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Sammanfattning  

 

Denna studie syftade till att öka förståelsen för hur mottagandet av äldre invandrare kan 

upplevas i en svensk medelstor kommun. Frågeställningarna rörde hur företrädare för 

invandrades egna organisationer och yrkesverksamma uppfattar att mottagandet 

fungerar. För att undersöka detta har dokument rörande mottagandet av invandrare i 

kommunen undersökts. Företrädare för tre olika invandrarorganisationer har intervjuats 

enskilt och tre yrkesverksamma kommunala tjänstemän har deltagit i en 

fokusgruppsintervju i ämnet. Med hjälp av Aaron Antonovskys individteori känsla av 

sammanhang (KASAM), Roine Johanssons organisationsteori och Berth Danermarks 

tankar om samverkan har materialet analyserats hermeneutiskt. Studiens resultat visade 

att ingen särskild planering görs för att ta emot äldre invandrare. Både företrädarna för 

invandrarorganisationerna och de yrkesverksamma var kritiska till mottagandet i 

kommunen. Kritiken rörde bristen på planering och samarbete mellan organisationer 

som möter invandrare. Särskilt påpekades vikten av att tillvarata kunskaper från 

integrerade landsmän för att skapa förståelse för kulturella skillnader.    
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Abstract 

 

Welcome to Sweden? 

 

The purpose of this study was to enhance the understanding of how the reception of 

older immigrants can be perceived in a swedish medium-sized municipality. The 

questions asked was how representatives from immigrant associations and municipality 

officials looked upon the reception. To investigate this have documents concerning the 

reception of immigrants been analysed. Representatives from three immigrant 

associations have been interviewed, and three municipality officials partook in a 

focusgroupinterview. Theories used to analyze the material were Aaron Antonovskys 

theory sense of coherence (KASAM), Roine Johanssons organisational theory and Berth 

Danermarks thoughts on cooperation. The result from the study indicated that no special 

planning is made for the reception of older immigrants. Both the representatives and the 

officials were critical of the reception. The criticism concerned the lack of planning and 

cooperation between organisations that meet immigrants. The importance of using the 

knowledge from integrated countrymen was stressed to create understanding for cultural 

differences. 
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Förord 

 

Inledningsvis vill vi rikta ett tack till alla personer som gjort denna uppsats möjlig. 

Genom att så många har visat intresse för vårt arbete så har vi känt att det har varit 

viktigt att uppmärksamma äldre invandrare eftersom att det annars är en grupp som ofta 

inte nämns. Vi vill tacka alla medverkande, vår handledare Mats Sundin och alla 

intresserade som har gjort att vår gnista aldrig har slocknat.  

 

Mars 2011 

Linda Elisson och Margot Herrdin 
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Problemöversikt 
 

Integration och det mångkulturella Sverige är ämnen som ofta debatteras i media. 

Integration gynnas av förvärvsarbete och Sveriges kommuner har som ambition att få ut 

de nyanlända i arbete efter sin introduktion. Introduktionen pågår vanligtvis under de 

två första åren som personen vistas i Sverige (Migrationsverket, Vanliga frågor och 

svar, 2010). Detta är inte aktuellt för de äldre invandrarna som inte är arbetsföra. De 

äldre riskerar då att hamna i skuggan och glömmas bort i planeringen. Denna studie 

kommer att fokusera på de äldre invandrarna. 

 

När flyktingar kommer till Sverige och flyttar till en kommun är det kommunernas 

ansvar att introduktion, samhällsinformation och svenskundervisning fungerar. Efter 

introduktionen är det meningen att flyktingen ska bli medborgare i kommunen och veta 

hur samhället är uppbyggt, men hur kan det här se ut i verkligheten? Invandrings- och 

integrationsforskning har uppmärksammat betydelsen av introduktionen som har en 

inverkan på integrationsprocessen och hur den nyanlände upplever sin situation.  

 

Då introduktionen och integrationen har en stor betydelse för hur den nyanländes 

situation kommer att se ut i framtiden är det av vikt att den är fungerande. 

Integrationsprocessen ska möjliggöra för den nyanlände att anpassa sig till landet och 

till den nya kulturen. Samtidigt som den nyanlände ska passa in i ett svenskt 

sammanhang är det viktigt att den egna kulturen kan behållas. 

 

Forskningen har visat att mötet mellan olika kulturer påverkar hur anpassningen sker i 

samhället. Äldre invandrare blir inte bemötta på samma villkor som övriga 

samhällsmedborgare (Schierenbeck, 2003, s 216). Schierenbeck har funnit att 

biståndshandläggarens synsätt på de kulturella skillnaderna påverkar mötet och 

myndighetsutövningen (ibid., s 210). Då mer än 300 000 personer i Sverige har röstat på 

Sverigedemokraterna i valet 2010 innebär det sannolikt att även biståndshandläggare, 

socialarbetare och deras chefer har röstat på Sverigedemokraterna.   

 

Det har visat sig att det behövs en bra organisation, nationellt politiskt arbete och en 

tydlig politisk riktning för en lyckad integration och för att motverka utanförskap 

(Kadhim, 2000, s 21ff). Det utanförskap som kan upplevas av invandrare har en 

inverkan på deras upplevelser av sammanhang och i vilken grad de tar till sig den nya 
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kulturen. Den äldre befolkningen i Sverige ökar och det gör även gruppen äldre 

invandrare. En äldre invandrare upplever fler livskriser än en svensk jämnårig och har 

behov av individuellt anpassat stöd efter migrationen (Gaunt, 2002, s 67). I denna 

uppsats avser vi att belysa mottagandet av äldre nyanlända och hur de kan uppleva sin 

situation genom att tillfråga företrädare och yrkesverksamma inom området. 

 

I kapitel 1 beskrivs bakgrund och avgränsningar i studien. Syfte, centrala begrepp och 

tidigare forskning kommer även att beskrivas. Kapitel 1 ger också en överblick över hur 

invandringen har sett ut i Sverige. Kapitel 2 beskriver studiens vetenskapliga perspektiv, 

etiska ställningstaganden, hur datainsamlingen har genomförts samt hur urvalet till 

litteraturen i studien har gått till. I kapitel 3 presenteras teoretiska utgångspunkter som 

har legat till grund för analysen av resultaten i kapitel 4. I kapitel 5 beskrivs en 

helhetsanalys där syfte och frågeställningar besvaras. Kapitel 6 ger en avslutande 

diskussion av studien och förslag till fortsatt forskning. 

 

1. Avgränsningar 
 

Samtidigt som den här studien genomförs sker en stor förändring i mottagandet av 

nyanlända. Detta kommer vi inte att beröra i vår studie då förändringen berör invandrare 

som ska ut på arbetsmarknaden. Vårt fokusområde har varit personer som migrerar i 

äldre åldrar och som inte är arbetsföra.  

 

Vi kommer inte att skriva om främlingsfientlighet trots att det är aktuellt efter valet i 

september 2010. Om och hur attityder till invandrare påverkar det sociala arbetet 

kommer alltså inte att diskuteras. 

 

Forskningen skulle kunna analyseras utifrån en kultur och/eller ett genusperspektiv, 

men detta är inte vår avsikt. Undersökningens fokusområde är istället äldre invandrares 

situation oavsett kön eller nationalitet. I de intervjuer vi gjort med företrädare för 

invandrarföreningar företräds två föreningar enbart av kvinnor och en förening enbart 

av män.  
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1.1 Förförståelse 

 

Till vår förförståelse hör att vi arbetar inom socialtjänsten i den undersökta kommunen. 

I vårt arbete har vi kommit i kontakt med personer som invandrat till kommunen. Våra 

erfarenheter har bidragit till de funderingar som har utformat forskningsfrågorna. Vi är 

medvetna om att vår förförståelse kan ha påverkat uppsatsens resultat och därför har vi 

varit noggranna med att kritiskt granska våra resultat.    

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med undersökningen är att söka kunskap om mottagandet av äldre invandrare i en 

svensk mellanstor kommun. Med äldre invandrare avser vi dem som är 55 år och äldre. 

För att uppfylla syftet med undersökningen söker vi svar på frågorna: 

1. Hur tillgodoses äldre invandrares behov i samhällsintroduktionen? 

2. Hur är mottagandet planerat och hur uppfattar yrkesverksamma och företrädare 

för invandrarorganisationer att mottagandet fungerar? 

3. Hur uppfattas samarbete/samverkan mellan olika verksamheter som möter äldre 

invandrare? 

 

1.3 Centrala begrepp 

 

I studien har vi valt att genomgående använda begreppen nyanländ och äldre 

invandrare. Nyanlända syftar på äldre personer (55+) som har befunnit sig i Sverige 

under mindre än 2 år. Äldre invandrare syftar på personer (55+) som har befunnit sig i 

Sverige under mer än 2 år.  

 

Andra begrepp som nämns i studien är integration och assimilation.  

Integration betyder anpassa sig och passa in i ett sammanhang. Integration gör att 

invandrare kan leva i ett svenskt sammanhang samtidigt som de inte behöver ge upp 

sina speciella särdrag som kultur, språk etc. (Nationalencyklopedin, 2010).  
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Assimilation betyder att göra lika. Med assimilation menas att invandrarna försvenskas 

för att anpassa sig till landet och kulturen. Idag är det vanligast att tala om och sträva 

efter integration och inte assimilation (Nationalencyklopedin, 2010). 

 

1.4 Invandringen i Sverige 

 

Alltsedan medeltiden har Sverige varit ett invandringsland, med undantag för 1800-talet 

då många istället utvandrade från Sverige. Utvandringen var hög fram till 1930-talet, då 

invandringen ökade till Sverige igen. Invandringen ökade först i samband med andra 

världskrigets början, under 1950-1960 dominerades invandringen av 

arbetskraftsinvandring och sedan 1980-talet har flykting- och anhöriginvandring ökat 

allt mer (Gaunt, 2002, s 67ff). Under de senaste tio åren har de äldre invandrarna i 

Sverige uppmärksammats allt mer (Torres, 2009, s 13-14). Statistiska centralbyråns 

befolkningsstatistik visar att invandringen till Sverige har varit mycket hög de senaste 

åren. År 2009 invandrade 102 280 personer till Sverige (SCB, Befolkningsstatistik, 

2010). Prognosen för befolkningsstatistiken visar även att antalet utrikes födda personer 

i åldern 65+ beräknas uppgå till 201 000 personer (SCB, Sveriges framtida befolkning 

2010- 2060, 2010).  

 

Kommunen som berörts i studien har en befolkningsmängd på ca 48 000 invånare. I 

kommunen finns det idag ca 7900 personer med utländsk bakgrund.  De största 

grupperna av invandrare i kommunen är finländare, somalier, irakier, turkar, thailändare 

och jugoslaver (Kommunstatistik, 2010). 

 

1.5 Myndigheter som möter äldre invandrare 

 

När invandrare kommer till Sverige möter de många myndigheter. De har skilda ansvar 

och roller i mottagandet av personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige. 

Migrationsverket beskriver olika myndigheters ansvarsområden i mottagandet 

(Migrationsverket, Olika myndigheters ansvarsområden, 2010). Migrationsverket har 

det övergripande ansvaret för att kommuner ska ha beredskap och kapacitet att ta emot 

nyanlända och migrationsverket ger länsstyrelser underlag för att planera och tillgodose 

behovet av introduktionsplatser. Länsstyrelsen har ansvar för att efter överenskommelse 

med länets kommuner reglera storleken på flyktingmottagandet. Arbetsförmedlingens 
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ansvar är att bedöma vart i landet det finns arbetsmöjligheter samt erbjuda den 

nyanlände insatser för att kunna inträda arbetsmarknaden. 

 

När den nyanlände kommer till en kommun ska hon/han omfattas av de medborgerliga 

rättigheter och skyldigheter som resten av kommunmedborgarna har. Kommunen har 

ansvar att erbjuda individuellt anpassad introduktion som ska underlätta etableringen på 

arbetsmarknaden och i samhällslivet. Kommunen har även som ansvar att tillhandahålla 

undervisning i svenska och att ge den nyanlända information om samhället.  

 

Landstingen har som ansvar att erbjuda den nyanlända hälso- och sjukvård efter behov 

(ibid., 2010). 

 

Den här studien behandlar mottagandet och då är det främst kommunala myndigheter 

och organisationer som har varit aktuella. I den undersökta kommunen kommer 

nyanlända i kontakt med en enhet som heter Integrationsenheten, och det är där som 

introduktionen initialt påbörjas. Efter introduktionen har det varit upp till den äldre 

invandraren att ta del av och bidra till samhället efter sin egen förmåga. Forskning har 

visat att äldre invandrare som inte står till förfogande för arbetsmarknaden ofta får 

ansöka om försörjningsstöd (Forssell, 2004, s 33). Det gäller främst de äldre som inte 

har förvärvsarbetat i Sverige. 

 

1.6 Tidigare forskning och offentliga utredningar 

 

Forskning kring äldre invandrare har tidigare fokuserat på skillnader mellan etniska 

grupper, invandrarskap och migration (Torres, 2009, s 12). Torres menar att forskare 

behöver bli medvetna om globaliseringen och hur den påverkar individer och olika 

grupper. Hon hävdar att globaliseringen har medfört att mångfalden har ökat bland äldre 

invandrare så att det är svårt för läsaren att veta vem som menas med begreppet äldre 

invandrare (ibid.). När det gäller forskning om äldre invandrare och mottagandet, har vi 

funnit ett fåtal forskningsrapporter som vi presenterar här nedan. Den forskning som vi 

har funnit om äldre invandrare handlar till stor del om vård och äldreomsorg, framför 

allt anhörigvård kontra offentlig vård.  

 

SENIOR 2005 är ett slutbetänkande av riksdagen där ledamöter från samtliga partier har 

medverkat. Uppdraget bestod av en analys och förslag på åtgärder till den fortsatta 
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utvecklingen av äldrepolitiken. SENIOR 2005 tar även upp att befolkningen med 

utländsk härkomst ökar och vad det kan medföra för samhället (Kommittédirektiv Dir. 

1998:109). Gruppen äldre invandrare nämns dock som en delkategori och fokus på äldre 

läggs som huvudkategori. I slutbetänkandet har ledarmötena presenterat hur det är 

önskvärt att framtiden ska se ut. I SENIOR 2005 framställs äldre invandrare som en 

oföränderlig grupp människor som har samma behov, egenskaper och hälsa genom hela 

sitt liv. SENIOR 2005 har vissa motsägelsefulla åsikter, slutbetänkandet nämner att det 

är orimligt att se äldre invandrare som en grupp med enhetliga attribut samtidigt som 

äldre invandrare beskrivs som en problematisk grupp som behöver beaktas särskilt 

(SOU 2002:29). 

 

Isabell Schierenbeck (2003) har i sin avhandling undersökt organisatoriska skillnader 

mellan svensk och israelisk frontlinjebyråkrati. Schierenbeck hävdar att 

frontlinjebyråkratin fungerar bättre i Israel än vad den gör i Sverige. Den israeliska 

byråkratin är strikt och har ett tydligare uppdragsarbete än den svenska, som är mer 

flexibel i tillämpningen av sitt regelverk och ser på den enskilda individens behov och 

förhoppningar. I den svenska byråkratin finns det föreställningar om att invandrarnas 

situation belastar arbetet och försvårar det, anser Schierenbeck. Studien har även visat 

att det råder en allmän uppfattning om att invandrare tillhör en svag grupp som har 

problem. Enligt Schierenbeck kan det synsättet försvåra integrationen. Schierenbeck 

hävdar att upptäckterna i avhandlingen är oroväckande från ett demokratiskt perspektiv 

och att de nuvarande tankesätten gör att invandrare inte blir bemötta på samma grunder 

som övriga klienter. 

 

Lena Grip (2010) har gjort en kvalitativ undersökning av hur integrationsarbetet kan se 

ut i fyra mellanstora svenska kommuner. Resultatet i avhandlingen visar att 

integrationsarbetet sker efter en paradox där jämlikhet är målet trots att individernas 

olikheter anses vara en förutsättning. Grip menar att kommuner som önskar en 

välfungerande integrationspolitik behöver diskutera vilken föreställning som anställda 

har till invandring. Hon menar att handlingsplaner och policyer ska vara utförliga och 

tydliga och att det också krävs ett engagemang från politiker som kan stödja i frågor 

rörande integrationsarbetet. I ett fungerande integrationsarbete kan anställda få 

återkoppling och stöd från beslutande politiker samtidigt som kommunen kan arbeta 

utifrån individernas förutsättningar och gå ifrån ”vi” och ”dem” begreppen. Därigenom 

kan förutfattade meningar och tillskrivna attribut om olika grupper i samhället minska. 
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Abdul M. Kadhims (2000) avhandling om svenskt kommunalt flyktingmottagande 

består av tre empiriska studier, vars resultat han ställt samman. Fokus i 

undersökningarna har varit kommunalt flyktingmottagande, målsättningen med det och 

hur det har genomförts. Organisation, verksamhet och samarbetet mellan olika 

myndigheter har varit viktiga delar i undersökningarna. Kadhim beskriver hur en 

ambitiös nationell plan för flyktingmottagningen från 1985 ute i kommunerna mötte 

stora problem. Det fanns en brist på tydliga mål i planen och flyktingmottagandet hade 

låg prioritet ute i kommunerna. Det i sin tur ledde till att handläggarna ute i 

kommunerna inte kunde göra det integrationsarbete som avsetts. Invandrarna själva 

hade heller inte getts många möjligheter att påverka mottagandet. 

 

Samtidigt pekar Kadhim på positiva saker i mottagandets upplägg och ambitionsnivån 

och menar att en del av problemen beror på problem utanför den kommunala 

verksamhetens område. Där tar han upp problem på arbetsmarknaden, social exklusion, 

segregation och diskriminering. Hans slutsats är att om integrationen ska lyckas behövs 

inte bara en bra organisation lokalt, utan det krävs också nationellt politiskt arbete och 

tydlig politisk viljeinriktning för att motverka utanförskap.  

 

Henrik Emilsson (2008) däremot framför att han inte ser rasism och diskriminering som 

förklaring till att det förekommer så stora skillnader på arbetsmarknaden mellan inrikes 

och utrikes födda. Hans skäl till detta är att Sveriges befolkning har relativt positiva 

attityder till invandring och mångfald. Han pekar däremot på områden där EU och 

OECD rekommenderat Sverige att förbättra sin integration, nämligen att reformera 

skatte- och bidragssystemen för att öka motivationen för invandrare att söka arbete. 

Andra rekommendationer är lägre ingångslöner för att invandrare lättare ska komma in 

på arbetsmarknaden. Han varnar också för långa perioder med enbart språkutbildning.  

 

Enligt MIPEX (The Migrant Integration Policy Index, ett samarbetsprojekt där EU 

medverkar) var Sverige det enda landet i Europa som 2007 fick betyget ”bra 

integrationsland”. Emilsson är dock enig med Kadhim i fråga om att se på 

introduktionen som bristfällig. Författaren anser att den har för svag anknytning till 

arbetsmarknaden och för dålig samverkan mellan myndigheter. Detta menar Emilsson 

beror på bristande statlig styrning, motstridiga regelsystem och otydliga mål. 

Författaren lyfter också fram att nästan alla stora invandringsländer i Europa har infört 
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nya integrationslagar under 2000-talet. I dem betonas assimilering mer än en ömsesidig 

integration. Emilsson menar att Sverige är ett av de få länder som behållit sin 

traditionella politik för introduktion, något som vi också kan se i den undersökta 

kommunens policydokument. 

 

Emilsson beskriver olika metoder som han anser behöver utvecklas för att förbättra 

introduktionen till nyanlända. Det handlar om att olika insatser behöver ske parallellt: 

introduktionen behöver bli med individualiserad och flexibel, och den enskildes 

kompetens måste tas tillvara på ett bättre sätt. Samverkan mellan myndigheter är ett 

annat område där han anser att förbättringar behövs. Emilsson tar också upp att bristerna 

är särskilt stora för vissa grupper av invandrare, till exempel kvinnor och lågutbildade. 

Författaren lyfter också fram att hälsoproblem hos invandrare är en vanlig orsak till att 

introduktionen avbryts.  

 

En helt annan ståndpunkt gällande förekomsten av diskriminering intas av Helene 

Brodin (2006) i kapitlet Den generella äldrepolitiken och den selektiva äldreomsorgen 

– om kön, klass etnicitet och åldrande i Sverige. I denna rapport (SOU 2006:37) slår 

författaren fast att välfärdens utveckling under 1990-talet har medfört ökade skillnader 

mellan olika befolkningsgrupper. Bland de tre grupper som drabbats hårdast av 

försämringarna inom välfärdsområdet finns de utlandsfödda. Det Brodin lyfter fram 

särskilt när det gäller de äldre invandrarna är att de framställs som en grupp med sociala 

problem, med dålig fysisk och psykisk hälsa. De äldre antas leva isolerat och ha språk- 

och kommunikationssvårigheter och en kulturell vilsenhet. Brodin hävdar att äldre 

människor som är födda i Sverige framställs som friska, oberoende och pigga 

pensionärer. Författaren menar, i likhet med Lena Grip, att det därmed skapas ett ”vi” 

och ett ”dem” även för de äldre vilket är diskriminerande.  

 

Brodin lyfter fram brister inom forskning av äldreomsorg. Författaren menar att det 

finns mycket forskning utifrån samverkan mellan kön och klass, men att studier där 

även uppfattningar om etnicitet förekommer sällan. Brodin anser att det är viktigt att 

undersöka hur den strukturella diskrimineringen påverkar fördelningen av samhälleliga 

resurser och insatser mellan utlandsfödda och svenskfödda äldre.  Det är angeläget med 

tanke på att andelen äldre i Sverige ökar i båda grupperna.  

 



 

 
 

9 

Joanne Cook hävdar i sin artikel Exploring older women's citizenship: understanding 

the impact of migration in later life (2010) i tidskriften Ageing and Society att 

forskningen om hur migration på äldre dagar skapar nya behov. Cook menar att 

förväntningar och preferenser bara har påbörjats och hävdar att både äldreforskningen 

och migrationsforskningen har varit sena med att börja undersöka äldre migranters 

erfarenheter. Cook fokuserar i sin artikel på det ojämlika förhållande som råder för äldre 

migranter som inte talar engelska när det gäller rätten till hjälp och service som andra 

medborgare har. Författaren menar att restriktioner finns på grund av diskriminering och 

språksvårigheter. Vidare argumenterar Cook också för att se vikten av de informella 

stödsystem som finns lokalt och den betydelse som lokala och kulturella organisationer 

har när det gäller att stötta dessa kvinnor.   

 

Sandra Torres (2001) har skrivit en avhandling vars fokus handlar om hur vi definierar 

ett gott åldrande. Torres har särskilt sett på perspektiven migration och kultur. 

Avhandlingen bygger på intervjuer med iranska invandrare som fått frågor om 

skillnaderna i synen på åldrandet innan de kom till Sverige och efter några år som 

svenskar. Torres finner att bland annat de intervjuade, trots att de delar bakgrund, kan se 

helt olika på ålderdom och vad det innebär. Torres menar därför att vi bör vara 

försiktiga med att tro att om individer delar kulturell bakgrund så delar de också syn på 

vad åldrande innebär. Detta betyder, menar Torres, att när vi planerar för äldrevården så 

är kanske inte härkomst och ursprung de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till. Det som 

är viktigt att ta hänsyn till är den ålder som individen migrerat och i vilken grad 

individen har anpassat sig till det nya landets kultur. 

Även Emilia Forssell (2004) lyfter fram åldern vid migrationen som en viktig faktor för 

anpassningen till det nya landet. Hennes avhandling handlar huvudsakligen om anhöriga 

som anställda till de äldre invandrarna, men beskriver också på hur livet kan te sig för 

en person som migrerat sent i livet. Forssell lyfter fram att förutom den omställning, 

både psykiskt och socialt, som en migration innebär så innebär det skillnader i till 

exempel försörjning. Om individen invandrar till Sverige i hög ålder så hinner hon/han 

inte tjäna in rätten till svensk pension, utan blir hänvisad till att helt eller delvis söka 

socialbidrag. Forssell refererar också till forskning som påvisar att invandrare beskriver 

Sverige på olika sätt beroende på när de kom till landet.  

Sammanfattningsvis visar forskningen att äldre invandrare ofta beskrivs som en 

homogen grupp med stora problem. Genom att beskriva äldre invandrare som en 
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problematisk grupp skapas negativa attityder. Dessa attityder kan ligga till grund för att 

yrkesverksamma också ser gruppen ”invandrare” som problematisk och agerar därefter.  

Det som lyfts fram för en lyckad integrationspolitik är att det finns tydliga mål, politisk 

vilja och att samverkan mellan myndigheter förbättras. 

2. Metod 
 

Det som avgör vilken typ av metod som kommer att användas är forskarens utformning 

av forskningsfrågan och studiens syfte (Larsson, 2005, s 34). För att få en inblick i hur 

kommunen förhåller sig gentemot äldre invandrare valde vi att påbörja studien med en 

analys av styrdokument. Informationen söktes från olika verksamheter som möter 

invandrare och det är primärkällor som främst har använts. Inledningsvis gjordes en 

innehållsanalys av styrdokumenten. Det som analyserades var dokumentens innehåll 

och hur texten var skriven till läsaren, vilket Bergström och Boréus kallar för en 

kvalitativ innehållsanalys (2005, s 44). Dokumentanalysens resultat har sedan legat till 

grund för den senare utformningen av intervjuundersökningarna. Av etiska skäl har inte 

kommunen namngivits i studien. I uppsatsen ger vi kommunen täcknamnet ”x-

kommun”. 

 

För att få svar på hur mottagandet kan se ut för äldre invandrare valde vi att använda oss 

av fokusgruppsintervjuer. Fokusgrupper är användbara när forskaren söker svar på 

gruppmedlemmarnas åsikter, uppfattningar och gemensamma argument (Wibeck, 2010, 

s 21). En fokusgrupp gör så att medlemmarna kan diskutera ämnen som är svåra i 

enskilda intervjuer (ibid., s 22). Under gruppintervjun kan deltagarna ställa frågor till 

varandra och gemensamt utveckla sina tankegångar.   

 

2.1 Vetenskapsfilosofisk position 

 

Studiens vetenskapliga position är hermeneutiskt. Ett hermeneutiskt synsätt innebär att 

fokusera på förståelsen av en texts mening. I tolkningen av texten har forskarens 

förförståelse betydelse (Larsson, 2005, s 93). Tolkningen sker med hjälp av vad som 

brukar kallas den hermeneutiska cirkeln. Forskarens förförståelse antas påverka hur 

forskaren ser på texten som helhet, vilket därmed också påverkar hur denne ser på 

textens olika delar. Ytterligare tolkning av textens olika delar påverkar sedan i sin tur 
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hur forskaren ser på helheten. Metoden handlar därmed om delarnas och helhetens 

förhållande till varandra och till en rimlig tolkning (Lilja, 2005, s 275-276). 

 

Vi har fokuserat på att analysera styrdokument, transkriberade intervjuer och 

intervjuanteckningar. Under analysen har vår förförståelse påverkat vår syn på helheten. 

När vi sedan har fördjupat oss i delar av texterna har detta påverkat det ursprungliga 

synsättet.  

 

2.2 Datainsamling 

 

Vi har med hänsyn till språkbarriären inte intervjuat äldre personer utan valt att tillfråga 

företrädare för olika invandrarföreningar i kommunen. En av företrädarna var dock 64 

år och utgick i intervjun från sina egna erfarenheter av mottagande. Genom att intervjua 

aktiva företrädare för invandrarföreningarna hoppades vi på att få en mer allmän och 

bredare bild över hur situationen kunde se ut för äldre invandrare. Vår tanke med att 

även tillfråga yrkesverksamma som möter äldre invandrare i sitt arbete var att få fram 

hur kommunen praktiskt arbetar för en god integration och en känsla av sammanhang 

för den äldre. Genom att använda lokala styrdokument har vi fått en bild över hur 

kommunen ska utföra/handla i introduktionen. 

 

2.2.1 Dokumentanalysen 

 

Urval 

 

För att göra ett urval av vilka styrdokument som var aktuella har vi undersökt vilka 

myndigheter, organisationer och föreningar som kommer i kontakt med äldre 

invandrare. Från kommunens hemsida har vi hämtat en handlingsplan för integration 

och mångfald och från Integrationsenheten har vi fått den samhällsinformation som 

delas ut till alla nyanlända.  

 

Dokumentanalysens utformning 

 

De dokument som analyserats behandlar samhällsinformationen som delas ut till 

nyanlända (både unga som gamla) och en handlingsplan för integration och mångfald i 
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kommunen. Det som var av speciellt intresse i analysen var innebörden, vad texterna 

hade för budskap till de yrkesverksamma eller de äldre invandrarna. Följande 

frågeställningar låg till grund för analysen: Var texterna skrivna med en positiv ton? Var 

texterna välkomnande eller avståndstagande? Nämndes de äldre invandrarna över 

huvudtaget i dokumenten, och i så fall hur nämndes de? 

 

2.2.2 Kvalitativ intervjuundersökning 

 

Urval 

 

Då vi beslutade att inte intervjua äldre invandrare på grund av språkbarriären samt att de 

kan ha svåra upplevelser med sig, så bjöd vi in företrädare från invandrades egna 

organisationer. Vi valde att tillfråga föreningar för de fyra största grupperna som 

kommit till den undersökta kommunen på senare år till en fokusgruppsintervju. 

Grupperna var somalier, kurder, bosnier och irakier (Kommunstatistik, 2010). Första 

kontakten med företrädarna togs per telefon efter en redan existerande lista. Listan var 

en förteckning över föreningar i den undersökta kommunen och med hjälp av den hade 

vi potentiella medverkande till fokusgruppen. Det som behöver reflekteras över när en 

redan befintlig förteckning används är: finns det personer med på listan som inte är av 

intresse, är förteckningen aktuell och hur detaljerad information den egentligen ger 

(Wibeck, 2010, s 80). När det gällde den bosniska föreningen så visade det sig att 

telefonnumret var avstängt på kundens begäran utan hänvisning. Vi sökte därför på 

landets alla bosniska föreningar och fann ytterligare två som tillfrågades. En av 

föreningarna gick att nå genom telefon och de gav ett positivt svar på förfrågan om 

deltagande i fokusgruppen. Positivt besked gavs även av en somalisk grupp, en kurdisk 

grupp, en turkisk grupp och en arabisk grupp. De som gav positiva svar fick sedan 

missivbrev och intervjuguide via post (se bilaga 1 och bilaga 3).  

 

Inför fokusgruppen med yrkesverksamma använde vi oss av kontaktpersoner som vi 

ansåg var lämpliga i studien, nämligen personer som möter äldre invandrare i sitt arbete. 

Vi valde professioner inom sjukvård, äldreomsorg, integrationsenhet, 

verksamhetsutveckling och introduktionssamordnare för regionen. Första förfrågan 

skickades via email. Positivt svar om medverkan kom från äldreomsorgen, 

verksamhetsutveckling samt integrationsenheten. De som gav positiva besked fick 

därefter missivbrev och intervjuguide via email (se bilaga 2 och bilaga 3).  
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Bortfall 

 

Vid intervjutillfället med invandrarföreningarna kom endast den bosniska föreningen 

som bestod av två kvinnor. Vi fortsatte därför med enskilda intervjuer, och har 

intervjuat två kvinnor från Bosnien, två män från Somalia och en kurdisk kvinna. På 

grund av tekniska svårigheter har vi endast anteckningar från de samtalen. För en ökad 

tillförlitlighet har anteckningarna från intervjuerna skickats till företrädarna, som har 

haft möjlighet att göra ändringar eller tillägga om något saknats och sedan har de 

godkänt texten.  

 

Vid intervjutillfället med yrkesverksamma kom en biståndsbedömare och en enhetschef 

från äldreomsorgen samt en person från enheten för verksamhetsutveckling som 

arbetade med samordning runt integration. Tyvärr avbokade en handläggare från 

integrationsenheten samma dag som intervjun hölls. Fokusgruppsintervjun spelades in 

och har transkriberats. För en ökad tillförlitlighet har transkriberingen av materialet 

bearbetats systematiskt och materialet har lyssnats på fler gånger. Materialet har kodats 

utifrån tre teman med våra teorier som grund. Våra teman var behov, organisation och 

samarbete.  

 

Intervjuguidens utformning 

 

För att förtydliga frågeställningarna vid intervjuerna valde vi att utforma en 

intervjuguide. Intervjuguiden var temainriktad utifrån de frågeställningar som vi 

önskade att få svar på (bilaga 3). De teman som använts är: 

1. Erfarenheter om mottagandet av äldre invandrare i kommunen? 

2. Hur såg samhällsinformationen ut?  

3. Hur uppfattas samverkan mellan olika myndigheter i kommunen? 

Intervjuguiden utformades så att studiens huvudfrågor skulle besvaras och diskuteras. 
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2.3 Dataanalys 

 

2.3.1 Dokumentanalys 

 

Dokumentanalysen redovisas med en genomgång av hur styrdokumenten kan påverka 

arbetet med äldre invandrare, hur samhällsinformationen har utformats och huruvida 

dokumenten avser att myndigheter kan samarbeta eller inte. Analysen har fokuserat på 

vad styrdokumenten egentligen syftar till och i vilket tonfall de är skrivna. Hur 

språkbruket är samt om skrifterna är översatta till andra språk har även diskuterats. 

Resultatet av dokumentanalysen har sedan tolkats utifrån KASAM och 

organisationsteorier. 

 

2.3.2 Kvalitativ intervjuundersökning 

 

Intervjuundersökningarna redovisas med en genomgång av den information som har 

framkommit. Analysen kommer att presentera både de enskilda intervjuerna och 

fokusgruppen i en löpande text. Resultaten kommer sedan att tolkas utifrån KASAM 

och organisatoriska teorier. Här nedan följer en kort presentation av hur intervjuerna har 

genomförts. 

 

Om intervjuer med företrädarna 

 

Intervjuer med företrädare från tre invandrarföreningar genomfördes efter ett stort 

bortfall vid fokusgruppstillfället. På grund av tekniska bekymmer med bandspelare 

fanns endast anteckningar från intervjuerna. Under intervjusituationen var en av 

forskarna moderator och ställde frågor efter en redan befintlig intervjuguide (bilaga 3). 

Den andra forskaren antecknade vad som framkom i intervjusituationen och höll sig 

främst passiv och neutral. Vid några tillfällen fick antecknaren ge kompletterande 

information om en fråga.  

 

I enlighet med etiska ställningstaganden som Kvale (1997, s 138) nämner har 

företrädarna fått information om studien och hur undersökningen kommer att gå 

tillväga. Genom arbetets gång har undersökningspersonernas uppgifter varit 
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konfidentiella och allt som har kunnat identifiera enskilda personer har tagits bort. Efter 

intervjun gav vi även företrädarna möjlighet att ställa frågor gällande studien eller 

intervjun. Företrädaren har även haft möjlighet att reflektera över intervjun innan vi 

skiljdes åt.  

 

Efter intervjuerna har vi samtalat kring vad som framkommit från företrädarna och vilka 

intryck som de har efterlämnat. I slutet av vissa intervjuer har företrädaren haft speciella 

synpunkter och önskemål som de har diskuterat inom föreningen. Särskilda 

behov/önskemål som företrädarna ansåg borde tas upp med verksamhetschefer har 

beaktats och dessa kommer att skickas till berörd individ efter undersökningen. 

Anteckningarna från intervjuerna har renskrivits under dagen när intervjun ägde rum, 

för att tillförsäkra att informationen är tillförlitlig har anteckningarna skickats till 

företrädarna som har läst och godkänt texten. 

 

Fokusgrupp med yrkesverksamma 

 

Fokusgruppen som genomfördes med yrkesverksamma var ostrukturerad. Med 

ostrukturerat menas att medlemmarna i största utsträckning talar med varandra utan att 

moderatorn var aktiv i diskussionerna (Wibeck, 2010, s 56). Den största fördelen med 

en ostrukturerad fokusgrupp är att medlemmarnas egna frågeställningar kan analyseras 

(ibid., s 57). Även om forskningsfrågan var tydlig och att fokusgruppen hade fått 

intervjuguiden i förväg var det intressant att se om de diskuterade samma aspekter av 

mottagandet som vi var intresserade av. 

 

Under intervjusituationen var en av forskarna moderator och presenterade syftet med 

fokusgruppen. Etiska ställningstaganden som frivillig medverkan, valmöjligheten att när 

som helst avbryta sin medverkan eller välja att inte svara på någon fråga togs upp. 

Intervjuguiden presenterades och fokusgruppen fick sedan diskutera sina synpunkter 

gällande mottagandet. Den andra forskaren satt och antecknade under diskussionerna 

och var passiv i samtalen. Efter fokusgruppen fick de yrkesverksamma ställa frågor 

gällande studien eller intervjun. De yrkesverksamma reflekterade även över 

gruppdiskussionerna innan vi skiljdes åt. 
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2.4 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet, etiska ställningstaganden 

 

2.4.1 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet innebär att forskaren har studerat det som avsågs och att metoden har gett 

trovärdigt material (Larsson, 2005, s 66). Validitet i kvalitativ forskning handlar om 

undersökarens tolkning av det som har observerats (Wibeck, 2000, s. 144). De citat och 

data som forskaren presenterar ska ge läsaren en tydig bild av undersökningsobjektet 

(Larsson, 2005, s 117). Vi har använt oss av utförliga citat i analysen för att ge vår 

undersökning ökad trovärdighet. 

 

Forskaren behöver ha en kritisk syn på analysen och tydligt redovisa sitt synsätt på det 

undersökta samt kontrollera att information som väljs inte kan resultera i felaktiga 

tolkningar (Kvale, 1997, s. 218). Det innebär att vara tydlig med sin förförståelse och ha 

en öppenhet för resultat som inte är det förväntade. Tidigare i uppsatsen har vi redovisat 

vår förförståelse. 

 

Reliabilitet i kvalitativ forskning handlar om tillförlitligheten på en studie och innebär 

att olika forskare ska komma fram till samma resultat när de studerar ett material 

(Wibeck, 2000, s. 143). Om andra studenter skulle göra en likvärdig undersökning av 

mottagandet av äldre invandrare, tror vi att resultaten skulle bli samstämmiga med våra 

resultat. Detta grundar vi på att fokusgruppen och intervjuer med företrädare av 

invandrarföreningar gav oss liknande svar. Reliabiliteten handlar även om forskarens 

skicklighet och noggrannhet i undersökningen (Larsson, 2005, s 117). För att öka 

tillförlitligheten i vår dokumentanalys har vi endast använt primärdokument. 

Primärdokumenten som vi använt i vår uppsats är publikationer som har utgivits av den 

undersökta kommunen och det innebär att innehållet inte har kunnat manipuleras i 

efterhand. För att öka tillförlitligheten i de kvalitativa undersökningarna har materialet 

från intervjutillfällena analyserats ordentligt och metodiskt.  

 

2.4.2 Generaliserbarhet 

 

Studiens ursprungliga syfte var inte att få fram svar som skulle vara generaliserbara. 

Syftet var att få fram hur mottagandet kan se ut för äldre invandrare i en mellanstor 
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svensk kommun. Äldre invandrare är inte någon homogen grupp som kan generaliseras. 

Forskningen har varnat för att se äldre invandrare som en grupp med liknande åsikter 

och attribut (Schierenbeck 2003, Torres 2009).  

 

2.4.3 Etiska ställningstaganden 

 

Kvale (1997, s 107) lyfter fram vikten av att intervjupersonerna fått all information om 

undersökningens syfte, upplägg samt vilka risker och fördelar det kan innebära att delta 

i undersökningen. I inbjudan till de intervjuer som gjorts fanns information om 

undersökningens syfte samt att allt deltagande är frivilligt och när som helst kan 

avbrytas (se bilaga 1 och 2). Där finns också information om hur intervjuerna är 

planerade och vilka som kommer att få ta del av materialet. 

 

Kvale tar också upp frågan om konfidentialitet för undersökningspersonerna (Kvale, 

1997, s 109) I utskrifterna från intervjuerna är allt som kan identifiera enskilda personer 

borttaget.  

 

En etisk princip som Kvale särskilt tar upp är konsekvenser av deltagandet i en studie. 

Författaren lyfter fram ansvaret för forskaren att inte bara tänka igenom alla möjliga 

konsekvenser för deltagarna, utan även för den eller de grupper som de representerar 

(Kvale, 1997, s 110). Valet att inte intervjua enskilda individer har handlat bland annat 

om att de inte ska behöva berätta om kanske svåra upplevelser före, under och efter en 

migration. Som företrädare för invandrargrupper kan det däremot vara av nytta att få 

framföra sina synpunkter och önska förbättringar för sina nuvarande och blivande 

medlemmar.  

 

2.5 Metod för litteratursökning 

 

2.5.1 Urval av källor 

 

I urvalet av litteratur till studien har vi prioriterat den senaste forskningen, från år 2000 

och framåt, om äldre invandrare. Anledningen till detta är att de äldre invandrarna 

särskilt har uppmärksammats under dessa år (Torres, 2009, s 13- 14).  
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I urvalet av företrädare för invandrarföreningarna tillfrågades föreningens angivna 

kontaktpersoner, som fick utse intervjupersoner. Vi upplevde företrädarna som 

engagerade och måna om att framföra sina medlemmars synpunkter och 

förbättringsförslag. Det kan då även innebära en risk att företrädarna lade mer emfas på 

det som de upplever som brister än på det som fungerar.  

 

I urvalet av yrkesverksamma tillfrågades personer som möter äldre invandrare i sin 

yrkesroll. De yrkesverksamma hade olika roller och arbetsuppgifter i mötet med de 

äldre. Vi upplevde även de yrkesverksamma som mycket engagerade i ämnet. Då vi 

arbetar inom samma kommun så kan det ha påverkat intervjusituationen. De 

yrkesverksamma intervjupersonerna kan därför ha känt sig mer eller mindre bekväma 

med att närma sig och diskutera studiens fokusområde.  

 

2.5.2 Tillvägagångssätt 

 

För att hitta tidigare forskning av intresse användes dels den nationella 

biblioteksdatabasen LIBRIS, dels tidskriftsdatabasen på högskolans bibliotek. I LIBRIS 

provades olika sökbegrepp; integration invandrare (733 träffar), introduktion invandring 

(1 träff) och introduktion invandrare (24 träffar).  

 

Även referenslistorna i den valda litteraturen gav relevanta referenser. Peter Öberg, 

gerontologforskare på högskolan i Gävle har också genererat material till vårt avsnitt 

om tidigare forskning och offentliga utredningar.  

  

Artiklar söktes ämnesvis under rubriken ”social sciences”. Det som fanns under 

rubriken ”ethnic interests” handlade huvudsakligen om olika etniciteter, trots stort urval 

(88 st). Under rubriken ”senior citizens” fanns endast sju tidskrifter men där fanns flera 

intressanta artiklar. Många av artiklarna handlade om vad de äldre kan behöva för att 

må bra och undvika depression och förtida död. Artiklar har gåtts igenom i följande 

tidskrifter: 

The Gerontologist årgångarna 2000 – oktober 2010 

International Journal of Ageing and Later Life maj 2006 – 2010-11-12 

Ageing and Society 2000 – oktober 2010. 
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2.6 Förutsättningar för analys  

 
 

Under studiens gång har vi haft tillgång till materialet i dokumentanalysen och 

transkriberingarna från intervjutillfällena. Syftet med både dokumenten och intervjuerna 

var att få en uppfattning om hur mottagandet kan se ut för äldre invandrare. Materialet 

har bearbetats och analyserats utifrån nedanstående teorier. 

 

3 Teorianknytning 
 

3.1 Organisationsteori och samverkan 

 

För att försöka förstå hur det sociala arbetet fungerar, behöver vi förstå hur den 

organisation ser ut som den enskilde socialarbetaren verkar inom. För att analysera en 

organisation kan vi samla in data på flera olika sätt – intervjuer, enkäter, observationer 

och analys av dokument (Lilja och Larsson, 2005, s 305). Det är viktigt att se hur 

organisationen är uppbyggd. Organisationens uppbyggnad påverkar om samverkan kan 

fungera med andra aktörer eller inte – vilken handlingsfrihet och vilka resurser de 

anställda har till sitt förfogande spelar stor roll för hur det sociala arbetet bedrivs 

(Johansson, 2007, s 45).   

 

För att beskriva funktionsindelade byråkratiska organisationer såsom den valda 

kommunen, kommer vi att använda oss av Roine Johanssons bok Vid byråkratins 

gränser: om handlingsfrihetens organisatoriska begränsningar i klientrelaterat arbete. 

Roine Johansson beskriver de rationaliseringstendenser som finns i funktionsindelade 

byråkratiska organisationer. Johansson menar att de förutsätter att ett visst antal ärenden 

ska handläggas på viss tid. För att kunna hantera klienterna på ett effektivt sätt väljer 

handläggaren att bara se på vissa egenskaper som klienterna har. Bedömningen av vilka 

egenskaper som är viktiga bestäms av organisationen, inte av klienten. Det beror på att 

organisationen begränsar sin verksamhet enbart till vissa specifika områden och 

specialiserar sig (2007, s 55).  

 

Johansson tar också upp att en annan konsekvens av hög specialisering är att 

handläggaren av tidsbesparingsskäl minskar kontakten med klienterna. Att ha en nära 

och personlig kontakt tar tid, och för verksamheter med hög arbetsbelastning tvingas 
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handläggaren begränsa kontakterna med sina klienter till den minst tidskrävande 

(Johansson, 2007, s 78).  

 

När det gäller samverkan har vi använt Berth Danermarks beskrivning av samverkan. 

Danermark menar att förutsättningarna för samverkan styrs av en medvetenhet om 

parternas olika förhållningssätt, deras regelsystem och hur organisationerna ser ut. Det 

krävs att dessa faktorer identifieras, lyfts fram och diskuteras och ansvaret för att detta 

görs ligger hos ledningen. Ansvaret för hinder i samverkan kan därför inte läggas på 

medarbetarna utan bristen i samverkan beror på att ledningen inte har tagit sitt ansvar 

(2007, s 13). Danermark anser vidare att människan är en helhet som inte bör delas upp 

i olika funktioner, till exempel hälsa eller ekonomi (ibid., s 25).  

 

3.2 Känsla av sammanhang (KASAM) 

 

Aaron Antonovsky fann att de individer som kunde behålla god hälsa trots stora 

påfrestningar hade en stark känsla av sammanhang. För att få en stark känsla av 

sammanhang behöver individen känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Med begriplighet menade Antonovsky att förstå sig själv, sin omgivning och tillvaro 

och även att vara förstådd. Begriplighet avser i vilken mån en person uppfattar sin 

omvärld som förutsägbar och tydlig. Hanterbarhet innebär att individen känner att de 

resurser han eller hon har tillgång till räcker för att möta de krav som olika situationer 

ställer. En känsla av hanterbarhet betyder att individen inte ser sig som ett offer för olika 

omständigheter utan upplever sig som en person som har möjlighet att påverka och 

övervinna olika svårigheter. Meningsfullhet betyder att individen upplever att livet har 

mening, och i högre grad ser svårigheter som utmaningar värda att ta sig an 

(Antonovsky, 2005, s 44-46).  

 

Att ha en stark KASAM är inte detsamma som att ha särskilda strategier, utan snarare 

att kunna anpassa sina strategier till olika situationer, att ha ett problemlösande 

förhållningssätt. Viktigast är beståndsdelen meningsfullhet, eftersom den ger motivation 

att söka lösningar på de krav en person möter, men alla delar samspelar med varandra 

(Antonovsky, 2005, s 50). 
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4. Resultatredovisning 
 

4.1 Hur tillgodoses äldre invandrares behov i samhällsintroduktionen? 

 

Aaron Antonovsky hävdar att det som är avgörande för hur en människa hanterar en 

livskris är om personen uppfattar sin situation som begriplig, hanterbar och meningsfull 

(2005, s 17). När äldre invandrare migrerar förknippas detta med särskilda svårigheter 

(Gaunt, 2002, s 67, Torres, 2001, s 38). Det blev därför intressant att försöka se hur 

äldre invandrares behov tillgodosågs i samhällsintroduktionen. De behov som 

framkommit i vår undersökning handlar om att kunna känna gemenskap, hantera 

förluster och kulturkrockar samt hitta en plats i det svenska samhället. 

 

Alla företrädare ser gemenskapen inom den egna etniska gruppen som viktig. De 

bosniska kvinnorna berättar om sin förening att den ”är mycket aktiv och kvinnorna i 

föreningen träffas varje lördag”. Även den kurdiska kvinnan lyfter fram att ”det är 

viktigt med mötesplatser där medlemmar kan hjälpa varandra, inte glömma sin kultur, 

kunna ställa upp för varandra och uppleva gemenskap”. Längst i den tankegången går 

de somaliska företrädarna, och de kopplar även de egna landsmännen till förmågan att 

ge mening och begriplighet till nyanlända: ”ge samhällsinformation på svenska med 

hjälp av en tolk är inte fungerande /.../ Genom att ha en som föreläser på modersmål 

kan de även förmedla till gruppen att det här är vårt land, vår säkerhet och vår 

information – inte att det är svenskarnas land, säkerhet och information”. Företrädarna 

menar att genom att använda egna landsmän för att informera nyanlända ökar inte bara 

begripligheten utan ger även en känsla av delaktighet och hanterbarhet, det vill säga 

aspekter av KASAM.  

 

Även verksamhetsutvecklaren och enhetschefen framhåller vikten av att använda 

landsmän för att skapa förståelse för olika företeelser i det svenska samhället. 

Enhetschefen beskriver hur han går tillväga när han får ett nytt ärende som berör äldre 

invandrare. Han ”försöker i dagsläget att ganska omgående kanske hitta en människa, 

en befintlig vård- och omsorgspersonal som har en språkkompetens som kan förklara 

på deras eget språk eller så att dom får möjlighet att ställa frågor till den personen, hur 

går det till egentligen”. Verksamhetsutvecklaren i sin tur återkommer vid flera tillfällen 

till hur man kan nå fram till nyanlända genom att anställa deras egna landsmän på 
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viktiga poster, vilket också sker: ”för att få tillgång till kulturella språkliga bakgrund 

men också att liksom få till deras, deras reflektion över varför kan det bli problem och 

hur kan man hantera det. Dom tänker den tanken och på det sättet har vi undvikit 

många fällor på vägen”. Detta kan tolkas som att även de yrkesverksamma ser att de 

egna landsmännen kan bidra till en större begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

i olika sammanhang.  

 

Även Joanne Cook tar upp betydelsen som informella stödsystem samt lokala och 

kulturella organisationer har för att skapa gemenskap (2010, s 270). Något som också 

har uppmärksammats är de positiva vinsterna av sociala nätverk och att få bevara sitt 

kulturella sammanhang (SENIOR, 2005, s 283). I rapporten påpekas det dock att de 

som har störst behov av stöd från sociala nätverk är de som oftast saknar sådana (ibid., 

314).  

 

När det handlar om att hantera förluster så handlar det både om svåra upplevelser som 

lett till att individen tvingats fly ”de kom från krig och hade traumatiska och svåra 

situationer, familjer hade splittrats” men också att individen tvingats lämna så mycket 

bakom sig, inte minst sin identitet och sitt tidigare liv. En av företrädarna för den 

bosniska gruppen berättar att ”vid ett tillfälle hade en grupp fått information om hur en 

toalett och tvättmaskin fungerade”. Företrädaren hade upplevt det som förnedrande 

eftersom deras hemsituationer liknar den svenska. Även verksamhetsutvecklaren tar upp 

frågan ”framför allt att den sociala statusen förändras ju här. I hembyn där är man 

någon och här blir man kanske ingenting. Man blir isolerad och hemma med sina, man 

har parabolen och man har kontakt med hemlandet på det sättet”. Vår tolkning av detta 

är att det är mycket viktigt att skapa en känsla av meningsfullhet för att skapa en 

motivation till att finna en plats i det nya samhället. Även Antonovsky såg 

meningsfullhet som den viktigaste beståndsdelen eftersom den ger motivation att söka 

lösningar på de utmaningar/händelser som en person möter (2005, s 50). 

 

Kulturkrockar är vanliga när personer emigrerar till ett land som skiljer sig från 

hemlandet (Torres 2001, s. 37-38). Den bosniska föreningen påpekar kulturkrock 

genom att de fick serbiska tolkar i Sverige trots att det var serberna som de krigade med 

i ursprungslandet och fick dem att emigrera. Den somaliska föreningen uppger att det 

råder en kulturkrock bland handläggare och de äldre invandrarna.  Kurdiska föreningen 

menar att invandrare ofta byter till ett svenskt efternamn då de upplever att de blir 



 

 
 

23 

bemötta på ett annorlunda sätt när de har ett utländskt efternamn. 

Verksamhetsutvecklaren hävdar att förståelsen är oerhört viktig och att det är där det 

blir kulturkrockar. Detta kan ha betydelse för både upplevelser av begriplighet och 

hanterbarhet – att känna att man förstår vad som förväntas av en och att det som 

förväntas också är något som man själv kan ge. 

 

Kan skillnaderna i upplevelser av mottagandet handla om att skillnaderna i 

ursprungskultur är större för somalier än för bosnier och kurder? Sandra Torres hävdar 

att det är av stor betydelse ”av de konsekvenser som vi vanligtvis förbinder med 

uppbrottet är fenomenet kulturchock. Hur stor kulturchocken blir beror på graden av 

likhet mellan det land man lämnar och det land man kommer till. Immigranter som 

kommer från länder där kulturen är mycket olik det land de kommer till tros vara mer 

benägna att uppleva kulturchocker än immigranter som kommer från kulturer som är 

relativ lika ursprungskulturen” (2001, s 37-38). Det skulle innebära att en mindre 

kulturskillnad skapar en större begriplighet och hanterbarhet för nyanlända invandrare, 

då både äldre och yngre, även om Torres hävdar att detta i synnerhet gäller de äldre 

invandrarna: ”i vilken mån migrationen karaktäriseras av förluster och svårigheter tros 

åtminstone delvis bero på åldersfaktorer. Man har funnit att äldre invandrare upplever 

mer av kulturchock vid migrationen. Äldre invandrare tros också ha svårare att anpassa 

sig till den nya kulturen än yngre immigranter” (2001, s 38). Den kultur som skiljer sig 

mest från det nya landets kultur skulle kunna innebära ett större behov av informella 

stödsystem för att skapa begriplighet och hanterbarhet. 

 

4.2 Hur är mottagandet planerat och hur uppfattar yrkesverksamma 

och företrädare att mottagandet fungerar? 

 

Hur ser kommunens övergripande planering för nyanlända invandrare ut? Enligt 

kommunens handlingsplan för integration och mångfald är alla medborgare en tillgång 

och alla behövs i arbetet med att utveckla kommunen till en plats där alla medborgare 

kan känna sig delaktiga och ta ansvar (2009, s 3- 4). Detta ska förverkligas genom tre 

inriktningsmål som handlar om att alla individer ska erbjudas samma stöd och hjälp, att 

få hjälp till egenförsörjning och motverka alla former av diskriminering (ibid., s 4). 

Tonvikten ligger därmed på ömsesidig integration i motsats till mer ensidig 

assimilation. Tonfallet är positivt och uttrycker kommunens strävan efter ett gemensamt 

samhälle där allas erfarenheter tas tillvara. Henrik Emilsson påpekar att Sverige är ett av 
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få länder som har behållit det synsättet på integration (2008, s 52). Olika gruppers 

behov diskuteras dock inte i dokumentet, och mycket litet sägs om hur integrationen 

konkret ska gå till och vilka resurser som avsatts för arbetet. 

 

För att se hur introduktionen är tänkt att se ut i praktiken har vi tittat på det dokument 

som Integrationsenheten lämnar till den nyanlända. Informationsbroschyren Välkommen 

till [kommunen] delas ut till nyanlända av Integrationsenheten. Tanken är att informera 

nyanlända som kommer till kommunen om hur det fungerar både i vår kommun och i 

svenska samhället i stort. Detta tolkar vi som en önskan att göra det svenska samhället 

mer begripligt för nyanlända invandrare, vilket kan bidra till en ökad KASAM. I 

dokumentet kan man också läsa att en individuellt anpassad handlingsplan görs 

tillsammans med mottagningssekreteraren samt att det ska finnas utrymme för att ha en 

kontinuerlig kontakt med både mottagningssekreterare, arbetsmarknadshandläggare, 

socialhandläggare och ekonomihandläggare. 

 

Då broschyren endast görs på svenska så skapar det ingen större begriplighet för en 

nyanländ invandrare. Dessutom används svåra begrepp (myndigheter, hemförsäkring, 

introduktionsersättning, allmännytta, folkbokföring) och det finns referenser till svenska 

företeelser utan förklaringar som en nyanländ kanske inte känner till, som till exempel 

regler för arbetslivet. När det gäller samhällsservice utanför kommunens verksamhet, 

hänvisar skriften ofta till telefonkatalogen, vilket utgår från förutsättningen att man har 

fått en sådan och att man kan läsa den, på svenska. I broschyren står också att man är 

inskriven under de första två åren vid Integrationsenheten, men skriften talar inte om 

vad som händer efter dessa två år. I broschyren finns heller ingen särskild information 

som riktar sig till äldre invandrare.  

 

Tidigare har diskuterats att migration i högre ålder innebär en påfrestning som medför 

att äldre invandrare kan ha ett ökat behov av stöd och hjälp vid ankomsten till sitt nya 

hemland. I stället för extra stöd berättar företrädarna både för den somaliska och 

bosniska gruppen att de äldre ställdes lite utanför i introduktionen: ”äldre invandrarna 

som kom till Sverige kunde gå i skola och lära sig svenska, men de slapp SFI-test och 

behövde inte göra allt som vanligtvis krävdes i mottagandet”. Även de yrkesverksamma 

diskuterar frågan och medger att gruppen inte prioriteras: ”du är 55 och har 7 barn, du 

är ensamstående. Vad ska vi prioritera? Ska den mamman in på SFI? Är det över 
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huvudtaget realistiskt? Och vad ska barnen? Alltså allt det här, vad är viktigast att 

satsa på?”. 

 

Flera saker i undersökningen pekar på att äldre nyanlända invandrare är en grupp som 

inte ges den uppmärksamhet de skulle behöva i mottagandet. Det finns ingen särskild 

planering för dem i den kommunala organisationen, i alla fall inte som kommer till 

uttryck i de dokument som vi funnit. Även intervjupersonerna ger uttryck för att 

gruppen äldre invandrare inte uppmärksammas.  

 

Hur organisationen ser ut påverkar det sätt som frontlinjebyråkrater kan möta sina 

klienter (Schierenbeck, 2003, s 32, 56).  Den undersökta kommunen tillämpar 

funktionsindelning vilket innebär att människans behov delas upp utifrån specifika 

områden. Dessa områden kan vara ekonomi, omsorg, missbruk etc. Roine Johansson 

menar att då en person delas upp i många områden kan personen vara klient både inom 

omsorgen, familjerätten samtidigt som de är aktuella på försörjningsstödsenheten (2007, 

s 55). Johansson beskriver också de rationaliseringstendenser som finns i 

funktionsindelade byråkratiska organisationer. Johansson menar att de förutsätter att ett 

visst antal ärenden ska handläggas på viss tid. För att kunna hantera klienterna på ett 

effektivt sätt väljer handläggaren att bara se på vissa egenskaper som klienterna har. 

Bedömningen av vilka egenskaper som är viktiga bestäms av organisationen och inte av 

klienten. Det beror på att organisationen begränsar sin verksamhet enbart till vissa 

specifika områden och specialiserar sig (ibid, s 55). Johansson tar också upp att en 

annan konsekvens av hög specialisering är att handläggaren av tidsbesparingsskäl 

minskar kontakten med klienterna. Att ha en nära och personlig kontakt tar tid, och för 

verksamheter med hög arbetsbelastning tvingas handläggaren begränsa kontakterna med 

sina klienter till minsta möjliga. Isabell Schierenbeck lyfter även fram hur de 

frontlinjebyråkraterna kan påverka samarbete och mottagande av olika grupper av 

invandrare genom vilken inställning man bemöter dem med. Schierenbeck menar att 

frontlinjebyråkraterna ser på olika grupper av invandrare på olika sätt – att bosnier är 

duktiga på att skaffa jobb och klara sig själva medan somalier är besvärliga (2003, s 

173, 179). Detta kan vara orsaken till att de somaliska företrädarna anger att 

handläggarna upplevs som de undviker kontakt och inte visar dem någon förståelse. Det 

gör att den somaliska föreningens företrädare beskriver handläggarna som ”otäcka”. 

Företrädarna uttrycker önskan om att handläggarna berättar vad lagar, regelverk och 

bestämmelser säger och ge förslag till lösningar. Vi tolkar det som att en människa som 
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blir sedd, hörd och får information ges en ökad känsla av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet.  

 

När det gäller individuella planer och möjligheten till kontinuerlig kontakt så ser vi i 

kommunfakta att 2009 migrerade 815 personer från utlandet. I integrationsenhetens 

broschyr ser vi att det fanns två mottagningssekreterare. Vi ställer oss därmed frågande 

till vilken möjlighet det gav till ett individualiserat bemötande. Verksamhetsutvecklaren 

gör följande reflektion: ”fram till för fem sex år sedan var invandringen ganska, det 

kom ett antal /.../ Sen kom det väldigt stora grupper och sedan dess har det varit ständig 

kö in på SFI. Då mättades hela system /…/ jag tror inte att det fanns den beredskap att 

ta emot den jättegruppering som kom in hela tiden med allt vad det innebar”.  

 

Även företrädaren för den somaliska föreningen tog upp den problematik som 

verksamhetsutvecklaren beskriver med den stora invandringen: ”på integrationsenheten 

har inte gruppen fått hjälpen de har behövt, de hade för lite tid för att ge hjälp till 

gruppen. Den som kom till integrationsenheten fick fråga ståendes, fick svar stående 

och sedan fick de gå. Något samtal kom aldrig till stånd”. Uppfattningen om 

mottagandet skiljer sig en del mellan de olika invandrargrupperna och företrädarna.  Det 

kan ha betydelse vid vilken tid de flesta av gruppernas medlemmar anlände till Sverige. 

Av de föreningar vi intervjuat är den somaliska gruppen den grupp som anlänt senast. 

Både organisationen och den höga arbetsbelastningen kan ha påverkat uppfattningen om 

mottagandet och bidragit till att företrädare för invandrarorganisationerna var kritiska. 

 

4.3 Hur uppfattas samarbete/samverkan mellan olika verksamheter 

som möter äldre invandrare?  

 

Eftersom äldre invandrare har olika behov och därmed möter flera verksamheter under 

de första åren i det nya landet är det viktigt att samverkan mellan dem är fungerande. En 

god samverkan kan ha avgörande betydelse för upplevelsen av begriplighet och 

hanterbarhet i olika verksamheter och det gör därmed att KASAM stärks eller 

förhindras. Förutsättningarna för en fungerande samverkan är att kommunens 

verksamheter för en dialog, följer upp arbetsinsatser och ser individen i sin helhet. Även 

Henrik Emilsson menar att samverkan måste bli bättre individualiserad och flexibel 

(Emilsson, 2008, s 54). 
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Danermark anser att människan är en helhet och inte bör delas upp i olika funktioner 

(2007, s 25). Johansson har däremot funnit att funktionsindelade organisationer 

förutsätter att medarbetarna endast ser till sitt eget arbetsområde. 

Verksamhetsutvecklaren kommenterar detta på följande sätt ”Det sker mycket saker i 

stuprören i kommunen /.../ så samma saker kan göras på två olika platser utan att ni 

pratar med varandra om det”. Genom att organisationen begränsar sig till sitt eget 

område, specialiserar sig för att bli effektivare, så tvingas också medarbetarna att bortse 

från hela individen och dennes behov (2007, 55).  

 

Samverkan mellan myndigheter i den studerade kommunen kommenteras ingående av 

föreningarna och de yrkesverksamma. Framför allt verksamhetsutvecklaren ser att 

bristen på samverkan har varit ett stort problem i kommunen, och återkommer till det på 

flera ställen i intervjun: ”Man samordnar inte alla bitarna det var ingen som hade den 

rollen så att ingen hade det med. Så vi har, vi hade ett inbyggt systemfel som vi får leva 

med”. Enhetschefen instämmer och påpekar att nyanlända kan få känslan av att 

”ingenstans hör man hemma, alla liksom kör sin grej och [säger] nej då, det är inte 

vårt bord utan det är deras bord och så liksom blir det bara ett sammelsurium av 

alltihop”. Vår tolkning av detta är att enskilda medarbetare reflekterade kring 

samverkan och mottagande, men att organisationen inte gav något utrymme för ett 

fördjupat samarbete. 

 

Intervjuerna med företrädarna visar en blandad bild över samverkan. De mest positiva 

erfarenheterna beskrivs av den kurdiska föreningen och de mest negativa erfarenheterna 

beskrivs av den somaliska gruppen. Den bosniska föreningen hade delade åsikter i den 

här frågan. En företrädare upplevde en god samverkan medan den andra företrädaren 

menade att det fanns brister i den. Somaliska föreningen påpekade att ”samverkan är 

mycket dålig hos myndigheter, det finns en spärr i organisationen”. De som hävdar 

motsatsen är den kurdiska föreningen som menar att ”man får den hjälp man behöver” 

och företrädaren har inte hört något negativt. Sammantaget uppfattar vi ändå att 

samverkan mellan olika delar av kommunens verksamheter är viktig. Studien har visat 

att denna samverkan har brister i kommunen och att vår målgrupp har hamnat mellan 

stolarna.  
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5. Slutdiskussion 
 

Vårt syfte med studien har varit att söka kunskap om mottagandet av äldre invandrare i 

en svensk mellanstor kommun. Studien har sökt att ge svar på frågeställningarna: hur 

tillgodoses äldre invandrares behov i samhällsintroduktionen? Hur är mottagandet 

planerat och hur uppfattar yrkesverksamma och företrädare för invandrarorganisationer 

att mottagandet fungerar? Hur uppfattas samarbete/samverkan mellan olika 

verksamheter som möter äldre invandrare?  

 

För att besvara studiens frågeställningar har vi analyserat lokala dokument och 

intervjuat företrädare för invandrarorganisationer samt yrkesverksamma som på olika 

sätt möter äldre invandrare i sin yrkesroll. Med hjälp av Aaron Antonovskys 

individteori KASAM, Roine Johanssons organisationsteori samt Berth Danermarks 

samverkansteori har materialet analyserats hermeneutiskt. Genom att systematiskt 

analysera materialets olika delar och helhet har vår uppfattning om mottagandet i 

kommunen förändrats. 

 

Hur tillgodoses då äldre invandrares behov i samhällsintroduktionen? Vår uppfattning 

är att äldre invandrare är en grupp som skulle behöva extra stöd i mottagandet, vilket 

också stöds av forskningen. I den undersökta kommunen ser vi dock att de glöms bort 

både i planeringen och i utförandet av bland annat samhällsinformation och 

språkundervisning. Under intervjuerna har vi identifierat behov som att känna 

gemenskap, hantera förluster och kulturkrockar samt att hitta en plats i det svenska 

samhället. Företrädarna för föreningarna uttrycker en stark önskan att samhället 

(kommunen) tillvaratar de egna landsmännens kunskaper och erfarenheter. Genom att ta 

tillvara kunskaper och erfarenheter från landsmän skapas en ökad känsla av samhörighet 

i det svenska samhället. Även om yrkesverksamma har sett behovet så har inte 

organisationen prioriterat eller gett tillräckligt utrymme för detta.  

 

Hur är då mottagandet planerat och hur uppfattar yrkesverksamma och företrädare för 

invandrarföreningar att mottagandet fungerar? Studien visar att det saknas tydliga mål 

och tillräckliga resurser i planeringen och utförandet av invandrarmottagandet. Både 

föreningarna och de yrkesverksamma frontlinjebyråkraterna är kritiska till detta och 

önskar en förbättring. 
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Hur uppfattas samarbete/samverkan mellan olika verksamheter som möter äldre 

invandrare? Frontlinjebyråkraterna har aldrig haft som uppdrag att samverka och 

uttrycker att samverkan har stora brister. Företrädarna för organisationerna visar 

däremot en mer blandad bild. Trots blandade åsikter från intervjupersonerna anser vi 

ändå att samverkan behöver utvecklas mellan olika verksamheter i kommunen.   

 

Ger kommunens mottagande de äldre invandrarna en känsla av att vara välkomna till 

Sverige? Vår uppfattning är att flera brister i mottagandet skulle behöva åtgärdas innan 

vi kan svara ja på den frågan. För att återkoppla till det som tidigare forskning visar är 

att ett lyckat integrationsarbete kräver tydliga mål, politisk vilja och att samverkan 

mellan myndigheter förbättras. Vi instämmer i detta och vill tillägga vikten av att 

tillvarata kunskap från stödpersoner från samma kultur för att förbättra de äldres 

välmående i det nya samhället och att öka deras känsla av sammanhang.   

5.1 Metodkommentar 

 
 

Alla delar av undersökningen utvecklades inte som förväntat. När den första 

fokusgruppsintervjun skulle utföras kom endast en invandrarförening. Vi fortsatte 

därför med enskilda intervjuer och samma dag kunde vi intervjua två av de tre 

föreningarna. Däremot är det möjligt att enskilda intervjuer med de olika 

invandrarföreningarna blev bättre än att ha fokusgruppsintervju. Fokusgrupper bör inte 

hållas om det kan vara en fara för att en grupp kan dominera över en annan (Esaiasson, 

2003, s. 349).  Då en av grupperna visade sig ha en starkt kritisk hållning till 

introduktionen, medan de andra två var mer försiktiga i sina uttalanden, kunde en 

fokusgruppsintervju lett till att deras synpunkter inte kommit fram på samma sätt som i 

enskilda intervjuer.  

 

Wibeck påpekar att det inte finns felaktiga eller mer korrekta metoder utan det som 

avgör är forskningens ändamål och frågeställningar, ”ibland blir forskaren först i 

efterhand medveten om att en annan metod än den han eller hon valt kanske skulle ha 

varit mer lämpad” (Wibeck, 2010, s 50). 
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5.2 Förslag till fortsatt forskning 

 
 

Det skulle vara intressant att se hur olika grupper av invandrare ser på mottagandet i 

Sverige. Även vilka delar i introduktionen som upplevs ge önskat resultat och vilka 

delar som inte gör det skulle vara intressant att undersöka, samt invandrargruppernas 

egna tankar om förbättringsområden. Naturligtvis skulle det också vara intressant att få 

se en utvärdering av hur det nya mottagande som nyligen införts har fungerat.  

 

Förutom detta skulle det vara spännande att se hur skillnaderna inom olika 

invandrargrupper kan se ut, samt att anlägga ett genusperspektiv på samtliga frågor.  
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Bilaga 1 

 

Inbjudan till fokusgrupp 

Hej 

Vi heter Linda Elisson och Margot Herrdin och vi läser till socionomer på Högskolan i 

Gävle. Vi ska nu skriva vår uppsats och har valt att titta närmare på hur personer som 

invandrat till Sverige när de varit 55 år eller äldre upplever det mottagande de fått. Vi är 

speciellt intresserade av hur nyanlända, oavsett ursprungsland, uppfattar det stöd de får 

från kommunen och den information de får. 

 

För att få ta del av upplevelser av mottagandet vill vi nu bjuda in Er som företrädare för 

olika invandrarföreningar som vi tror har möjlighet att förmedla många olika personers 

erfarenheter. Intervjun kommer att vara en gruppintervju där vi gemensamt diskuterar 

utifrån olika frågeställningar som rör mottagande, samhällsinformation och individuella 

upplevelser för äldre invandrare.   

 

Vi uppskattar att intervjun kommer att ta 2 timmar. Vi kommer att vara i... lokaler på... 

den 6 december kl 13,00. Vi bjuder på enklare förtäring. Efter intervjun kommer det att 

finnas möjlighet för dem som är intresserade att ställa frågor till oss om uppsatsen. 

Tyvärr har vi inte möjlighet att ha tolkar närvarande. Gruppens storlek kommer att vara 

4 – 8 personer. Vi kommer, om ni tillåter, att spela in intervjun. Detta är för att 

underlätta vår analys, och endast uppsatsen kommer att vara offentlig. I uppsatsen 

kommer man inte att kunna identifiera vem som sagt vad. Allt inspelat material kommer 

att vara konfidentiellt och endast användas av oss. Allt deltagande är frivilligt och man 

kan när som helst avbryta intervjun utan att ange skäl om man så skulle vilja. 

Naturligtvis kan man också välja att inte svara på vissa frågor.  

Om Ni har frågor kan ni kontakta oss: 

Margot Herrdin... 

Linda Elisson... 

Handledare Högskolan i Gävle: Inger Johansson... 

Tack på förhand för er medverkan! 

Hälsningar 

Linda Elisson 

Margot Herrdin 
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Bilaga 2 

 

Inbjudan till fokusgrupp 

Hej 

 

Vi heter Linda Elisson och Margot Herrdin och vi läser till socionomer på Högskolan i 

Gävle. Vi ska nu skriva vår uppsats och har valt att titta närmare på hur personer som 

invandrat till Sverige när de varit 55 år eller äldre upplever det mottagande de fått. Vi är 

speciellt intresserade av hur nyanlända, oavsett ursprungsland, uppfattar det stöd de får 

från kommunen och den information de får. 

 

Vi har genomfört en gruppintervju med företrädare från olika invandrarföreningar i x-

kommun där vi har fokuserat på mottagandet, samhällsinformationen och individuella 

upplevelser hos äldre invandrare. Nu vill vi bjuda in Er som möter äldre invandrare i Ert 

arbete. Vi kommer att fokusera på Era upplevelser, erfarenheter och tankar i det här 

ämnet.   

 

Vi uppskattar att intervjun kommer att ta 2 timmar. Vi kommer att vara i... lokaler på... 

den 13 december kl 13,00. Vi bjuder på enklare förtäring. Efter intervjun kommer det 

att finnas möjlighet för dem som är intresserade att ställa frågor till oss om uppsatsen. 

Gruppens storlek kommer att vara 4 – 8 personer. Vi kommer att spela in intervjun. 

Detta är för att underlätta vår analys, och endast uppsatsen kommer att vara offentlig. I 

uppsatsen kommer man inte att kunna identifiera vem som sagt vad. Allt inspelat 

material kommer att vara konfidentiellt och endast användas av oss. Allt deltagande är 

frivilligt och man kan när som helst avbryta intervjun utan att ange skäl om man så 

skulle vilja. Naturligtvis kan man också välja att inte svara på vissa frågor.  

 

Om Ni har frågor kan Ni kontakta oss: 

Margot Herrdin... 

Linda Elisson... 

Handledare Högskolan i Gävle: Inger Johansson... 

 

Tack på förhand för er medverkan! 

Hälsningar 

Linda Elisson 

Margot Herrdin
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide till fokusgrupp om äldre invandrare 

 

 

Tema 1: 

Vilka erfarenheter och upplevelser kan Ni förmedla om mottagandet för äldre 

invandrare i [kommunen]? 

 

Fördjupande frågor: 

Fick de äldre invandrarna hjälp? 

Upplevde de att det fanns tid utsatt för introduktion och mottagandet? 

Fick dem en tidig kontakt med Integrationsenheten? 

Upplevdes mottagandet genomtänkt, fanns det någon plan? 

 

Tema 2: 

Vilka synpunkter kan Ni förmedla om hur samhällsinformationen såg ut vid 

introduktionen till [kommunen]? 

 

Fördjupande frågor: 

Var samhällsinformationen begriplig? Var den meningsfull? Upplevdes informationen 

hanterbar? Var samhällsinformationen tillräcklig för den äldre invandraren eller hade 

han/hon behov av mer information? 

Gavs kunskap om den äldre invandrarens rättigheter, skyldigheter och vilka 

myndigheter som de kan söka stöd och hjälp ifrån? 

 

Tema 3: 

Hur uppfattas samarbete/samverkan mellan olika myndigheter? Kan Ni ge något 

exempel på hur kontakten mellan olika myndigheter har upplevts? 

 

Fördjupande frågor: 

Upplevs samarbetet bra eller dåligt? 

Upplever de äldre invandrarna att myndigheter ger information till varandra, dvs. hade 

myndigheterna kunskap och var underrättade om den enskilde när han/hon blev aktuell i 

en annan organisation? 

Vilken erfarenhet har ni av uppsökande verksamhet till äldre invandrare? I enlighet med 

Socialtjänstlagen skall kommunen ansvara för att informera invånarna om socialtjänsten 

och vilka insatser som finns till förfogande. 

 

Tema 4: 

Har Ni något att tillägga som inte kommit upp i diskussionen? 
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