacka samtliga informanter för ert deltagande i denna studie. Jag 
vill även tacka min handledare Felicia Gabrielsson-Järhult för din feedback och ditt stora en-
gagemang under resans gång, från idé till färdig produkt.  
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