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1 ABSTRACT

The purpose of this essay was to study the social planning, in terms of age care, of the elderly

immigrants in Sweden. I wanted to examine if elderly immigrants have special needs and if

so, how they are met. I also wanted to find out in what way elderly immigrants are taken into

consideration in the planning process of age care and how one can relate that to the planning

of age care in general.

My essay is a literature study and in my work I have used available statistics and already

existing research. As a complement to the literature study I have also interviewed four

professional workers such as managers of age care facilities and home care and the main co-

ordinator of the administration.

The final conclusion I have made is that the elderly immigrant’s special needs aren’t

prioritized in the age care planning and the reasons for that are several. By gathering

information on the subject through literature studies and interviews I have found that the main

underlying causes are the planning structure, the relation between state and local politics and

immigrant’s lack of participation, as well as politicians’ failure to engage immigrants in

politics and the planning process.



FÖRORD

Intresset för mitt uppsatsämne väcktes när jag gjorde min praktik i The Age Care Team i

Liverpool som är en förort till Sydney. Merparten av våra klienter var av utländsk bakgrund

vilket innebar vissa ”problem”. Det var svårt att erbjuda vårdplatser på etnospecifika vårdhem

där man tog hänsyn till vårdtagarens ursprung vad gäller språk, traditioner, matkultur och

religion och ännu svårare var det att tillgodose klienterna med hemtjänstpersonal som talade

deras hemspråk. Många gånger valde barn och andra anhöriga att ta hem vårdtagaren för att

vårda honom eller henne i hemmet, på grund av kommunikationsproblem och missförstånd

och eftersom man ansåg att vårdtagaren inte fick en adekvat omsorg. Detta innebar stora

problem när den anhöriga själv var gammal och svag, hade jobb att sköta, andra

familjemedlemmar att ta hand om, och på så sett inte heller kunde tillgodose vårdtagarens

behov. Naturligtvis var det inte alltid bristen på vårdplatser som orsakade problem, eftersom

man enligt inom vissa kulturer av ren tradition väljer att ta hand om sina anhöriga i hemmet

när de blir gamla och svaga. I området jag praktiserade fanns det en rad etablerade vårdhem

och organisationer som erbjöd etnospecifik vård även om behovet var mycket större än

utbudet. Där diskuterades även om verksamheternas utformning var integrerande eller

segregerande.

Jag vill tacka de som ställt upp på intervjuerna som legat till grund för min fallstudie. Jag vill

också tacka min handledare Lars Harrysson för stödjande handledning. Slutligen ett grymt

stort tack till mina blivande kollegor Mairja, Martin, Anki och Zara för hjälp med både form,

innehåll och stöd på alla möjliga sätt.

Tack, tack, tack, tack, punkt!
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2 INLEDNING

2.1 Bakgrund

I Sverige bor ungefär 24 600 människor som är 80 år och äldre och har utländsk bakgrund. De

motsvarar drygt 5 procent av alla i denna ålder som bor i landet. Ungefär 142 700 människor

är 65 år och äldre och har utländsk bakgrund och kommer från 146 olika länder. De motsvarar

drygt 9 procent av alla i denna åldersgrupp som bor i landet. Jämfört med 1995/96 har antalet

människor som är 80 år och äldre med utländsk bakgrund ökat med nära 30 procent. Antalet

äldre människor som är 65 år och äldre med utländsk bakgrund har sedan 1995 ökat med

drygt 20 procent (www.senior2005.gov.se). Ett ökat antal äldre invandrare, ökade problem

inom äldreomsorgen och myndigheternas arbete att försöka lösa dessa kan vara förklaringar

till att begreppet äldre invandrare blivit socialpolitiskt relevant i Sverige under senare tid.

Antalet äldre invandrare ökar ständigt på grund av att stora grupper invandrare som kom till

Sverige under1950- och 1960-talen som arbetskraftsinvandrare nu håller på att uppnå

pensionsåldern. En mindre, men betydelsefull grupp, är de äldre personer som nu invandrat

till Sverige. Normalt rör det sig om föräldrar till personer som kommit till Sverige som

flyktingar. Situationen i Sverige liknar den i många andra länder. I exempelvis USA, Kanada,

Storbritannien och Australien är också en stor andel av ålderspensionärerna invandrade eller

tillhör minoriteter (Gaunt 2002)

I huvudsak är forskningsfältet äldre invandrare en produkt av 1980-talet. Då började

gerontologer i allt högre grad betona åldrandets heterogenitet, samtidigt som etnicitetsforskare

började uppmärksamma skillnader mellan olika åldersgrupper. Orsakerna är framförallt

amerikanska. En är de starkt växande intresset för minoriteter och etniciteter i USA i slutet av

1960-talet då politiska förändringar skedde med grund i debatten om medborgarrätt och

minoriteters status (Ronström 1996). Det var i slutet av 1970-talet som man började diskutera

de äldre invandrarnas villkor i det svenska samhället. Vård och omsorg erbjöds dem på

samma villkor som de infödda svenskar och man började fundera över att invandrarna kanske

hade speciella önskemål och behov som inte kunde tillgodoses på de vanliga svenska

institutionerna. De första rapporterna att diskutera dessa frågor kom i början av 1980-talet. I

dem påpekades bland annat att äldre invandrare kommer öka kraftigt framöver, och att det var
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nödvändigt att öka kunskaperna om deras vård- och omsorgsbehov, för att försöka finna

former för hur de kan tillfredsställas (ibid.).

Under 1990-talet gavs diskussionen mer utrymme, fler rapporter gavs ut från bl.a.

Socialstyrelsen och problemet uppmärksammades även i media. En betydande del av intresset

väcktes av myndigheter, på statlig, kommunal- och landstingsnivå. Regeringen gav

Socialstyrelsen och Invandrarverket i uppdrag att kartlägga de äldre invandrarnas situation i

Sverige. Resultatet blev En mångkulturell äldreomsorg (1991) och i rapporten konstaterades

det att det gjorts för lite inom den offentliga sektorn för den växande kategorin äldre

invandrare. Endast nio kommuner i Sverige hade överhuvudtaget behandlat invandrare i sina

verksamhetsplaner för äldreomsorgen och med få undantag saknas konkreta förslag till

särskilda insatser för denna grupp. Varken kommuner eller landsting har tagit reda på vilka

behov äldre med invandrarbakgrund kan ha på grund av religionstillhörighet och

språksvårighet. Vidare erbjuds de inte att bo i närheten av landsmän och det förekommer

ingen anpassad dagverksamhet (Holm 1994). Socialstyrelsen och invandrarverket menar att

det är viktigt för kommunerna att hitta former för framtida samarbete, inte bara med

invandrarna utan också med andra kommuner eftersom befolkningsunderlaget ofta är för litet

för särskilda insatser, samt att den resurs som tvåspråkig personal kan komma att splittras.

Redan under början av 1990-talet lade man vid Statens Invandrarverk fram förslag till

åtgärder i äldre frågor. Exempelvis att samarbetet med invandrarnas riksorganisationer kring

äldrefrågor bör utvidgas, att man bör studera invandraråldringarnas socioekonomiska situation

ytterligare, kartläggning av de äldres utbildningsnivå och språkkunskaper, inventering av den

tvåspråkiga personalen inom äldrevården samt kartläggning av återvandringsmönstret hos

olika invandrar- och flyktinggrupper i samband med åldrandet.

Rapporten pekade också på att äldres invandrares kontakter med den svenska äldreomsorgen

var bristfälliga, att deras levnadsförhållanden generellt var sämre än den övriga

befolkningens, samt att det fanns behov av alternativa vårdformer för invandrare.

Under 1990-talet har verksamheter startats för specifika grupper som har byggt på bland annat

religiös tillhörighet, på etnisk och nationell tillhörighet eller på gemensamt språk. Resultatet

av rapporten Invandrare i vård och omsorg (SOU 1997:76) visar att det finns ett stort behov
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av vård och omsorg på hemspråket och att det är väsentligt att planera för att kunna tillgodose

dessa behov.

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Utifrån denna bakgrund ligger mitt intresse i att undersöka äldre invandrares situation och

planeringen av äldreomsorgen om dem. Mitt syfte är att studera hur planeringen av svensk

kommunal äldreomsorg för invandrare går till. I detta syfte har jag ställt mig frågor som;

- Har äldre invandrare speciella behov, i så fall vilka och hur tillgodoses de?

- Vilka hänsyn tas till äldre invandrare i den kommunala planeringen?

- Hur ska dessa hänsynstagande betraktas i förhållande till äldreomsorgsplanering i

allmänhet?

4 METOD

4.1 Litteratur

Jag har i huvudsak gjort en litteraturstudie där jag har studerat forskning kring äldre,

äldreomsorg, äldre invandrare och kommunal planering. Jag har hämtat kunskap från böcker,

forsknings- och SOU-rapporter. Jag har även använt mig mycket av Internet för att få tillgång

till statistik och uppdaterad information om de arbeten om äldreomsorg och äldre invandrare

som pågår just nu främst på uppdrag av regeringen. Jag har också använt mig av

kommunernas hemsidor för att få information om dess organisation och planeringsprocess.

4.1.1 Litteraturkritik

Det finns en hel uppsjö av forskning kring äldre och åldrande. Det har därför inte varit svårt

att hitta material men den mesta av forskningen kring äldre invandrare är från mitten av 1980-

talet fram till mitten av 1990-talet vilket gör den lite föråldrad. Det har getts ut färre rapporter

kring detta område de senaste tio åren även om diskussionerna fortfarande pågår. År 2002

gavs dock Welat Songurs avhandling ut om äldre invandrares sociala rättigheter och

maktresurser utifrån Esping-Andersens dekommodifieringsprincip. Avhandlingen är en

jämförande studie mellan invandrare från mellanöstern boende i London, Berlin och
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Stockholm. Majoriteten av den litteratur jag har använt mig av gäller invandrare från främst

mellanöstern, Östeuropa och medelhavsländerna. Anledningen till det är naturligtvis för att

mycket av den tillgängliga litteraturen gäller grupper från dessa områden men också för att

dessa grupper till skillnad från tillexempel invandrare från Norden och Tyskland har svårare

att tillgodose sina sociala rättigheter som invandrare i Sverige. Mycket av litteraturen är

skriven av invandrare själva vilket också kan innebära en viss vinkling i studien. I övrigt anser

jag att den litteratur jag använt mig av är relevant och tillförlitlig.

4.2 Fallstudier

Som ett komplement till litteraturstudien har jag genomfört en fallstudie. Fallstudien som

undersökningsmetod är begränsad till att endast avse ett eller ett fåtal fall. Det hävdas ibland

att fallstudier är viktiga för att erhålla konkreta kunskaper, men att de saknar vetenskaplig

legitimitet. Fallstudier anklagas också för att ha svag validitet eftersom falsifiering inte kan

ske och generaliseringar blir omöjliga (Stoecker 1991). Enligt mångas bedömningar är den

vetenskapliga användbarheten begränsad till explorativa undersökningar och det vi lär oss av

det enskilda fallet är inte det enda vi vet. Enskilda fall kan dock jämföras med andra fall,

formella teorier, idealtillstånd och idealtyper, samt med traditionella normer och

föreställningar. Med hjälp av en fallstudie kan man känna igen orsaker och mekanismer från

tidigare fall och utveckla kunskapen om hur olika mekanismer verkar i olika situationer.

Fallstudien kan också användas för att studera gamla problem och hitta nya, för att kontrollera

gamla hypoteser och utveckla nya. Den kan därmed bidra till utvecklandet av generell

kunskap och användas i forskning som syftar till förändring (Kjellen & Söderman 1980).

4.2.1 Kvalitativ metod – urval och tillförlitlighet

I mitt uppsatsarbete har jag gjort fallstudier och använt mig av kvalitativ intervjumetod då jag

har intervjuat en myndighetschef och en enhetschef för äldreomsorgen i två olika kommuner.

Jag har även genomfört telefonintervjuer med planeringssekreterare och avdelningschefer i

syfte att klargöra planeringsprocessen i respektive kommun. Valet av kommuner grundade sig

på invandrartätheten eftersom jag ville studera erfarenheter av äldre invandrare i omsorgen

och min förhoppning var att man kommit längre i planeringen i de kommunerna med många

invandrare. Kvalitativa metoder kännetecknas av närhet till forskningsobjektet och som

forskare försöker man sätta sig in i den undersöktes situation och se världen utifrån dennes
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perspektiv (Holme & Solvang 1997). Med detta som utgångspunkt kan man skapa sig en

djupare och fullständigare uppfattning av det fenomen man studerar. Genom att ta del av

yrkesverksamma och exempel från verkligheten hoppas jag att jag kan ge en bild av

intervjupersonernas erfarenheter av äldre invandrare i sitt arbete och jämföra med den

forskning som beskriver äldre invandrares situation i Sverige idag (De litterära studier jag har

gjort). Jag har således genomfört informantintervjuer vilka skiljer sig från

respondentintervjuer som går ut på att intervjua personer som själva är delaktiga i den

företeelse man studerar. En informantintervju innebär att man pratar med en person som själv

står utanför den företeelse man studerar men som har något att säga om det. En informant kan

därför sägas vara en ”ersättningsobservatör”. Att intervjua invandrare hade naturligtvis varit

en tillgång i mitt arbete men jag bedömde det alltför tidskrävande och omfattande att

genomgöra. Frågorna till informanterna har handlat om vilka problem som kan uppstå i mötet

med äldre invandrare och hur man söker lösa dessa. I intervjuerna har även framkommit hur

informanterna ser på planering av äldreomsorgen om invandrare och hur man tror den

kommer att se ut i framtiden. Intervjuerna har både bekräftat den information jag tagit del av i

mina litteraturstudier men också givit nya infallsvinklar och perspektiv på forskningsområdet.

Intervjupersonerna togs kontakt med via telefon. Ursprungligen ville jag träffa socialchefen i

respektive kommun men dessa var inte villiga att ställa upp och hänvisade till chefen för

myndighetsfunktionen för vård- och omsorg. Att delta i en intervjusituation måste vara

frivillig. Bara utifrån detta kan man bygga upp den nödvändiga tillit som är en förutsättning

för att intervjusituationen ska fungera (ibid.). Även om de intervjupersoner jag slutligen fick

kontakt med var villiga att ställa upp mötte jag motstånd i form av ovillighet att ställa upp från

en rad andra myndighetschefer jag tog kontakt med. Om detta berodde på tidsbrist som det

uttrycktes eller på ämnet jag ville diskutera, vilket jag misstänker, kan man naturligtvis bara

spekulera i. Om man antar att ämnet i sig är känsligt har naturligtvis informanterna en viss

påverkan på undersökningsresultatet. Informanternas positioner som offentliga

myndighetspersoner i en organisation som hela tiden granskas av omgivningen kan också

antas ha en viss påverkan på intervjusvaren. Det kan finnas en skillnad mellan vad

informanterna bör svara och vad som egentligen är deras personliga åsikter. Denna form av

barriärer kunde jag uppmärksamma särskilt under min första intervju vilket naturligtvis också

kan ha berott på min ovana som intervjuare.

Intervjuerna har spelats in och skrivits ut i sin helhet. Jag har vid enstaka fall gjort justeringar

i citaten för att skapa ett bättre flyt i framställningen. Jag har valt att inte nämna
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intervjupersonerna vid namn utan hänvisar istället till yrkesroll i respektive kommun. En

intervjumall (Bilaga 1) och legat som grund för samtalen som tagit mellan 45 till 95 minuter.

Mallen har dock ändrats och kompletterats under arbetets gång allt eftersom nya idéer eller

uppfattningar dykt upp som ersatt eller fördjupat de ursprungliga intervjufrågorna. Eftersom

jag endast genomfört fyra intervjuer kan inga generella slutsatser dras. Trots att informanterna

har olika yrkesroller är deras erfarenheter av och uppfattningar kring äldre invandrare

tämligen lika och den stämmer väl överens med den forskning jag studerat.

5 SAMHÄLLSPLANERING

5.1 Begrepp och betydelse

En vanlig uppfattning är att samhällsplanering avser förberedelser av åtgärder som staten

vidtar för att styra samhällsutvecklingen i avsedd riktning. Förändringar måste förberedas och

framtida utfall bedömas. Kunskap bör därefter återföras till planerare och beslutsfattare, till

exempel genom utvärderingar. Den specifika innebörden av begreppet samhällsplanering

måste förstås mot bakgrund av politiska och ideologiska förhållanden. Sverige brukar

beskrivas som en av de stater som lyckats skapa ett starkt och tryggt samhälle. Det finns en

föreställning om hur välfärsstaten bör förverkligas genom planering (Denvall 1994).

Sverige kännetecknas av en omfattande organisering av verksamheter och intressen och de

organiserade intressenas stora inflytande utmärker den svenska korporativa staten.

Samhällsplanering beskrivs ibland som ett samspel mellan aktörer i en sammanhållen

systematisk process genom sektorplanering (sjukvård, skolväsen, bostadsbyggande etc.)

respektive sektorsövergripande planering. Vidare delas samhällsplaneringen in i ekonomisk

planering (finansplaner, kommunala budgetplaneringar etc.), regionalpolitisk planering

(länsplanering, kommunikation, arbetsmarknad etc.) och fysisk planering (naturresurser,

miljöfrågor, byggande osv.). Ibland sker tillägg till de tre dimensionerna i form av social

planering. Innebörden av detta begrepp är att framhäva den planering som är av

socialpolitikskaraktär, som exempelvis planering av äldre- och barnomsorg, familjepolitik och

sjukvård (Denvall 1994).
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Liksom begreppet samhällsplanering är även dess betydelse omdiskuterat. Det finns forskning

som påpekar att samhällsplanering är en nödvändig förutsättning för utövande av politisk

makt (Elander 1991, s.84). Andra menar att planerare är underställda den ekonomiska

utvecklingen och att planeringen i sig inte bestämmer någonting (Bohm 1985). Statsvetaren

Aaron Wildawsky menar att beslut blir bättre underbyggda av planering (Wildawsky 1979).

5.2 Socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen

Samhällsplaneringen har ständigt förändrats. Under 1960- och 1970-talen kritiserades den för

att inte kunna hantera effekter av den pågående samhällsomvandlingen. Anställda inom

socialvården nästintill revolterade mot samhällsutvecklingen och ställde krav på

samhällsförändringar och större inflytande. Med social kunskap i planeringen skulle ett mer

humant, demokratiskt och jämlikt samhälle ha större förutsättningar att utvecklas. Detta skulle

bli verklighet genom att socialvårdens personal i sitt arbete fångar upp indikatorer på att

samhället inte fungerar tillfredsställande. Dessutom skulle socialvården genom kunskap och

formell auktoritet kunna företräda de som annars kom i skymundan i planeringsprocessen,

som ungdomar, handikappade och invandrare. Under 1970-talet förbereddes en reformering

av den kommunala socialtjänsten. Den första januari 1982 infördes en ny enhetlig

socialtjänstlag i politisk enighet. Anställda och förtroendemän inom socialtjänsten ansågs ha

särskilda insikter om behoven hos utsatta grupper och om eftersatta bostadsmiljöer. Deras

kunskap skulle därför vägleda besluten (Denvall 1994).

På senare tid visar forskningen på de motsättningar och problem som socialtjänsten mött i

dess medverkan i samhällsplaneringen.  Lars Hjärne redovisar ett antal hinder som till

exempel byråkrati inom socialtjänsten, värderingskonflikter bakom synen på kommunal

planering, samarbetssvårigheter mellan myndigheter, politiskt ointresse, brist på utvecklade

metoder och ett odemokratiskt arbetssätt (Hjärne 1993).

Bestämmelserna om socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen är ett av de viktigaste

inslagen i SoL. Härigenom ges socialtjänsten möjlighet att förebygga sociala svårigheter på

ett mer aktivt sätt än tidigare (Nordström & Thunved 2001). Till socialnämndens uppgifter

hör att

- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,
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- medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan,
organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen,

- informera om socialtjänsten i kommunen,
- genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda

levnadsförhållanden,
- svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och

annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.
Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen skall bygga på nämndens sociala

erfarenheter. Socialnämnden skall även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas

för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och ungdom, äldre och

andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd (ur SoL 2 001:453, 3 kap. § 1-2).

6  PLANERING AV ÄLDREOMSORGEN

6.1 Äldreomsorgens mål

Målen eller principerna för äldreomsorgen som de formulerades i Äldreberedningens

slutbetänkande (SOU 1987:21) har sammanfattats i tre punkter. Den första principen berör

individernas självbestämmande rätt. Den gamla ska behandlas som en unik individ med egen

integritet och ha rätt att själv besluta om hur hon vill leva sitt fortsatta liv. Detta måste

respekteras och vara vägledande både vid planering av resurser och det dagliga service- och

vårdarbetet. Den andra principen, trygghet, innebär att den äldre ska få hjälp att skapa sig ett

liv där hon känner sig trygg. Hon ska ha tillgång till och vara informerad om den service som

erbjuds, kunna känna sig trygg i sin egen bostad och ha nära till anhöriga, grannar eller

personal. Den tredje principen som lyfts fram är valfrihet. Människor ska inte behöva

begränsa möjligheterna att påverka liv, välja bostad och delta aktivt i samhällslivet bara för att

de blir gamla. Kommuner och landsting ska sträva efter att kunna erbjuda ett så varierat utbud

av service och vård som möjligt.

De äldre invandrarnas speciella situation uppmärksammas också i en kort passus i riktlinjerna

för äldreomsorgen: ”Kommuner och landsting måste ta hänsyn till olika invandrargruppers

etniska, språkliga och kulturella särdrag, så att de invandrarpolitiska och socialpolitiska målen

uppnås även för äldre." Man går dock inte in på vilka områden som kunde vara särskilt

problematiska och hur de i så fall skulle gå att åtgärdas.



13

I propositionen som ligger till grund för den nuvarande handlingsplanen för äldreomsorg

anförs att ett gott samhälle för alla åldrar måste bygga på solidaritetens grund. Med

utgångspunkt i varje människas lika värde blir det gemensamma ansvarstagandet en

sammanhållande kraft i samhället. Generationerna ska hållas samman av den övergripande

uppgiften att ge varje människa möjligheter att leva ett gott liv.

De specifika målen eller principerna för den nationella äldrepolitiken är att äldre skall

- kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag,

- kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende,

- bemötas med respekt, samt

- ha god tillgång på vård och omsorg.

Uppfyllelsen av de nationella målen skall regelbundet följas upp av regeringen som också har

skyldighet att ge förslag till ytterligare åtgärder. De nationella målen skall ge en inriktning av

den framtida äldrepolitiken. Att söka uppnå målen är inte bara en uppgift för regering och

riksdag utan också för kommuner och myndigheter (från sina egna utgångspunkter),

organisationer, näringsliv och inte minst för enskilda människor.

I den nya handlingsplanen preciseras målen ytterligare. Att äldre ska kunna leva ett aktivt liv

och ha inflytande innebär bl.a. att den enskilde ska ha inflytande som boende, patient eller

mottagare av hemtjänst eller i andra sammanhang. Den äldre ska kunna arbeta om de själva

vill och de ska ha möjlighet att förmedla sina erfarenheter till yngre generationer i arbetsliv,

organisationer och i det politiska livet.  Äldre skall känna trygghet och leva ett oberoende liv

innebär bland annat att ha en tryggad ekonomi, att pensioneras när man själv vill, att inte

behöva flytta på grund av sjukdom eller handikapp och att kunna röra sig på gator och torg,

restauranger och i kollektivtrafiken utan hinder. Att mötas med respekt innebär för den äldre

att bland annat inte bli diskriminerad på grund av ålder, att ses som individ oavsett förmågor,

hälsa, tillgångar, behov och kulturell bakgrund. Att äldre skall ha god tillgång till en god vård

och omsorg innebär bl.a. att äldre ska så långt som möjligt ges möjlighet att bo kvar hemma

men kunna flytta till särskild boendeform om så önskas. Det innebär också att ha tillgång till

hälso- och sjukvård på samma villkor som yngre och även att kunna lita på att vård- och

omsorg har god kvalitet. ”Den äldre ska ha till gång till en vård och omsorg som passar alla.

Sveriges alltmer mångkulturella karaktär reser nya krav på att utforma äldreomsorgen med

hänsyn till människor med olika språk och ursprung”. (prop. 1997/98:113) Här görs även upp
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mål kring äldre invandrare men det saknas fortfarande tillvägagångssätt för tillämpningen i

mötet med äldre invandrare inom äldreomsorgen.

6.2 Planeringens principer

Det ligger i kommunens ansvar att planera sina insatser för äldre. Socialnämnden skall göra

sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin

uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område. Kommunen

skall planera sina insatser för äldre. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget

samt andra samhällsorgan och organisationer (SoL 5 kap § 6).  En aktiv uppsökande

verksamhet är av grundläggande betydelse för att kommunen skall få kännedom om enskilda

människors behov av stöd och service och om livsvillkoren i övrigt. Den uppsökande

verksamheten ger också kommunen möjlighet att på ett bra sätt nå ut med information om

socialtjänstens insatser till de äldre. Aktiv uppsökande verksamhet är dessutom en viktig

förutsättning för att kommunerna skall kunna bedriva en effektiv och systematisk planering av

äldreomsorgen.

Planeringen av äldreomsorgen bör knytas till annan planering i kommunen, i första hand

kommunens bostadsförsörjningsplanering. Därigenom kan en ömsesidig anpassning av

förändringarna inom service- vård- och bostadssektorn ske. Äldreomsorgsplaneringen ingår

som en viktig del i socialtjänstens verksamhetsplanering. Det kommunala ansvaret för

samhällets insatser i kommunen för äldre bör innefatta en skyldighet att samverka med

landstingskommunen och de organisationer som företräder de äldre. Syftet med kommunens

planering skall vara att tillgodose äldre människors behov av boende vård och service. I SoL 5

kap § 6 ställs inga krav på formerna för planeringen, men den bör ha sin utgångspunkt i de

lokala förutsättningarna. Kommunen avgör alltså själv hur planeringsarbetet skall bedrivas

(Nordström & Thunved, 2001).

6.3 Den kommunala planeringen

Som genomförare av de statliga intentionerna har kommunerna som uppgift att driva

respektive verksamhet eller ibland enbart att ansvara för att en viss typ av verksamhet blir

utförd. Därmed har kommunerna ett ansvar för genomförandet av stora delar av

samhällsbyggandet i form av omsorger om barn och äldre, utbildning och så vidare. Men

genomförandet på lokal nivå innebär knappast ett omedelbart verkställande. I genomförandet
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ingår en planeringsfas att planera för genomförandet. Det är visserligen staten som anger de

verksamheter som kommunen ska bedriva men kommunerna har ändå i uppgift att planera för

hur genomförandet ska gå till i den egna kommunen. Kommunernas uppgifter kan delas in i

myndighetsutövning, tillhandahållande av olika slag av service och utveckling av det lokala

samhället. Denna indelning bygger enbart på de uppgifter som kommunerna har att utföra och

bortser helt från hur det organisatoriskt ser ut i kommunen. Planeringen är i allmän mening

knuten till den uppgift som planeringen gäller, inte som en egen uppgift utförd på en

avdelning med ett särskilt planeringsansvar eftersom kommunerna inte har en uttalad uppgift

att utföra planering i allmän mening (Christoferson & Öhman 1998). Tillhandahållande av

service som äldreomsorgen hamnar under de serviceproducerande uppgifterna och dess

verksamhetsplanering är intimt kopplad till den kommunala budgeten.

Planeringsprocessen framställs ofta som en rätlinjig, logisk uppifrån-och-ned-process. Denna

innebär i huvudsak att kommunfullmäktige anger riktlinjerna för planeringen, i form av

politiska mål och gemensamma planeringsförutsättningar. I dessa innefattas i allmänhet

prognoser och bedömningar och målangivelser för de olika kommunala verksamheterna.

Dessa utgångspunkter är sedan gällande för all den planering som sker i kommunen. När

kommunfullmäktiges beslut är fattat genomförs planen och läggs samtidigt till grund för en

översyn av politiska mål och de gemensamma planeringsförutsättningarna (ibid.)

Under 1990-talet har de statliga ambitionerna gått ut på en övergång från regelstyrning till

målstyrning. Med regelstyrning menas en styrning genom lag, förordning eller föreskrift där

handlingsutrymmet för verkställarna är små. Målstyrning går istället ut på att ange vilka

resultat eller mål som ska uppnås medan hur dessa mål ska uppnås lämnas mera öppet. En av

de viktigaste förändringarna i avreglerande riktningen är den nya kommunallagen från 1991

som innebär att en ökad organisationsfrihet där kommunerna har möjlighet att inrätta valfria

nämnder som kan vara målgruppsrelaterade istället för att som tidigare utgå från

specialreglerade verksamheter. Detta innebär att nämndindelningen skiljer sig mellan

kommunerna även om de flesta skiljer på mjuka nämnder med ansvar för sociala

verksamheter och hårda nämnder som med ansvar för tekniskt inriktade verksamheter. Många

kommuner har också en territoriell organisation där kommunen delas in i geografiska enheter

som kommundelsnämnder och stadsdelsnämnder. De förändringar som skett under det senaste

decenniet har bland annat inneburit mindre detaljstyrning av kommunerna från statens sida.
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Kommunens försämrade ekonomi är en av faktorerna som har störst betydelse som drivkraft

bakom dessa förändringar. De minskade resurserna innebär svårigheter för kommunerna att

finansiera sina verksamheter och vid sidan av de förändringar i nämndstrukturen som följt i

kommunallagens spår kan man se en växande insikt om styrsystemets betydelse för

kommunens effektivitet (Christoferson & Öhman 1998). Många kommuner har under senare

år även genomfört stora förändringar i förvaltningsstrukturen och påbörjat omfattande

utvecklingsarbete med nya former för verksamhets- och ekonomistyrning. Några vanliga drag

i förändringsarbetet är att ansvar, befogenheter och administration flyttas från den centrala

administrationen ut till den direkta verksamheten.

Ett annat förhållande som brukar tillmätas stor betydelse för förändringsaktiviteten i

kommunerna är demokratifrågorna. Medborgarnas bristande inflytande över och delaktighet i

de verksamheter som ytterst är till för dem, samt rollfördelningen mellan politiker och

tjänstemän är två komponenter i denna problematik. Nya styrmodeller skulle utifrån denna

utgångspunkt kunna tydliggöra den politiska ledningen av verksamheten gentemot den

administrativa ledningen och de tjänstemän som har att verkställa besluten. Medborgare

skulle ha lättare att få inflytande över verksamheter om den strikta styrningen uppifrån

hierarkin övergavs och beslutanderätten över driftsenheter flyttas så långt ut till medborgarna

som möjligt (ibid.).

7 ÄLDRE INVANDRARE I PLANERINGEN

7.1 Äldre invandrare i Sverige

I Sverige används begreppet ”äldre invandrare” eftersom invandringen och invandrarpolitiken

länge har varit i fokus. I länder som har en lång tradition av immigration står inte

invandringspolitiken i fokus, utan istället minoriteter. I USA ägnas äldre minoritetsgrupper

stor uppmärksamhet. Dessa grupper kan vara uppbyggda på olika sätt, t.ex. ras när det gäller

svarta och indianer, eller språk, t.ex. när det gäller spansktalande, eller religion, t.ex. när det

gäller judar. I England fokuseras intresset för kulturella skillnader i åldrandet på en grupp som

där kallas svarta, vilken inrymmer personer från Afrika och de karibiska öarna, tillsammans

med dem från Pakistan, Indien och Sri Lanka (Gaunt 2002). I Australien koncentreras
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uppmärksamheten på de äldre som inte kan tala engelska (Australian National Health Strategy

1993).

Definitionsskillnaderna beträffande äldre med ”annan kultur” skiljer sig således länder

emellan. I Sverige ersattes den tidigare benämningen utlänningar med invandrare i slutet av

1960-talet. I statistiska sammanhang och i myndighetsspråk används födelseland och

medborgarskap. I benämningen invandrare ingår utrikes födda som själva har invandrat och

som har folkbokförts i Sverige, personer med utländskt medborgarskap och personer födda i

Sverige med svenskt medborgarskap men med minst en förälder född utomlands (Songur).

Jämfört med många andra länder är den svenska kategorin ”äldre invandrare” mer omfattande

och inrymmer många personer som inte anser sig vara representanter för en väsentligt

annorlunda kultur. Begreppet tar föga hänsyn till kulturella skillnader inom inhemska

minoriteter såsom samer, romer, finsktalande och dem som inte tillhör svenska kyrkan.

Begreppet koncentrerar sig dock på integrationen i det svenska samhället medan man i andra

länder är mer intresserad av rasproblematiken.

Sedan 1930-talet har invandringen till Sverige varje år varit större än utvandringen. Det var

dock först 1945 som invandringen fick betydande omfattning då flyktingar främst från

Estland och Tyskland kom till Sverige. I anslutning till denna flyktingvåg följde även

arbetskraftsinvandringen från Tyskland och de nordiska länderna. När sedan den

gemensamma nordiska arbetsmarknaden skapades 1954 uppgick invandringen på 20 000 till

30 000 personer per år beroende på konjunkturerna. Denna grupp bestod främst av nordbor,

huvudsakligen finländare.

Fram till 1965 var invandringen till Sverige från övriga europeiska länder relativt blygsam,

men efter denna period ökade invandringen och ändrade även delvis sammansättning. Från

nordeuropeisk invandring skedde en förskjutning mot arbetskraftsinvandring från

sydeuropeiska länder, som Jugoslavien och Grekland, men även invandring från Turkiet

inleddes.

Under 1970-talet kom invandringen återigen att ändra karaktär från arbetskraft till att

inledningsvis domineras av anhöriga till arbetskraftsinvandrarna, så kallad

anknytningsinvandring.
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Sedan kom flyktinginvandringen successivt att öka, och även den ändrade karaktär. Tidigare

hade den främst bestått av homogena grupper som under begränsade tidsperioder anlände till

Sverige, främst från Tyskland, Baltikum, Ungern och Tjeckoslovakien. Européerna

dominerade invandringen fram till 1986, då invandringen från övriga världen tog över, då

främst från länder som Etiopien, Chile, Iran, Irak och Libanon.

De stora grupperna äldre invandrare i Sverige kommer från Europa. Flest är de som kommer

från Finland, Norge, Tyskland och Danmark och man kan anta att det inte är givet att dessa

nordbor ser sig själva som invandrare och bärare på en främmande kultur. En annan grupp

som det är tveksamt att beteckna som invandrare är de som är födda i USA. Oftast rör det sig

nämligen om personer med svenskt påbrå vars föräldrar återvänt till Sverige efter

Amerikavistelsen. Andra stora grupper äldre invandrare är ester, polacker, personer från f.d.

Jugoslavien, Bosnien, Ungern, Turkiet och Iran. Mer 80 procent av de gamla invandrarna över

65 år har kommit från dessa huvudsakliga europeiska länder. Det betyder att de återstående 20

procenten äldre födda utomlands är splittrade i cirka 130 grupper från huvudsakligen icke-

europeiska länder. De större av dess grupper är födda i Chile, Irak och Syrien. Mindre grupper

kommer från Somalia, Etiopien och Uganda (Gaunt 2002).

7.2 Behov av planering

Sedan 1970-talet har kommunerna och landstingen uppmanats att upprätta planer för att

tillgodose invandrarnas behov av vård och omsorg. Planerna kan ingå som särskilda avsnitt

inom ramen för de ordinarie övergripande kommunala planerna för vård och omsorg. De kan

också utgöra separata dokument som enbart tar upp invandrarnas situation. Planer har

upprättats på många håll i landet, men långt ifrån alla kommuner. Att upprätta planer kan ses

som ett sätt att anpassa det offentliga utbudet av vård och omsorg till befolkningens behov nu

och i framtiden. Många av de äldre invandrarna är svenska medborgare och har därför samma

rättighet att få sina behov tillgodosedda som andra svenska medborgare. Genom att besluta

om planer markerar kommunerna att de uppmärksammat pågående diskussioner om

invandrarnas tillgång till den offentliga servicen. Det ger också tillfälle att överväga om det

finns behov av andra slags service och om sådana efterfrågas. Att upprätta formella planer är

därmed ett självklart inslag i bemötandet av den åldrande invandrade befolkningen. Det bör

inte finnas utrymme för misstanken att äldre personer som klart behöver vård eller omsorg



19

avstår från hjälp bara för att insatserna utformats på ett sätt som är kulturellt motbjudande för

dem, eller därför att de inte kan kommunicera med personalen.

7.2.1 Uppsökande verksamhet

Aktiv uppsökande verksamhet är en viktig förutsättning för att kommunerna skall kunna

bedriva en effektiv och systematisk planering av äldreomsorgen (se s.19). Det är en av

kommunens ansvarspunkter att genom uppsökande verksamhet främja förutsättningar för

goda levnadsförhållanden. Eftersom begreppet invandrare är diffust ställer det till problem vid

sammanställning av relevant befolkningsstatistik som kan fungera som bas för prognoser. Det

är vanligt att man utgår ifrån information om antalet utländska medborgare i kommunen

eftersom dessa siffror är lättillgängliga. Det blir helt missvisande eftersom en stor del av

invandrarna hinner bli svenska medborgare innan de blir gamla. Risken blir då att kommunen

får veta att det inte finns några äldre invandrare bland invånarna eller att de är ett fåtal,

nämligen de som nyss anlänt till Sverige (SOU 1997:76). Vidare vore det felaktigt att anta att

de som bott i Sverige länge inte skulle vara i behov av kulturellt baserad vård och omsorg. De

allra flesta som bor till exempel i särskilda boendeformer för äldre finnar, ester, judar och

katoliker är svenska medborgare (t.ex. Ronström 1996 & Ponzio 1996). Många som har levt

länge i Sverige kan inte kommunicera på svenska och förmågan att lära sig tala och förstå

svenska varierar mycket.

Planer blir även ofta missvisande om de bara bygger på en indelning av födelseländer. De

flesta länder människor utvandrat ifrån till Sverige har varit komplexa samhällen med bland

annat etniska, språkliga och religiösa minoriteter. Det är till exempel fel att anta att alla som

kommer från Turkiet är turkar eller att alla från Etiopien är etiopier. Födelseland som

indelningskriterium blir även missvisande i planering av vård och omsorg när man ska ta reda

på vilket hemspråk som används av brukarna. I Turkiet tillexempel talas förutom turkiska

även arabiska, armeniska, soryoyo och kurdiska.

I SOU 1997:76 framhålls att informationen från folkbokföringen kompletteras med uppgifter

som samlats in genom uppsökande kontakter med den äldre invandrade befolkningen. Först

då är det möjligt att få uppgifter som har relevans för planering på den lokala nivån. Det är

dessutom möjligt att samköra data från folkbokföringen med registren och brukare över
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hemtjänst och särskilda boendeformer. Detta ger sifferuppgifter om andelen invandrare i olika

åldersgrupper som använder den offentliga servicen.

7.2.2 Särlösningar

Ett vanligt första infall vid planering av äldre invandrare är ett inrättande av ett särskilt

ålderdomshem för den berörda gruppen. Förmodligen beror det på en tanketradition som

startade innan den öppna vården och omsorgen slog igenom på 1960-talet. Dessförinnan fanns

för enstaka grupper etniskt, kulturellt och religiöst baserade särskilda boenden. På 1940-talet

inrättades ett ålderdomshem för estlandssvenskar, Kustbohemmet, och andra etniska

ålderdomshem fanns för samerna. Religiöst baserade ålderdomshem med många invandrare

drevs i Stockholm av de tyska, judiska och katolska församlingarna. Redan under 1960-talet

började finska och estniska grupper agera för att start egna ålderdomshem och det har på så

sätt blivit av en vana att rikta in planeringen på särskilda vårdmiljöer för invandrare.

Inriktningen på institutionella vård- och omsorgsformer för äldre invandrare kan få

konsekvenser. Det kan tillexempel leda till att det ännu större behovet av etniskt och kulturellt

”känslig” och kunnig hemtjänst kommer i skymundan. Om särskilda boendeformer vore det

enda alternativet riskerar de äldre som vill bo kvar hemma att mot sin vilja behöva flytta till

en sådan boendeform eller att bo kvar hemma utan tillgång till fullvärdig hemtjänst. Eftersom

det även är dyrt att bygga och driva ålderdomshem hamnar därför framsällningen om etnisk

baserad äldrevård genast i problem kring finansiering. Idéer om etniskt baserade

ålderdomshem riskerar att bli politiska stridsfrågor som avgörs av den egna etniska gruppens

politiska betydelse, organisatoriska kompetens och allianser. Grupper som inte är starka nog

att vinna politiska strider riskerar att bli utan egna verksamheter oavsett hur behövande de

gamla är. Gamla människor som tillhör grupper som är mycket små kan bli helt förbisedda

(SOU 1997:76).

I den nationella handlingsplanen för äldreomsorg såväl som i Socialtjänsten lyfts betydelsen

av en god samhällsmiljö för att ge äldre människor bra förutsättningar att så länge som möjligt

leva ett självständigt liv. Meningen är bland annat att äldre så länge som möjligt ska kunna bo

kvar i det egna hemmet. Det ställer höga krav på hemtjänsten och det kommer troligen att

fortsätta i den riktningen även i framtiden. Detta gäller naturligtvis för alla äldre i Sverige
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men för de äldre invandrarnas del finns det ett specifikt behov av en etniskt och kulturellt

kunnig hemtjänst.

I Göteborg startade socionomen Haklime Hassan, turkiska men född och uppvuxen i

Bulgarien, en hemtjänstgrupp där ett tjugotal språk erbjuds. Idén växte fram i en förening för

invandrarkvinnor och med hjälp av projektmedel från bland annat kommunen projektanställde

hon nitton invandrarkvinnor, gav dem undersjuksköterskeutbildning och praktik. Efter tre års

verksamhet hade åtta stadsdelsförvaltningar anlitat hennes hemtjänstgrupp. De 54 som då var

anställda behärskade tillsammans mellan 25 och 30 språk (Petterson Nr 3/2001).

7.3 Invandrare i den kommunala planeringen

Tillgång till god vård och omsorg är en social rättighet men rättigheter förutsätter att de som

vill tillgodogöra sig sociala förmåner och besitter färdigheter för att kunna göra anspråk på

dem. Sedan mitten av 1970-talet har den svenska invandrarpolitiken förändrats. Istället för att

assimilera invandrarna i det svenska samhället har politiken inriktats på invandrarnas

rättigheter att behålla sin kulturella särart. Under nittiotalet visar undersökningar dock på att

kommunerna inte har ägnat någon större uppmärksamhet åt invandrarnas speciella behov och

preferenser. Endast i samband med bostadssegregation, hemspråksundervisning och enstaka

bygglovsärenden har invandrarfrågor uppmärksammats. Inte heller har man aktivt försökt

engagera invandrare i planeringsarbetet.

7.3.1 Invandrarna och politiskt deltagande

År 1975 infördes rösträttsreformen efter ett riksdagsbeslut som innebar att utländska

medborgare skulle få rösta i de svenska kommunalvalen. Genom egna

invandrarorganisationer och till exempel genom fackliga eller politiska organisationer har

invandrare redan tidigare kunnat utöva ett visst, indirekt inflytande. Yttrandefrihet och

föreningsfrihet har gällt invandrare såväl som svenskar. Det är dock först genom

rösträttsreformen som invandrare får direkt politiskt inflytande. Avsikten med

rösträttsreformen var att ge invandrare politiskt inflytande, stärka deras politiska intresse,

samt öka deras självkänsla och solidaritet med det svenska samhället. Genom

rösträttsreformen skulle också göra det lättare att genomföra invandrarpolitiken på områden

där kommunen har det huvudsakliga ansvaret, som till exempel vid bostadsförsörjning, social

service, kulturpolitik och utbildning. Statistik visar dock på att intresset för
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kommunalpolitiken bland invandrare har varit tämligen svalt. Från 1976 till 1994 sjönk

dessutom valdeltagandet bland invandrare med 20 %, från 60 till 40 % (Bäck 1999).

Anledningarna till det svala intresset kan vara många.

- I invandrargrupperna finns en överrepresentation av personer med egenskaper som

brukar medföra lägre deltagande: ung, ogift, lägre utbildning, låg inkomst, ej medlem i

någon organisation och nyliggen inflyttad till ett obekant område.

- Svårigheter att få information om vad valet gäller, ovana vid det svenska valsystemet

- Invandrarfrågorna är inte så ”heta” och det kan få invandrarna att tycka att valet inte

har så stor betydelse för dem, dessutom få de ju inte rösta i riksdagsvalet som står i

centrum för valrörelsen.

- Många invandrare har från början ingen avsikt att stanna i landet, det saknas känsla av

gemenskap med det svenska.

- Samhället och någon gruppnorm att rösta, som det finns hos den svenska

befolkningen, saknas.

- Invandrarna utsätts också för korstryck. Deras politiska värderingar som utformas i

hemlandet bryts mot nya värderingar när de skall rösta i Sverige (Holm, 1994).

När det gäller skillnaden i valdeltagandet mellan olika invandrargrupper har det visat sig att

de sammanhänger med graden av integration - deltagande i sociala sammanhang, särskilt i

arbetslivet – men också med den kulturella orienteringen. Även bland infödda finns det olika

grad av integration. Det finns exempelvis arbetslösa, föreningslösa och ensamstående liksom

arbetande, föreningsaktiva och gifta bland de infödda. Invandrare har dock genomgående

lägra värden än de infödda på medborgarskapets olika dimensioner. De har exempelvis lägre

”administrativ kompetens”, de anser att de har mindre att påverka, de tar färre initiativ att

påverka, självtilltron är lägre, valdeltagandet är lägre, partiaktiviteten är lägre, manifestationer

och föreningsaktivitet är lägre (Bäck 1999).

7.3.2 Kommunikation

Bristande intresse för samhällsfrågor och bristande engagemang i gemensamma

angelägenheter är ett problem för den representativa demokratin. Många invandrare vet inte

hur de ska föra fram sina åsikter för att påverka myndigheter och politiker. Dessutom finns

det de som saknar kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter de har, samt var de ska

vända sig för att få upplysningar, hjälp och råd. En särskild serviceskyldighet finns inskriven i
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förvaltningslagen för att motverka sådana skillnader och underlätta enskilda invånares

kontakter med kommunen och andra offentliga organ. Den innebär att alla offentligt anställda

är skyldiga att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till invånarna i frågor

som rör den egna verksamheten. Information översatt till det egna språket är i vissa fall

nödvändigt för att invandrare överhuvudtaget ska kunna ta del av informationen (ibid.). Enligt

en undersökning gjord av Vijay Krishnaryan och Huw Thomas, på uppdrag av Royal Town

Planning Institute i Storbritannien, var problemen med kommunikationen mellan myndigheter

och invandrare orsaken till invandrargruppers ointresse för bland annat planeringsfrågor

(1984). Däri tas bland annat vikten av att upprätthålla och förbättra kontakten med

invandrarorganisationerna för att förbättra kontakten med invandrarna. Krishnaryan oh

Thomas ansåg även att en del av informationsskyldigheten låg på invandrarna själva och att

de har ett ansvar att informera sig om hur de lokala myndigheterna fungerar.

7.3.3 Invandrarorganisationerna

Invandrarna Sverige är organiserade i en rad olika organisationer, i huvudsak i lokala

föreningar som utgör basen för de rikstäckande organisationerna, men som i vissa fall inte

tillhör något riksförbund. Organisationsgraden skiljer sig avsevärt mellan de olika

invandrargrupperna. Till exempel finns ett flertal finska och assyriska/syrianska

riksorganisationer, medan andra stora grupper som norrmän, tyskar, iranier och danskar

saknar organisationer. Dessutom är invandrarna organiserade utifrån annat än

nationstillhörighet, till exempel i muslimska eller assyriska/syrianska organisationer eller

församlingar.

Invandrarföreningarna fyller olika funktioner men det dominerande mönstret är att de har en

viktig uppgift som etniska institutioner och som sociala klubbar. Däremot är det mer sällsynt

att föreningarna fungerar som politiska påtryckningsgrupper. Det har dock påvisats att de kan

spela en sådan roll i den lokala politiken (Bäck 1999). Ideologiskt medvetna

invandrarföreningar kan ha en avgörande betydelse för att frågor som är viktiga för

invandrarna över huvud taget kommer med på beslutsarenorna och de kan ha betydelse för

vad som händer med frågor och krav som på det sättet kommit på agendan. Men det är

sällsynt att invandrarföreningar ger uttryck för en sådan politisk medvetenhet. Ofta nöjer man

sig med rollen som kulturell och social institution. Organisationerna är beroende av offentligt

stöd och det finns en tydlig tendens att det offentliga stödet minskar och därmed också

föreningarnas verksamhet i de olika invandrargrupperna (ibid.). Man skulle kunna spekulera i
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om oviljan eller oförmågan att agera som invandrarnas intresseföreträdare gentemot

statsmakterna, myndigheterna och kommunerna hänger samman med det starka ekonomiska

beroendet av samma statmakter, myndigheter och kommuner.

8 ÄLDRE INVANDRARES BEHOV

8.1 Vad är behov?

Begreppet behov är mångtydigt och i dagligt tal kan behov avse allt ifrån basala fysiologiska

processer till triviala aktiviteter. Begreppet behov påverkas av det vetenskapliga sammanhang

det används i. Inom medicin och psykologi beskrivs ofta behov som egenskaper knutna till

individen medan exempelvis sociologi och socialantropologi försöker sätt individens behov i

ett samhälleligt sammanhang. Behov är ett relativt begrepp och vad som är nödvändigt för att

överleva har både en kulturell och en materiell komponent som varierar mellan

samhällsgrupper och över tid, och förändras i takt med att ekonomin växer (Thorslund &

Larsson 2002).

Att hänvisa till existerande behov i samhället har blivit ett sätt att vinna legitimitet för olika

politiska strävanden och att tala om behov i befolkningen har blivit ett språkbruk som används

av olika politiska riktningar för att rättfärdiga de egna idéerna om hur samhällets resurser ska

fördelas (Bergmark 1998). I Socialtjänstlagen (2001:453), kap 4 § 1, anges att den enskilde

har rätt till bistånd för sin försörjning och sin livsföring i övrigt om han själv inte kan

tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. I kap 5 § 4 preciseras

Socialnämndens uppgift att verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo

självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

med andra. I § 5 anges Socialnämndens ansvar för stöd och hjälp i hemmet samt kommunens

ansvar för att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för dem som behöver

särskilt stöd. Det är tydligt att det enligt Socialtjänstlagen är individens behov som avgör

rätten till bistånd. I förarbeten och kommentarer finns dock inte någon information om vad

som avses som behov. Det rättsliga praxis som utvecklas ger heller  ingen vägledning

(Bergmark 1998).
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8.1.1 Språket

När man studerar forskningen från 1980-talet kring invandrare i vård och omsorg är det vikten

av att kunna kommunicera på hemspråket som är det centrala (t.ex. Kärre 1983 & Järtelius

1984). Kravet om att tvåspråkig personal ska rekryteras till äldreomsorgen för att ge god vård

och omsorg till de äldre invandrarna är fortfarande centralt.

Det är vanligt i Sverige att ”kultur” översätts med ”språk”. Det gemensamma språket gör att

äldre invandrare förutsätts ha någon form av ”kultur” gemensam. Men kultur är så mycket

mer än bara språket. Visst kan det vara lättare att tillgodose ett språkbehov än ett mer vagt

abstrakt behov av sin ”kultur”, men man får inte genom att sätta likhetstecken mellan språk

och kultur och tro att man löser allt genom att tillgodose en minoritetsgrupps språkbehov. På

samma sätt kan man inte anta att alla de äldres behov ät tillgodosedda genom att förutom

språket lägga till mat, firande av högtider och religion, även om det är en bra bit på väg.

Kultur är mer innehållsrikt än så för att kunna fångas i dessa uttrycksformer. Man ska dock

inte negligera vikten av att kunna erbjuda vård av personal som kan språket, vilka man kan

kommunicera med (Ponzio 1996). Äldre som invandrat och deras anhöriga tackar många

gånger nej till äldreomsorg då hjälpen inte kan ges av någon som talar deras modersmål. I och

med att de äldre ofta har problem med språket så kan de bli isolerade och passiviserade

(www.senior2005.gov.se, 2003-07-01). Talar man samma språk har man ofta samma

bakgrund, samma referensramar och igenkännandet och bekräftelsen i samma erfarenheter

och delad kunskap kan skapa en god relation mellan personal och vårdtagare.

8.1.2 Familjens betydelse

Det är väl känt att det finns ett amband mellan sociala relationer och den enskildes

välbefinnande. Redan för drygt hundra år sedan kunde den franske sociologen Émile

Durkheim visa att personer som var socialt väl integrerade i samhället hade lägre sannolikhet

att begå självmord än de som var sämre integrerade (Thorslund & Larsson 2002).

Kontakter med familjen och släkten intar även en oerhört central roll i många äldre

invandrares liv, vilket studier visar (Hajighasemi 1994, Ponzio 1996, Ronström 1996, Songur

2002) Betydelsen av familjen går knappast att överdriva. I ett främmande land dras man helt

naturligt starkare till den egna familjen. Detta förstärks om de äldre är i ett

beroendeförhållande till barnen. I och med invandringen kan man anta att de äldre

föräldrarnas positioner gentemot de vuxna barnen i många fall förändras. Barnen får, genom
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sina språkkunskaper, kunskaper om det nya samhällets regler och lättare anpassningsförmåga,

en ledarroll. De tilldelas därmed en beslutsfattande position inom familjen. De gamla blir

alltmer beroende av barnen ju längre tiden går. Många av de gamla har svårt att klara sig på

svenska och detta ”handikapp” kan göra att de inte på egen hand klarar av komplicerade

situationer.

Beroendet av barnen behöver inte bara ha karaktären av att uträtta ärenden till myndigheter.

Det finns starka emotionella behov som skall uttryckas och tillfredsställas. Barnen,

barnbarnen och den övriga släkten utgör under lång tid den enda krets som de äldre kan

relatera till. Anhöriga har dock olika motiv till att hålla kontakten vid liv. Barnen har ofta

olika sysslor och aktiviteter utanför hemmet. Man kan därför tänka sig att de inte kan svara

upp till föräldrarnas ökade förväntningar och ägna mer tid åt sina gamla föräldrar.

I Fariba Hajighasemis studie av äldre iranier, Invandring på äldre da’r¸ betonar hon speciellt

de vuxna döttrarnas svåråtkomlighet. I Iran tar döttrarna hand om de gamla. Där arbetar

kvinnorna sällan och få av de gamla iranska kvinnorna har själva arbetat utanför hemmet. Att

deras döttrar arbetar är därför ett brott mot den kulturella traditionen. Döttrar som arbetar

kritiseras av sina anhöriga för bristande engagemang i relationerna. Man ifrågasätter kvinnors

arbeten som i framförallt föräldrarnas ögon försvagar familjens status av samhällets viktigaste

institution (Hajighasemi 1994). De stora förväntningarna som läggs på barnen kan skapa

negativa effekter och konflikter och frustration hör till vardagen i många invandrarfamiljer.

Hajighasemi menar dock att relationerna mellan de iranska gamla och deras barn i Sverige

trots allt brukar vara goda och att man sällan bryter kontakten med sina barn. De relativt goda

relationerna mellan iranska åldringar och deras barn har inte bara känslomässiga orsaker utan

är i hög grad en fråga om ömsesidiga förpliktelser. Barnen, såsom är normalt i alla kulturer,

känner ansvar för att ta hand om sina äldre föräldrar och ställer upp när de behöver hjälp. I

vissa kulturer, däribland de islamiska, understryks detta ansvar särskilt. Man uppfattar det inte

bara som en plikt, utan som en skyldighet att ta hand om sina föräldrar.

Många invandrares värderingar påverkas med tiden av den omgivande svenska kulturen. Här

är familjens ansvar för äldreomsorg mindre framträdande eftersom det finns en syn som går ut

på att samhället ska hjälpa de behövande äldre människorna och avlasta anhöriga. Den tanken

existerar exempelvis inte i Iran. Barnens heder (sharaf) tillåter inte att de placerar sina äldre
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föräldrar i någon institution. Ett sådant barn skulle betraktas som en svikare. Koranen betonar

barnens skyldighet att vårda sina gamla föräldrar (Hajighasemi 1994).

Många invandrare ”försvenskas” dock och har stora ambitioner att satsa på karriärer och

uppnå välstånd. Med tiden kan då en ideologisk och kulturell klyfta uppstå mellan barnen och

föräldrarna. För närvarande genomgår många invandrare de första stadierna av en sådan

förskjutning av värderingar. Barnen är osäkra på sitt eget handlande och en kluven attityd

gentemot föräldrar framträder. Dels ett rationellt tänkande som tar sig i uttryck i en snabb

separation från de äldre föräldrarna och dels starka känsloband till föräldrarna. Man börjar se

på äldreomsorg som lika mycket ett socialt problem som ett familjeproblem (Hajighasemi

1994). Den form av omsorg som är mest populär är en kompromiss: vården ges av anhöriga

som anställs av kommunen.

8.1.3 Anhörigvård

Invandrade äldre tar totalt sett emot mindre offentlig äldreomsorg än svenskfödda äldre trots

att de troligtvis inte har bättre hälsa och större materiella resurser (www.senior2005.gov.se,

2003-07-01). Det kan istället antas utifrån detta att anhöriga i större utsträckning står för den

service och de omsorger som behövs.

Äldre från exempelvis Iran, Turkiet och vissa afrikanska länder tar särskilt sällan emot hjälp

från hemtjänsten, och bor sällan i särskilda boenden för äldre. Vid lokala statistiska

bearbetningar framträder emellertid vissa underkategorier av äldre invandrare som tar emot

lika mycket eller rentav mer äldreomsorg än svenskfödda, till exempel äldre från de nordiska

grannländer och vissa europeiska länder.

Vad ligger bakom användartalen? Vilka erfarenheter och föreställningar inverkar? Det är svårt

att beräkna mängden av de anhörigas insatser för de äldre och att säga om, på vilket sätt eller

hur mycket de anhörigas situation har påverkats av nittiotalets förändringar inom

äldreomsorgen. Man räknar dock med att omkring två tredjedelar av all vård och omsorg

utanför institutionsvården i landet i dag ges av anhöriga (Anhörig300 2000:4). Rätten till

offentlig äldreomsorg sägs allt oftare bedömas med hänsyn till vilka resurser som redan finns

kring de gamla och allt mindre till deras behov. Frågan är om i vilken utsträckning ”resurser”

är synonymt med anhöriga. Den offentliga äldreomsorgen, främst hemtjänsten, har kallats för
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ett stöd till anhöriga i praktiken och flera forskare har påpekat att nedskärningarna inom

äldreomsorgen innebär ett minskat stöd till de anhöriga. Den särartsblindhet som

äldreomsorgen anklagats för och berör också de äldre anhöriga. Man säger till exempel att

hjälpgivande anhöriga vanligen också själva är gamla. I typfallet av anhörigomsorg tar en av

två makar hand om den andra så länge som det går (ibid.). Det är dock inte givet att bilden av

ett sådant mönster skulle bestå om olika kategorier av invandrare fanns i blickfånget. De

anhöriga i socialstyrelsens studie, Anhörig300 2000:4, tillhörde till exempel alla en yngre

generation än de äldre som fick deras hjälp.

Slutsatser från studien visar att man valt att bli anställd som anhörigvårdare av varierande

anledningar. (Dessutom vårdar många av de intervjuade i Socialstyrelsens undersökning sina

föräldrar helt utan offentlig inblandning). En anledning är att familjen väljer att själva ta hand

om sina äldre föräldrar är att det är en lösning som är intimt kopplade till ett högt hållet och

traditionellt levnadssätt (se ovanstående avsnitt). Många gånger är det därför att man inte

känner till vad den offentliga äldreomsorgen har att erbjuda. Det finns ett avstånd mellan

familjen och det svenska samhället som många gånger beror på bristande kunskaper i svenska

språket och en svag förankring på arbetsmarknaden.

Många äldre med utländsk bakgrund kommer från länder där kraven och livsstilen är

annorlunda än i Sverige. Dessa levnadsformer kan vara svåra att tillämpa i det svenska

samhället och följden kan bli både rollproblem och växande konflikter. Av tradition ligger en

tung börda på yngre kvinnor och det kan uppstå svårigheter om dessa kvinnor känner att de

inte har möjlighet att arbeta eller studera på samma villkor som andra. När kvinnorna

integreras i det svenska samhället ändras sannolikt förutsättningarna för att ge god omsorg

inom familjen. Det uppstår då istället behov av kommunal äldreomsorg.

Många av de unga kvinnor som arbetar som anhörigvårdare idag kommer dock aldrig så långt

att de söker kommunal äldreomsorg på grund av de förväntningarna som finns, eller för att de

helt enkelt vill ta hand om sina anhöriga. Oavsett vilken anledningen är bidrar anställningen

som den ser ut idag till isolering och segregering snarare än till integrering. Lösningen skapar

problem för dessa kvinnor att ta sig in i det svenska samhället. I och med att man är bunden

till den äldre vårdtagaren, finns det en risk att kvinnorna sällan kommer ut, lär sig svenska

eller får någon som helst kontakt med andra människor utanför hemmet. När kvinnan är
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hemma finns även en risk att man inte skickar sina barn till dagis som i sin tur blir isolerade,

inte lär sig språket eller träffar andra.

I äldreuppdragets slutrapport (2000) konstaterar man att anhöriga vars äldre kommit till landet

relativt nyligen riskerar att hamna i en pressad och belastad situation. Det är framför allt

kvinnorna i familjen som står för omsorgen av de gamla. Slutligen konstateras i slutrapporten

att det stöd som samhället bidrar med inte fungerar.

När anhöriganställning började praktiseras som avlastning var det till en början tänkt att vara

en nödlösning. Den formen av hjälp visade sig dock bli en stor tillgång för både äldre och

hemtjänsten. Men denna anställningsform hade en problematisk sida eftersom hemtjänsten

misstänkte att anhöriga använde anhöriganställningen som en försörjningskälla. Man har

därför på senare tid erbjudit den ordinarie hemtjänstpersonalen vid ansökan om

anhöriganställning. Anhöriganställningsformen är kostsam och det råder även osäkerhet om

hur man ska göra bedömningarna (Songur 2002). Hemvårdsassister får instruktioner från

chefernas sida att vara restriktiva med anhöriganställning samtidigt som de uttrycker sin oro

över att människor kan fara illa om de inte får hjälp. Svårigheter kring anhöriganställningen

bottnar också i en oklar relation mellan de anhöriganställda och hemtjänsten. Ofta har de

anhöriga och arbetsledarna lite eller ingen kontakt alls och det finns inget tvång att de

anhöriga måste delta i personalmötena (ibid.).

9 FALLSTUDIER

9.1 Beskrivning av verksamhetsområdena

Jag har intervjuat två myndighetschefer och två enhetschefer i två olika kommuner. Kommun

A är en stor kommun där ungefär en fjärdedel av invånarna är invandrare (födda i utlandet).

Den stadsdelen som informanterna är verksamma i har flest invandrare i kommunen. I hela

kommunen bor människor från omkring 163 olika länder och nästintill alla dessa

nationaliteter är representerade i stadsdelen. I stadsdelen är nästan en femtedel av invånarna

invandrare (2001). År 2001 gjorde myndighetschefen en kartläggning över hur många äldre
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invandrare det bor i stadsdelen och i januari år 2001 var en fjärdedel av alla över 65 år

invandrare (Kommunens hemsida 2003-07-19)).

Kommun B är en liten kommun där ungefär en femtedel av dess invånare är invandrare. Här

bor många finländare och danskar som bott många år i Sverige. Dessutom finns ett stort antal

personer från f.d. Jugoslavien som kom dit som arbetskraftsinvandrare på 1950- och 1960-

talet. På 1980-talet invandrade en hel del vietnameser till kommunen och på 1990-talet kom

en hel del flyktingar från f.d. Jugoslavien. Många av dem som kommit under 1990-talet är

äldre människor som kommit hit som anhöriginvandrare. Hur många äldre invandrare som bor

i kommunen är osäkert eftersom det inte gjorts någon kartläggning men informanterna

upplever att det är väldigt få inom äldreomsorgen.

9.2 Planeringsprocessen

Kommun A är indelat i tio stadsdelar. Kommunfullmäktige, den centrala nivån kommunen,

fastställer de övergripande målen och budgeten för äldreomsorgen. Äldreomsorgsplanen som

görs upp på central nivå från 1997 gäller för hela kommunen. De pengar som avsätts för

äldreomsorgen fördelas till stadsdelarna baserat på befolkningssammansättning och sociala

strukturer. Det är sedan på stadsdelsnivå, stadsdelsfullmäktige, som man beslutar om hur

planeringen ska gå till utifrån de förutsättningar man anser sig ha. Det är socialnämnden som

har det yttersta ansvaret för äldreomsorgsplaneringen på detaljnivå och dit den enskilda

personen kan vända sig till i äldreomsorgsfrågor. På central nivå gör man

kvalitetsuppföljningar till exempel i form av enkätintervjuer och samverkan sker med andra

organ inom regionen. På detalj nivå har chefen för vård och omsorg det yttersta ansvaret för

ekonomi, personal, arbetsmiljö och verksamhetsuppföljning. Han/hon följer upp, utvärderar

och korrigerar verksamheten gentemot de för stadsdelen politiskt uppsatta målen. Till sitt

förfogande har hon bland annat en planeringssekreterare vilken bereder och uppföljer

ärenden. Personalsekreteraren i stadsdelen som ligger till grund för min fallstudie har

utredningsuppdrag, sitter som sekreterare i Vård och Omsorgsutskottet, Pensionärsrådet

samverkar med andra organ inom regionen och tillfälliga grupper.

I kommun B fastställer kommunfullmäktige de övergripande målen och budgeten.

Socialnämnden har sedan det yttersta ansvaret för att hur planeringen ska gå till i på

detaljnivå. Till hösten har en konsult tillsatts nämnden för att målen för äldreomsorgsplanen
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ska få en mer relevant, mätbar och utvärderingsbar karaktär eftersom de mål som finns idag

anses vara alltför övergripande. Budgeten fördelas mellan socialförvaltningens tre

ansvarsområden, individ- och familjeomsorg, hälsa och omsorg samt arbetsmarknadsåtgärder.

Avdelningschefen för hälsa och omsorg ansvarar för budgeten, genomför

konsekvensbeskrivningar, följer upp, utvärderar och korrigerar verksamheten gentemot de

politiskt uppsatta målen. Samverkan sker med arbetsförmedlingen i syfte att utbilda den

befintliga vårdpersonalen och med regionen i frågor om hälsa och omsorg.

9.3 Intervjupersonerna

Myndighetschefen i kommun A är en av kommunens tio myndighetschefer. Hon är

arbetsledare för hemvårdsinspektörerna, som biståndsbedömer, och LSS-inspektörerna, som

biståndsbedömer utifrån LSS-L/gen. Hon har hand om budget och tar fram underlag för

ekonomerna för att kunna ge prognoser. Hon är arbetsmiljöansvarig och sitter även med i

Forskning och Utvecklingsenheten i kommunen. Som myndighetschef arbetar hon med svåra

ärenden av olika slag handleder hemvårdsinspektörerna.

Enhetschefen i kommun A är en av fyra enhetschefer i stadsdelen och har ansvar för bland

annat ett stort vårdboende och den öppna hemtjänsten. Hon är även ansvarig för en

kvällspatrull och en nattpatrull som övergriper hela stadsdelen och en larmgrupp på

larmcentralen dit alla trygghetstelefoner i stadsdelen är kopplade. Hon är ansvarig för budget

och en stor grupp anställda. Av de vårdtagare hon är ansvarig för har ungefär 15% utländsk

bakgrund.

Myndighetschefen i kommun B har sedan ett år arbetat som första handläggare på

myndighetsfunktionen för äldre- och handikappomsorgen. Hon har inga egna klienter längre

utan tar hand om utvecklingsfrågor och handleder bistånds- och LSS-handläggare. Hon har

dataansvaret och är biträdande avdelningschef. Allt som allt har hon ansvar för sju anställda.

Enhetschefen i kommun B är enhetschef för ett mindre äldreboende som och en

hemvårdsgrupp. Hon har det totala ansvaret för de anställda, budgeten och arbetsmiljön. Det

finns ingen statistik på hur många äldre invandrare som bor i kommunen och enhetschefen vet

heller inte hur många av hennes vårdtagare som har utländsk bakgrund men hon uppskattar

det till mindre än tio.
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9.4 Redovisning av intervjuresultat

Jag har valt att redovisa intervjuresultaten utifrån mina frågeställningar. Anledningen till att

jag inte redovisar kommunerna var för sig är att svaren är tämligen lika och mitt syfte är inte

heller att jämföra de två kommunernas äldreomsorgsplanering om äldre invandrare.

9.4.1 Äldre invandrares behov

På frågan om äldre invandrare har särskilda behov som skiljer sig från äldre svenskars krävde

en del eftertanke och svaret var inte självklart. De flesta av informanterna är dock överens om

att det är det språkliga behovet som i så fall skiljer sig från äldre svenskars behov och att det

är det som är det viktigaste att tillgodose. Det gör man genom att anställa tvåspråkig personal

och i största möjliga mån försöka placera den äldre på ett boende där det finns personal som

talar samma språk. Enhetschefen i kommun B har fler invandrare anställda på sitt boende än

hon har svenska vårdbiträden. Detta har inneburit en rad olika problem, som

kommunikationssvårigheter mellan personalen och mellan enhetschefen och personalen. Det

har lett till missförstånd och konflikter i arbetsgruppen. Dessutom förstår inte heller

vårdtagarna alltid personalen och det har hänt mer än sällan att vårdtagare vägrat ta emot

invandrarpersonal vilket har lett till problem för enhetschefen.

Ett annat tydligt behov som skiljer sig från äldre svenskar är att äldre invandrare helst vill bli

omhändertagen av anhöriga. Informanterna ser det dock inte direkt som ett särskilt behov utan

mer en ”önskan”. Informanterna upplever att det finns en motvilja att söka hjälp och oftast

söker man insatser väldigt sent då de anhöriga ofta är slutkörda. I kommun A löser man det

genom att anställa anhörigvårdare. I stadsdelen finns drygt 40 anställda anhörigvårdare och av

dem är majoriteten människor med utländsk bakgrund. Man försöker dock så långt det går att

låta hemtjänsten utföra servicen för att den anhörige inte ska bli fast. Myndighetschefen i

kommun A är rädd att anhörigvården fungerar som en kvinnofälla och ökad segregation.

”Jag är inte så glad över att låta unga kvinnor gå och vara
anhörigvårdare och bara gå in den miljön och bara prata det språket.
Jag skulle vilja att vi tog till vara den kunskap som de hade, som de
för till sig i vården och sen nyttja den i vår vård. De skulle ha en
heltidsbefattning, som vi bekostade, men halva tiden skulle de få
utbilda sig i omvårdnadsprogrammet, gå i att skola och träffa svenska
kollegor. (…) Risken blir nämligen att när den anhörige avlider står de
där arbetslösa och kan inte språket så de kan inte gå vidare i vården
som de har lärt sig.
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I kommun B finns nästan inga anställda som anhörigvårdare dels för att inte vill låsa den

anhörige men också för att man upplever att det utnyttjas.

”Det är väl mest Kosovoalbaner som är mer benägna att vilja bli
anställd som anhörigvårdare. Men det är ju mycket för att ha en
försörjning”. (…) [Anhörigvård] beror säkert på att det är
språkproblem men också på att man som anhörig inte behöver gå ut
och skaffa sig ett jobb”.

Däremot kan man bli timanställd eller ledsagare för att ta hand en anhörig, men då krävs det

oftast att man arbetar vid sidan om eftersom timmarna oftast inte räcker till.

Utöver språket och behovet av anhöriga nämns kulturellt betingade behov av religiös karaktär,

som behov av särskild kost och extra vård på grund av renlighetsbehvov, men dessa upplevs

inte särskilt tydligt. Vad det gäller kosten får anhöriga stå för den annars försöker man

anpassa hemtjänstens insatser så gott det går. Enhetschefen i kommun A anser inte att äldre

invandrares behov skiljer sig inte från äldre svenskars.

”Alla ska behandlas lika, men det är klart att man försöker anpassa
vården efter individens önskningar och där kommer
kommunikationsproblem och religiösa vanor in.”

Varken i kommun A eller B finns några särskilda boenden för äldre invandrare. Detta tror

informanterna beror på att efterfrågan är för liten. Dessutom anser de att det inte är en särskilt

bra lösning eftersom särlösningar snarare segregerar än integrerar.

9.4.2 Äldre invandrare i äldreomsorgsplaneringen

I äldreomsorgsplanen som gäller för kommun A står det nämnt om invandrare. Planen är från

1997 och meningen är att den ska revideras men det är ännu inte gjort. Ur

Äldreomsorgsplanen 6.6; Antalet äldre invandrare kommer att öka. Etnisk tillhörighet och

kulturella skillnader ställer stora krav på verksamheten och personalens kunnande. För att

undvika att dessa grupper lever isolerade och utan kontakt med andra människor måste

personal med invandrarbakgrund och språk/kulturkunskaper finnas i personalgrupperna.

Invandrare med demenssjukdomar ger stora problem i vården. De olika stadsdelarna måste

samverka för att kunna erbjuda särskilt boende till dessa grupper. Stadsdelsfullmäktige skall

inventera behovet av vårdinsatser för äldre invandrare.

I kommun A gjorde chefen för myndighetsfunktionen en kartläggning över hur många äldre

invandrare som bodde i hennes verksamhetsområde år 2001. Det görs även löpande

kartläggningar över vilka språk som talas på de olika boenden som finns i området. Dessa
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skickas in till myndighetsfunktionen så att de har möjlighet att erbjuda äldre invandrare

boende där det finns personal som talar deras språk.

Chefen för myndighetsfunktionen har som uppdrag att inventera äldre invandrares behov men

detta är ingenting som hon sysslar med eftersom hon personligen anser att det inte är

nödvändigt.  Hon är av den åsikten att alla äldre människor har individuella behov oavsett om

de är svenskar eller inte och att en behovsinventering skulle kategorisera människor efter

behov. Det viktigaste anser hon är att man har språkkompetens i personalgrupperna så att man

kan kommunicera med varandra.

Myndighetschefen i kommun A bedriver heller ingen uppsökande verksamhet vare sig för

äldre svenskar eller äldre invandrare, trots att det finns ett stort behov av det. Det finns dock

planer på ett projekt där man ska besöka eller skicka brev hem till ett antal vårdtagare i ett

försöksområde. Hon vet att andra stadsdelar kommit längre med uppsökande verksamhet och

att vissa har en person anställd på heltid för att bara arbeta med detta.

Information om äldreomsorgen får äldre invandrare enligt myndighetschefen i kommun A i

regel av den socialsekreterare som de har kontakt med eller på sjukhus vid vistelse där. I

stadsdelen har information tryckts upp på olika språk om vad och hur man ansöker om

insatser inom äldreomsorgen. Hon menar dock att det är svårt med information eftersom vissa

grupper kommer från länder där traditionen styr. Dessa grupper har helt klart för sig att de vill

att deras barn ska ta hand om dem och de är inte villiga att släppa in samhällets insatser.

I kommun B har man varken gjort någon behovsinventering eller kartlagt hur många äldre

invandrare som bor där. Det har diskuterats över att göra en inventering men eftersom antalet

äldre invandrare som söker insatser är så litet anser man att det inte heller finns något behov

av att göra en inventering eller kartläggning. Både enhetschefen och myndighetschefen

resonerar som så att man får ta problemen när de dyker upp, men eftersom antalet äldre

invandrare ökar tror de att det möjligtvis kommer att finnas behov av en inventering i

framtiden. I kommunen bedrivs uppsökande verksamhet för alla över åttio år men den

gruppen invandrare är inte särskilt stor. Den informationen man ger vid den uppsökande

verksamheten håller på att översättas till flera olika språk men den allmänna informationen

som finns tillgänglig idag är endast på svenska.
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För att öka kunskapen om andra kulturer och religioner händer det att man tar kontakt med

invandrarföreningarna som finns i kommunerna, men det händer väldigt sällan. Det finns

inget specifikt samarbete med föreningarna och informanterna anser inte att det finns någon

större efterfrågan på detta heller. De tror att invandrarföreningarna mycket väl skulle kunna

fungera som en länk till instanser i samhället men de upplever att föreningarna själva inte

söker sig så mycket utåt i samhället.

9.4.3 Äldre invandrare och äldreomsorgsplanering i allmänhet

Gemensamt för samtliga informanter är att de inte vill göra någon större skillnad på äldre

invandrare och äldre svenskar. Den enda tydliga skillnaden är behovet av att kunna

kommunicera på sitt hemspråk och det är man överens om att man kan lösa genom att anställa

tvåspråkig personal.

Vad det gäller äldreomsorgsplaneringen i allmänhet går den ut på att den äldre ska kunna

stanna i det egna hemmet så långt som möjligt och det försöker man lösa genom att erbjuda

tvåspråkig hemtjänstpersonal och anställning som anhörigvårdare. Detta gäller äldre svenskar

såväl som äldre invandrare. Genom att erbjuda avlösarservice vill man avlasta den anhörige så

att den kan vårda den äldre så länge som möjligt. I kommun A beslutades det att det ska

finnas en avgiftsfri avlösning från och med den första januari 2003. Insatsen omfattar tolv

timmars avgiftsfri avlösning som den anhörige får disponera som den själv vill.

Samtliga informanter anser inte att det finns något behov av en särskild planering för äldre

invandrare eftersom svenskar har särskilda behov som inte invandrare har.

”Förutom språket, till viss del religiösa traditioner och matkulturer har
äldre invandrare individuella behov precis som svenskar och detta
löser man bäst genom individuell behovsprövning och individuella
lösningar.” (Enhetschefen i kommun A )

Gemensamt för både äldreomsorgen om svenskar och invandrare är att det ställs allt högre

tryck på anhörigas stöd och hjälp. Enhetschefen i kommun B menar att det varken finns

personal eller ekonomi att ta hand om de äldre och då är det de anhöriga som får gå in och

hjälpa till.
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En ytterligare tendens är att det ställs högre krav på äldreomsorgen i allmänhet både från äldre

svenskar och äldre invandrare. Idag finner man sig inte i att alla ska vara lika och man kräver i

mycket större utsträckning att man ska kunna leva sitt liv som man är van vid även när man

blivit gammal. Äldreomsorgen kommer att förändras på grund av dessa krav som ställs.

Informanterna tror att man i framtiden måste satsa mer på den egna bostaden, hemtjänsten och

insatsernas tillgänglighet.

”Man kan inte bygga bort äldreomsorgsbehovet och det tror jag inte
heller att man kan göra med äldre invandrares behov. Man kan inte
stoppa in dem någonstans, utan man måste integrera”.
(Myndighetschefen i kommun B).

10 SAMMANFATTNING OCH SLUTDISKUSSION

10.1 Sammanfattning

Syftet med den här uppsatsen var att studera hur planeringen av svensk kommunal

äldreomsorg för invandrare går till. Mina frågeställningar löd som följande:

- Har äldre invandrare speciella behov, i så fall vilka och hur tillgodoses de?

- Vilka hänsyn tas till äldre invandrare i den kommunala planeringen?

- Hur ska dessa hänsynstagande betraktas i förhållande till äldreomsorgsplanering i

allmänhet?

Forskningen visar att äldre invandrare har särskilda behov som kräver speciella

äldreomsorgsinsatser. De speciella behov som framställs är behovet av att kunna

kommunicera på sitt hemspråk, men även behov relaterade till speciell matkultur, firande av

högtider och religiösa traditioner som exempelvis renlighet vid bön. Andra kulturellt

betingade behov är att bli omhändertagen av en anhörig vilket kan bli en tung börda för de

anhöriga. För att tillgodose dessa behov krävs en flexibel omsorg, eftersom det inte finns en

särskild handlingsplan i kommunerna för att möta invandrares särskilda behov. Det finns

heller inga konkreta förslag till särskilda insatser för denna från statlig nivå på hur man bättre

ska kunna möta invandrares behov, bara att det bör göras. I SOU 1997:76 rekommenderas

visserligen att planer måste upprättas, uppsökande verksamhet måste utvecklas och en ökad

kulturell medveten personal måste finnas men detta dokument är inte bindande och resultatet

blir tillfälliga lösningar. Behovet av att kunna kommunicera på sitt hemspråk är stort och detta

försöker man lösa genom att anställa tvåspråkig personal. Utifrån den litteratur jag studerat



37

och fallstudien jag gjort kan man se är att invandrarfrågorna i äldreomsorgsplaneringen sällan

är prioriterade. Äldre invandrare omnämns i äldreomsorgsplanen, det finns politiska mål och

riktlinjer på statlig nivå som anger ett behov av att kartlägga invandrares behov och

anställning av tvåspråkig personal för att tillgodose det språkliga behovet. Men det finns en

skillnad i vad som anses bör göras och vad som faktiskt görs.

De bakgrundsfaktorer till detta som jag funnit genom litteraturstudier och fallstudien är den

kommunala planeringens struktur, invandrares begränsade resurser att medverka i planeringen

och integrationspolitikens frånvaro i den kommunala planeringen.

10.2 Planeringens betydelse

De nya styrformerna inom den kommunala organisationen minskar överblickbarheten och

styrbarheten och leder till krav på ökad samverkan. Samtidigt som den ökade

decentraliseringen och uppsplittringen (se s. 12-13) kan man anta att tendensen till ökande

samordning uppmärksammas. Förutom samordning av offentliga organ sker också en

samverkan mellan kommuner och den icke-offentliga sektorn. En av utgångspunkterna här är

att kommunerna har ambitioner som sträcker sig utanför det egna kompetensområdet. Detta

omvärldsberoende har ökat under senare år och samverkan med andra aktörer har varit en

strategi att erövra ett visst mått på handlingsutrymme (Christoferson & Öhman 1998). Både

kommun A och B påverkas av den regionala politiken som rör hälsa och sjukvård och

samverkar med andra organ i regionen. På detaljnivå samverkar man med pensionärsråd och

andra tillfälliga föreningar men inte med de invandrarföreningar som finns i området. Att

samverka med andra kommuner innebär problem eftersom kommunernas förhållanden och

förutsättningar ser tämligen olika ut.

Utifrån den fallstudien och litteraturstudien jag har gjort anser jag att det till syvende och sist

handlar om integrationspolitikens genomslag i den kommunala planeringen. I kommun B

nämns inte ens äldre invandrare i äldreomsorgsplanen trots att man har ett stort antal

invandrare boende i kommunen. Det finns därmed inga riktlinjer från kommunalpolitikernas

sida att prioritera dessa frågor. Hur många som snart kommer att ha behov av vård och

omsorg vet man inte heller eftersom man inte gjort någon kartläggning. Såväl på

myndighetsfunktionen som ute i verksamheten uttrycks inget behov av en särskild planering

vad gäller äldre invandrare utan man anser att de problem som uppstår löser man genom
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tillfälliga lösningar. Samtidigt förkastar man anhöriganställning, som man ser som en tillfällig

lösning, eftersom det hindrar anhöriga och även de äldre att integreras i det svenska samhället.

I enligt men äldreomsorgsplanen i kommun A ska en inventering av äldre invandrares behov

genomföras men eftersom chefen för myndighetsfunktionen inte anser att det är en bra lösning

har detta inte heller gjorts. Detta i sig måste någonstans bero på att chefen har ett stort

handlingsutrymme i själva planeringsprocessen att själv prioritera vilka åtgärder som ska

göras eller brist i uppföljning och utvärdering från stadsdelsfullmäktiges sida.

Jag betvivlar att de två kommuner som jag har undersökt skiljer sig nämnvärt ifrån andra

kommuner i fråga om att prioritera invandrare i äldreomsorgsplaneringen. Planeringen är

intimt sammankopplad med budget och äldreomsorgen är under stor press med ett stort antal

människor som snart kommer att vara i behov av omsorg. Idag är det uppenbart att basala

behov av vård och omsorg inte alltid tillgodoses med acceptabel kvalitet. Till stor del beror

det naturligtvis på begränsade resurser, framför allt inom äldreomsorgen.

10.3 Invandrares maktresurser, gränser och förutsättningar

Att flytta från ett land till ett annat med annat språk och höga krav på yrkeskunnande och

utbildning kan innebära stora utmaningar för många etniska grupper. Låg utbildning,

språksvårigheter, analfabetism och annorlunda referensramar från hemlandet gör ofta att

invandrares möjligheter att klara av sin vardag i mötet med välfärdsapparaten blir begränsade.

Sociala rättigheter förutsätter att man har tillägnat sig de lämpliga sociala och politiska

resurserna för att göra anspråk på dem. När förutsättningarna för att förstå välfärdsapparaten

är begränsade får invandrare lita till sina egna förutsättningar eller till anhöriga som kan tala

för dem. Detta kan medföra ett beroende av och en tung börda för de anhöriga. Etniska

minoriteters sociala nätverk med familj och vänner är en tillgång men för att den ska vara

utslagsgivande bör det finnas en offentlig omsorg som tar ansvar för de äldre. Jämfört med

majoritetsbefolkningens äldre behöver etniska minoriteters äldre mer hjälp eftersom de är

sjuka längre och oftare (Songur 2002). Därför kan bördan på familjen bli för stor om inte

möjlighet till offentlig hjälp också finns. Ett annat tänkbart problem är att invandrare isoleras

från majoritetssamhället när deras sociala liv koncentreras till den egna invandrargruppen.

I integrationsverkets remissyttrande på utredningen från den parlamentariska

äldreberedningen SENIOR 2005 påpekas att frågan om särlösningar kommer att aktualiseras i
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framtiden, när den idag unga invandrade befolkningen blir äldre. I yttrandet kräver man att det

måste skapas möjligheter inom systemet att tillgodose dessa äldre för att kunna ge en trygg

och likvärdig vård för alla. Till exempel bör det förenklas för invandrarföreningar att starta

kooperativ i detta syfte. Integrationsverket ser också gärna fler medvetna satsningar på att öka

den tvåspråkiga vårdpersonalstyrkan ( www.integrationsverket.se/templates 2003-08-01).

De äldre invandrarnas föreningsaktiviteter har varit viktiga för deras sociala och kulturella

samvaro men deras svaga ställning eller beroende av statsmakterna minskar deras möjligheter

att bli en stark röst i samhället. De flesta invandrarföreningar förfogar över små resurser och

är redan beroende av offentliga bidrag. Om de ska kunna medverka till skapandet av flera

sjuk- och ålderdomshem eller alternativa äldreomsorgsformer måste medel tillskjutas

exempelvis genom ett statligt bidrag för att starta och driva dessa äldreomsorgsformer.

Invandrarnas deltagande är väsentligt i äldreomsorgsplaneringen. De särlösningar som

fungerat bra har planerats och genomförts inom de egna leden det vill säga av invandrarna

själva. Villkoren för bidraget skulle kunna vara att invandrarföreningar, kommuner och

landstingen etablerar gemensamma stiftelser för att driva verksamheten (Gaunt 1999).

Eftersom särlösningar inte bara är beroende av invandrargruppens politiska deltagande utan

även av storlek är det tänkbart att flera småkommuner måste samarbeta för att få ihop

befolkningsunderlag.

10.4 Integrationspolitikens betydelse

I mina intervjuer har det uttryckts att det är en misslyckad integrationspolitik som är det stora

problemet i planeringen av omsorgen om äldre invandrare och att de nu rådande

äldreomsorgsformer snarare är segregerande än integrerade.

Åren mellan 1965 och 1969 kom att bli avgörande för den svenska invandrarpolitiken i takt

med att invandrarfrågorna blev ett allvarligare inslag i samhällsdebatten och riksdagen.

Debatten riktade nu sig in på invandrarnas sociala och rättsliga ställning i samhället vilket

ledde till en rad åtgärder i syfte att skapa likvärdiga levnadsvillkor mellan invandrare och den

övriga befolkningen. Det rådde parlamentarisk enighet om att invandrare skulle ha

tillfredsställande social och kulturell service samt möjligheten att bevara och utveckla sitt eget

språk och sin egen kultur. Under 1970-talet lades förslag om en omfattande kartläggning av

invandrarnas situation och om riktlinjerna för den framtida invandrarpolitiken. De åtgärder

som gjordes var egentligen förbättringar av redan tidigare fattade beslut under 1960-talet, men
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det var först nu som grunden för en långsiktlig svensk invandrarpolitik med sikte på 1970-

och 1980-talens svenska samhälle skulle läggas. Vägledande för invandrarpolitiken i mitten

av 1970-talet och långt in på 1990-talet blev tre målsättningar: jämlikhets-, valfrihets- och

samverkansmålet (Songur 2002). Jämlikhetsmålet innebar ett fortsatt arbete för att skapa

likvärdiga levnadsvillkor mellan invandrare och den övriga befolkningen. Samma regler

skulle gälla på alla områden för invandrare och svenskar. Alla invandrargrupper skulle ha

likvärdiga möjligheter att behålla och utveckla sitt modersmål och att utöva sin kultur för att

ge uttryck för en egen språklig och kulturell identitet. Förutsättningarna för att uppfylla målet

ansågs vara att invandringen anpassades till möjligheten att ge invandrare arbete, bostad,

social omvårdnad och utbildning. Valfrihetsmålet avsåg att invandrarna och andra språkliga

minoriteter själva skulle välja i vilken grad de ville behålla och utveckla den ursprungliga

kulturella och språkliga identiteten eller om de i stället ville integreras i en svensk kulturell

identitet. Samverkansmålet syftade till att få tillstånd en ömsesidig samverkan mellan

invandrare och majoritetsbefolkningen. Ömsesidig tolerans och solidaritet mellan invandrare

och majoritetsbefolkningen skulle främjas. Invandrare skulle stödjas att bilda organisationer

och pressorgan för att uttrycka sina åsikter samt uppmuntras att delta i politiskt och fackligt

arbete och i de beslut som direkt berörde dem (Ronström 1996). Invandrarpolitiken efter

mitten av 1970-talet handlade i princip om små justeringar av tidigare tagna beslut. Bland

annat konstaterades det i mitten av 1980-talet ett behov av tvåspråkig personal inom den

sociala sektorn (Prop. 1985/86:98). Samtidigt kom statsmakterna successivt att tona ner värdet

av etnisk mångfald i samhället och istället framhålla vikten av svenska referensramar och

kunskaper i svenska.

”Under de senaste tio åren har samhället blivit mer etniskt
mångskiftande och nya kulturmönster har etablerats. Men
utvecklingen har samtidigt inneburit att behovet av en för alla grupper
gemensam referensram och av ett gemensamt språk har ökat, och detta
var självfallet det svenska språket” (Prop. 1985/86:98)

En ny fas i invandrarpolitiken inträdde under 1990-talet. De senaste tio årens

migrationsstämningar till Sverige omfattar ännu större andel flyktingar än tidigare. Det har

visat sig vara svårare att nå upp till de invandrarpolitiska mål som ställdes upp på 1970-talet.

Denna politik har varit svår att genomföra eftersom den dominerande normen har varit svensk

vilket har inneburit att trots en politik som syftar till ett multikulturellt samhälle har det

egentligen inte funnits något val för invandrare som vill bli accepterade i samhället än att

anpassa sig till det svenska samhället. Många invandrare kan eller vill inte helt gå upp i en
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svensk roll vilket resulterat i invandrarnas kulturavstånd och tilltagande avståndstagande från

den infödda befolkningen (Bohm & Kahakee 1996).

10.5 Lokalpolitikens betydelse

I det politiska systemet existerar kommunerna på den centrala maktens villkor genom

lagstiftning, restriktioner och statliga bidrag. Därutöver påverkas kommunalpolitiken av

partipolitiken då den lokala politiken är en del av den nationella partipolitiken. Den

kommunala verksamheten är därför beroende av hur den nationella politiken är utformad men

eftersom kommunalpolitikerna fattar beslut och ansvarar för genomförandet på lokal nivå har

jag valt att betona kommunalpolitikernas roll i den fortsatta diskussionen. Kommunens ansvar

för den lokala invandrarpolitiken ligger inom ramen för den allmänna kommunala

kompetensen. Redan när de invandrarpolitiska målen formulerades i Sverige gavs

kommunerna frihet att själva bestämma om eventuella åtgärder för invandrare. Det här skulle

de göra efter de lokala förutsättningarna men inom ramen för lagstiftningen. Det klargjordes

dock inte vilken roll kommunerna skulle spela och istället verkade det som att statsmakterna

hoppades att kommunerna trots allt skulle se de invandrarpolitiska målen som riktlinje i sin

verksamhet (Songur 2002).

I Bohms och Khakees studie om etnicitet, segregation och kommunal planering (1996) visade

det sig att det i många kommuner förekommer en uppfattning om att invandrarpolitik är en

statens ansvar. Khakee hävdar dock att det är i kommunerna som man kan förverkliga en

invandrarpolitik som bygger på mulikulturalism eller assimilering. 1990-talets tilltagande

motsättningar mellan svenskar och invandrare visar att kommunerna utgör den naturliga

arenan för en allmän debatt om medborgarskapet, språket, rättvisan och så vidare. Songur

hävdar dock att invandrarpolitiska frågor och problem inte endast kan ses som en kommunal

angelägenhet och utan en nationell invandrarpolitik har kommunerna begränsade

förutsättningar att påverka frågor kring sina invandrare. Om en nationellt formulerad politik

ska få genomslagskraft på lokal nivå förutsätter det ett klargörande av kommunernas roll i det

nationellt fattade beslutet (Songur 2002). I den nationella handlingsplanen för äldreomsorg

uppmanas man att utforma äldreomsorgen med hänsyn till människor med olika språk och

ursprung men inte hur detta ska genomföras rent konkret. Den enda konkreta åtgärd som står

att finna på nationell nivå är anställning av tvåspråkig personal vilket också verkar stå som

högsta prioritet i min fallstudie.
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Eftersom kommunernas roll inte är klar i fråga om hur de invandrarpolitiska målen ska

genomföras behöver inte kommunalpolitiker heller känna press från den centrala makten.

Detta betyder dock inte att kommunalpolitiker inte bryr sig om invandrarfrågor även om de

fritt kan prioritera bort dessa frågor och på så sätt indirekt diskriminera invandrare i

planeringen. ”Icke-åtgärder” genom att undvika undersökningar om invandrarnas behov och

att inte utnyttja invandrarorganisationerna i planeringsprocessen är diskriminerande i sig

själva.

10.5.1 Olikhetsprincipen

Tidigare dominerade en ”likhetsprincip” i det svenska samhället (Ponzio 1996). Omsorgen till

exempel bygger på tanken att alla är lika och att alla därför ska ha rätt och tillgång till samma

vård. På senare tid har dock en ”olikhetsprincip” smugit sig in och man erkänner att

människor från olika etniska grupper har olika språk, religion, sätt och värderingar. Jämlikhet

kan inte längre uppnås genom likhet utan genom att bli behandlad på sina villkor (ibid.).

Denna uppfattning genomsyrar intervjusvaren i min fallstudie men inte så mycket att vi

svenskar har olika behov än invandrare utan att alla människor har olika behov och bör

behandlas utifrån dessa individuella bakgrunder och behov. Mina intervjusvar stämmer väl

överens med en enkätundersökning gjord bland kommunalpolitiker i Stockholm (Songur

2002). Exempel på svar från enkätundersökningen gällande verksamheten avseende äldre

invandrare var;

Äldre invandrare liksom äldre ”icke-invandrare” har väl samma behov
som bör tillfredsställas.

Servicen bör vara lika för alla äldre – oavsett invandrare eller ej.

De synpunkter man kan ha är ju oftast detsamma oavsett om man är
invandrare eller ej.

Det är inte bra att behandla ihop begreppen, invandrare är människor,
lika som svenskarna.

Självklart vill man att äldre invandrare skall ges samma omsorg som
äldre svenskar. Vem påstår något annat?

Med så många olika invandrargrupper som har mycket olika bakgrund
måste grundinställningen vara att alla behandlas lika vare sig de är
gula, gröna, bruna eller vita. Likhet inför lagen måste råda. Men om
grupperna inte är nöjda med det som samhäller erbjuder står det dem
fritt att anordna för sina respektive grupper på egen bekostnad.
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Dessa kommentarer är naturligtvis inte heltäckande för alla kommunalpolitiker eller de som är

verksamma inom äldreomsorgen men det ger ändå ett uttryck för en del av diskussionen som

råder bland dessa. Svaren kan inte heller tolkas som att man inte bryr sig om

invandrarfrågorna men en risk med denna föreställning är att väsentliga frågor och problem

kring kommunens invandrare inte prioriteras.
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12 BILAGA 1

1. Vilka omsorgsalternativ väljer äldre invandrare oftast?

- var bor de (hemma, särskilt boende)?

- skiljer det sig mellan olika grupper, hur länge de bott i Sverige?

2. Finns det speciella behov bland äldre invandrare som skiljer sig från äldre svenskar?

- hur gör ni för att söka lösa dessa?

3. Hur prövar ni äldre invandrares vårdbehov?

- skiljer det sig från hur man prövar äldre svenskars behov?

4. Finns det någon speciell handlingsplan i kommunen vad gäller äldre invandrare?

- vad säger den?

- om inte, behövs det?

5. Med tanke på att antalet äldre växer i Sverige, hur ser ni på framtidens äldre

invandrare och omsorgen om dem?

- vilka förändringar tror ni kommer ske?

- kommer behoven förändras?


