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Förord 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Norma Montesino som med ett stort 

engagemang och vägledning hjälpt oss genom uppsatsprocessen. Du har varit en inspiration 

och hjälpt oss att utveckla våra tankar genom att ge oss konstruktiv feedback. 

Vidare vill vi tacka våra intervjupersoner som möjliggjort denna studie och som har varit 

villiga att dela med sig av sina erfarenheter.  

Avslutningsvis vill vi tacka vår familj och våra vänner för att de stöttat oss under hela 

uppsatsskrivandet.  
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Abstract  
 

Author: Atdhetare Krasniqi and Mergimtare Krasniqi 

Title: Migrants responsibility over national borders. A qualitative study of the responsibilities 

of Kosovo- Albanian migrants are taking towards their elderly relatives 

Supervisor: Norma Montesino 

Keywords: Migrants, elder migrants, transnational families, responsibility.   

 

The purpose of this study was to investigate the responsibilities transnational Kosovo-

Albanian migrants take over their older relatives. To achieve our purpose, we have carried out 

a qualitative study in which we have had oral interviews with seven Kosovo-Albanian 

migrants who immigrated to Sweden in the 90s. Our theoretical starting point has been 

transnational migration, and we have used concepts as transnational families, financial, 

personal, emotional responsibility. The results of our study show that all of the Kosovo-

Albanian migrants who participated in this study, took all forms of responsibility towards 

their elderly relatives though to different extents. The main responsibility is shown to be the 

financial. All participating in the study are sending money consignments to their elderly 

dependents to increase their standard of living in Kosovo. The emotional responsibility, 

however, is most intense when our interviewees can keep daily contact with their older 

relatives with the help of today's technology. Personal responsibility can not be taken to the 

same extent as the other responsibilities since the Kosovo-Albanian migrants in our study are 

limited as they must be present in their everyday life here in Sweden.  
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1.1 Inledning 

Som barn till kosovoalbanska migranter och med nära kontakt till många migranter från 

samma område har vi direkt erfarenhet av det ansvarstagande migranter tar för sina äldre 

anhöriga. Vi är uppväxta med en mamma som via telefon hållit daglig kontakt med sina 

systrar i Tyskland och Kosovo och en pappa som varje månad ekonomiskt stöttat sin far i 

Kosovo. Vårt intresse för att undersöka detta handlar delvis om att vi ville kontextualisera och 

förstå våra erfarenheter. Vi började fundera kring vilka typer av ansvar migranter tar för sin 

äldre anhöriga och hur det kan ta sig uttryck i konkreta handlingar.  

1.2 Problemformulering 
År 2013 förflyttade sig cirka 232 miljoner av jordens befolkning mellan olika länder. 

Migrationen har sedan 1960-talet mer än fördubblats (OECD, 2014). Orsakerna till 

migrationen varierar. Vanliga orsaker är strävan efter social trygghet, arbete och utbildning, 

flykt från väpnade konflikter, dåliga ekonomiska förutsättningar i hemlandet samt hemlandets 

politiska situation (Koettl & Sabates-Wheeler 2010, King &Vullentari, 2012, s. 210). 

Folkförflyttningarna har lett till att många familjer splittrats och det är vanligt att många 

familjemedlemmar bosätter sig i olika länder. Lunt (2008, s. 244) och Sommer & Vogel 

(2013, s. 786) kallar dessa familjer för transnationella familjer då deras relationer överskrider 

nationella gränser. Transnationella familjer skiljer sig från vanliga traditionella familjer där 

alla familjemedlemmar är bosatta i samma land. Trots ett geografiskt avstånd kvarstår 

familjefunktionen hos så kallade transnationella familjer. Även om familjemedlemmarna är 

bosatta i olika länder upprätthåller de familjerelationerna genom vardaglig kontakt med hjälp 

av olika former av sociala nätverk (Sommer & Vogel 2013).  

Under 1990-talet och början av 2000-talet ökade migrationen till Sverige drastiskt (Social 

rapport, 2010, s. 35). Migrationens ökning berodde främst på flyktning- och 

anhörigmigrationen som idag fortfarande utgör en stor del av den svenska migrationen. 

Migranter från exempelvis Bosnien, Kroatien och Kosovo, som idag är självständiga stater 

men som då tillhörde forna Jugoslavien, utgjorde en stor del av flyktningsströmmarna (ibid.). 

Kosovoalbaner var en av de grupper som tvingades att fly från Kosovo på grund av 

oroligheterna i landet. Dessa oroligheter skapades då den dåvarande jugoslaviska presidenten 

Slobodan Milosevic avskaffade Kosovos självstyre (King & Vullentari, 2012, s. 210). De 

kosovoalbaner som immigrerade till Sverige under 1990-talet kom under en tid då Sverige 

befann sig i en lågkonjunktur som präglades av en ekonomisk kris (Rashid, 2004, s.4).  
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Många migranter från ett land som Kosovo, där levnadsförhållandena varit dåliga på grund av 

krig, har inte samma förutsättningar i det nya landet som de andra medborgarna har. 

Migranter kan befinna sig i en mer utsatt situation och denna utsatthet kan bidra till olika 

sociala och ekonomiska problem (Social rapport, 2010). Utöver de nya utmaningar som 

invandrare ställs inför i det nya samhället kan de även ha en ansvarskänsla gentemot de 

anhöriga som de lämnat kvar i hemlandet. Forskning kring migranters ansvarstagande 

gentemot familjemedlemmar visar att olika former av ansvar inte upphör med avståndet över 

nationella gränser (Baldassar & Wilding, 2009, s. 184). Dessutom är det så att många tvingas 

att emigrera just för att kunna bära familjeansvaret. Många ser arbete i det nya landet som en 

möjlighet att uppfylla vissa skyldigheter man upplever sig ha gentemot sina anhöriga i 

hemlandet. Ansvaret många känner gentemot föräldrar och andra anhöriga kan uppfyllas 

genom finansiellt-, personligt- och emotionellt stöd (Baldassar, 2007b). En studie som gjorts 

om migranter och deras ansvar gentemot äldre anhöriga i deras hemländer visar att 

migranterna känner förpliktelser att ge vård och olika former av stöd gentemot sina 

familjemedlemmar. Av samma studie framgår det att många av de deltagande migranterna 

upplevde att deras traditionella och kulturella mönster som beskriver den ideala familjebilden 

uppmanar dem till att bidra med stöd till sina anhöriga (Baldassar 2007a, s. 280).  

I denna studie riktas intresset mot hur den transnationella förbindelsen för kosovoalbaner ser 

ut, med fokus på vilket ansvarstagande som tas gentemot äldre anhöriga. Detta behandlas 

utifrån migranternas egna perspektiv. Strävan i denna uppsats är att undersöka vad det innebär 

att vara en transnationell kosovoalbansk migrant och hur ansvarstagande gentemot äldre 

anhöriga ser ut. Vi vill belysa vilket ansvar kosovoalbaner tar för sina äldre anhöriga och på 

vilket sätt de lever upp till detta ansvar. I undersökningen används forskning om Albanien 

eftersom Kosovo och Albanien tidigare har varit en gemensam nationalstat. Forskning om 

Albaniens traditionella system belyser de kosovoalbanska invandrares bakgrund och kan ge 

en bättre inblick i de krafter som driver migranter till ett ansvarstagande. Kriget i Kosovo 

under 1990-talet ledde till att det sociala välfärdsystemet i Kosovo förföll vilket förstärkt 

betydelsen av stödet från det personliga nätverket (Eriksson Baaz, 2007, s. 102). 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka kosovoalbaners transnationella förbindelser och hur dessa 

ser ut i förhållande till deras äldre anhöriga.  
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1.4 Frågeställningar 

 
- Hur transnationella är kosovoalbanska migranter i Sverige? 

- Vilket ansvar tar kosovoalbaner i Sverige för sina äldre anhöriga? 

- På vilket sätt hanterar kosovoalbanerna detta ansvar? 

2.0 Metod 
I studien är vi intresserade av att besvara på syftet och frågeställningarna utifrån migranternas 

eget perspektiv. För att uppfylla detta har vi använt oss av den kvalitativa forskningsstrategin. 

Enligt Bryman (2011, s. 371) ger den kvalitativa metoden intervjupersonerna möjlighet att 

utifrån sitt perspektiv lyfta fram det som de själva anser är betydelsefullt i deras berättelse. 

Detta har varit ytterst relevant för studien då det är intervjupersonernas perspektiv som vi har 

velat belysa.  

Inom den kvalitativa metoden har vi valt att använda semistrukturerade intervjuer vilket 

innebär att vi utifrån våra frågeställningar samt vårt syfte har utformat en intervjuguide (se 

bilaga 1) inför våra intervjuer. Med intervjuguiden har vi haft möjlighet att beröra de teman 

och frågor som är relevanta för studien. I intervjuguiden berör vi teman såsom 

intervjupersonernas äldre anhörigas situation, intervjupersonernas bakgrund samt vilket 

ansvar de tar gentemot sina äldre anhöriga (Bryman, 2011, s. 416). Genom att vi har använt 

oss av semistrukturerade intervjuer så har våra intervjupersoner fått möjlighet att besvara våra 

frågor på de sätt de själva har velat (May, 2001, s. 164). 

För att hitta artiklar och avhandlingar som varit relevanta för studien har vi sökt i databaserna 

Libris, LUBsearch och Googla Scholar. Begreppet "transnational families" gav på LUBsearch 

träffar på flera hundra artiklar. Vi avgränsade sökandet med nyckelord såsom: "migration", 

"familiy", "trasnational*", "responsibility", "social work" och "elder migrants". Denna 

avgränsning gav cirka 30-50 artiklar, beroende på vilket nyckelord vi använde i kombination 

med begreppet "transnational families". 

Den kvalitativa metoden gav oss utrymme att förstå intervjupersonernas erfarenheter bland 

annat genom möjligheten att ställa följdfrågor under intervjuns gång (Bryman, 2011, s.415). 

Den kvalitativa metoden riktar sitt intresse mot intervjupersonernas ståndpunkter vilket gav 

våra intervjupersoner möjlighet att beskriva vilket ansvarstagande de tar gentemot sina äldre 

anhöriga och vad de konkret gör för att leva upp till detta (Bryman, 2011, s. 413). De 
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semistrukturerade intervjuerna innebar också att intervjufrågorna kunde utformas utifrån olika 

temaområden som är relevanta för vårt syfte (Aspers, 2007, s. 143).  

En begräsning med den kvalitativa metoden är att vi i denna forskningsstudie inte har haft 

möjlighet att göra en undersökning på en stor population. Detta innebär att vi inte kan 

generalisera vårt forskningsresultat till alla kosovoalbanska migranter i Sverige (Bryman 

2011, s. 140-141, Jacobsson & Meuwisse 2008, s. 52). Med en enkätundersökning nås ett 

större antal intervjupersoner samtidigt som de inte får möjlighet att utveckla sina svar, vilket 

är syftet med denna studie (Bryman, 2011, s. 371). Enligt Aspers (2007, s. 140) kan forskare 

välja att påverka inriktningen av intervjupersoners berättelser genom att enbart ställa konkreta 

frågor för att fånga upp intressanta svar.  Detta har vi beaktat noggrant i studien. Den 

semistrukturerade intervjun har möjliggjort syftet med studien eftersom intervjupersonerna 

med egna ord har berättat vilket ansvarstagande de tar gentemot sina äldre anhöriga, och hur 

detta ansvarstagande förverkligats i konkreta handlingar.   

2.1 Urval  
I denna studie har vi gjort ett målinriktat urval där vi utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar på ett strategiskt sätt valt deltagare som varit relevanta för våra 

forskningsfrågor (Bryman, 2011, s. 392). Vi har begränsat vårt urval till kosovoalbanska 

migranter som kom till Sverige under 1990-talet. Under denna tidsperiod emigrerade många 

kosovoalbanska familjer från Kosovo på grund av den konflikt som rådde i landet.  Vi har 

använt oss av snöbollsurvalet, vilket är en vanlig urvalsmetod vid målinriktat urval. 

Snöbollsurvalet innebär att vi via vårt sociala nätverk har etablerat kontakter med 

kosovoalbanska migranter som har varit villiga att delta i studien (Bryman, 2011, s. 392). 

Urvalskriterierna har varit att intervjupersonerna skulle vara kosovoalbaner som kom till 

Sverige under 1990-talet och som har äldre anhöriga. 

2.3 Utförandet av intervjuerna 
Via vårt sociala nätverk fick vi kontakt med nio kosovoalbaner som var intresserande av att 

delta i studien. Vi intervjuade sju personer, tre män och fyra kvinnor. Ytterligare två 

intervjuer genomfördes, men dessa fick plockas bort från studien då intervjupersonerna 

missuppfattade syftet med studien. Dessa två intervjupersoner hade inga äldre anhöriga och 

kunde därmed inte bidra med sina erfarenheter som var relevanta för studien. Eftersom 

intervjupersonerna inte uppfyllde våra kriterier uteslöt vi dem från studien. Alla 

intervjupersoner var i åldersgruppen 40-60 år och bosatta på olika orter i Sverige.  
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Våra intervjuer varade generellt 25-30 minuter. Inför varje intervju användes intervjuguiden. 

Denna intervjuguide skrev vi först på svenska och översatte sedan till albanska (se bilaga 2). 

Detta gav intervjupersonerna möjlighet att välja vilket språk de ville använda. Fyra intervjuer 

genomfördes, i enlighet med intervjupersonernas önskemål, på albanska. Att dessa intervjuer 

kunnat genomföras på intervjupersonernas modersmål har vi sett som en fördel, eftersom det 

gett oss en möjlighet att möta dem på deras egna villkor. För att reducera risken att missa 

väsentlig information har vi spelat in våra intervjuer med en diktafon, med samtycke från 

intervjupersonerna, samtidigt som en av oss förde anteckningar. Utifrån intervjupersonernas 

önskemål genomförde vi intervjuerna i deras hemmiljö, vilket medförde att 

intervjupersonerna kände sig bekväma och avslappnade. 

Direkt efter intervjuerna har vi gemensamt transkriberat materialet. Intervjuerna som 

genomfördes på albanska transkriberades på albanska och översattes sedan till svenska. Vid 

transkriberingen av vårt empiriska material avidentifierades intervjupersonerna. 

Avslutningsvis gjorde vi en kodning av intervjuerna som vi analyserat med hjälp av vår 

teoretiska utgångspunkt (se rubrik systematisering av data).  

2.4  Tillförlitlighet och trovärdighet 
För att kvalitetssäkra studien har vi fört en diskussion kring begreppen validitet samt 

reliabilitet. Enligt Bryman (2011, s. 352) handlar validitet om hur man mäter det som är 

avsett att mätas, exempelvis individer, observationer, beteenden etc. medan reliabilitet handlar 

om noggrannheten i mätverktygen (Jönson, 2010, s.13).  

För att öka trovärdigheten i studien har vi använt oss av respondentvalidering. Vi har efter 

varje intervju meddelat intervjupersonerna om vad vi antecknat för att få bekräftat att vi har 

uppfattat deras berättelser på ett korrekt sätt (Bryman, 2011, s. 354-355). Under intervjuerna 

har vi fört anteckningar och transkriberat vårt empiriska material för att slutligen göra en 

systematisk kodning av vårt insamlade material. På så sätt har vi utfört en mer noggrann 

analys och studien uppnår därmed en intern reliabilitet (Bryman, 2011, s. 428, 352). 

För att ytterligare öka tillförlitligheten i studien har vi genomfört fyra av intervjuerna på 

albanska. Eftersom intervjupersonerna kände sig mer bekväma med att samtala på sitt 

modersmål minskade också risken att vi skulle missförstå dem. Vi är medvetna om att 

reliabiliteten kan ha sjunkit under översättningsprocessen på grund av att det finns albanska 

ord eller meningar som är svåra att översätta direkt till svenska. Denna risk har dock 

begränsats av att vi båda talar albanska, att vi transkriberat materialet gemensamt och 
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tillsammans översatt materialet. Vi har också låtit våra intervjupersoner ta del av det 

transkriberade materialet för att bekräfta att den svenska översättningen stämmer överens med 

deras utsagor. Detta har också bidragit till att öka reliabiliteten. 

I utförandet av en forskningsstudie är det viktigt att vara medveten om att all forskning 

innehåller värderingar som påverkar forskningsprocessen och utfall av olika 

forskningsresultat (May 2001, s. 63). Att som forskare ha föreställningar kan hämma 

validiteten i forskningen (Aspers 2007, s. 140). Eftersom våra föräldrar är kosovoalbanska 

migranter som flyttade till Sverige under 1990-talet är vi medvetna om att vi har 

föreställningar om hur det är att vara transnationell migrant. Vi har kunskap om vad det 

innebär för migranter att ta ansvar för sina äldre anhöriga. Dock har vi inte haft någon tidigare 

kunskap om fenomen på ett teoretiskt plan. Bryman (2011, s. 114) skriver om hur man som 

forskare genom öppna frågor under intervjun kan undvika att ens föreställningar påverkar 

forskningsresultatet. Detta har vi haft i åtanke när vi utformat vår intervjuguide och valt att 

använda oss av öppna frågor för att intervjupersonerna ska få möjlighet att utveckla sina svar. 

2.5 Etiskt förhållningssätt 
I Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet 2014, s. 6) formuleras forskningskravet vilket innebär att 

det är oetiskt att bedriva en studie vars syfte inte är att förbättra målgruppens levnadsvillkor 

eller leda till ökad medvetenhet om målgruppens situation i samhället. Studien har 

förhoppningsvis uppfyllt detta forskningskrav eftersom syftet har varit att lyfta fram 

kosovoalbaners syn på ansvarstagande för äldre anhöriga och öka kunskapen kring 

migranternas levnadsvillkor.  Individsskyddskravet innebär att man utför en korrekt etisk 

studie genom att skydda intervjupersonerna från risken att utsättas för fara som exempelvis 

kränkning eller fysisk eller psykisk skada. Under forskningsprocessen har 

individskyddskravet varit en självklar utgångspunkt.  För att uppfylla individskyddskravet har 

vi tagit hänsyn till fyra etiska huvudkrav; informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2014, s. 6). 

Informationskravet har vi uppfyllt genom att muntligen informera intervjupersonerna om 

studiens syfte och hur den kommer att genomföras. Vidare har vi förklarat för 

intervjupersonerna att studien är frivillig (Vetenskapsrådet 2014, s. 7).  

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna har rätt att bestämma om de vill delta i 

studien och under vilka villkor. Vi har frågat samtliga intervjupersoner om de samtycker till 
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deltagande i undersökningen och tydliggjort att de har rätt att avvika från studien under 

forskningsprocessen (Vetenskapsrådet 2014, s. 9).  

För att uppfylla konfidentialitetskravet har vi avidentifierat intervjupersonerna genom att inte 

använda deras personuppgifter i studien för att ingen ska kunna identifiera dem 

(Vetenskapsrådet 2014 s. 12).  

Nyttjandekravet innebär att vi inledde intervjuerna med att informera intervjupersonerna om 

att det insamlade materialet enbart kommer att användas i forskningssyfte. Vi informerade 

intervjupersonerna att materialet kommer att förvaras på ett tryggt förvar i hemmet 

(Vetenskapsrådet 2014 s. 14).  

2.6 Systematisering av data 
Att göra en kodning av sitt empiriska material innebär att man tolkar intervjupersonernas 

utsagor genom att urskilja mönster och samband (Jönson s, 2010, s. 56). Vi valde att spela in 

intervjuerna med hjälp av en diktafon för att bearbeta det insamlade materialet. Jönson (2010, 

s. 57) menar att forskarens empiri får högre validitet när man spelar in samtalen för att sedan 

transkribera det. Genom att spela in intervjuerna har vi haft möjlighet att gå igenom 

intervjuerna vilket har bidragit till en noggrann analys av intervjupersonernas utsagor 

(Bryman, 2011, s. 428). Jönson (2010, s. 56) skriver att man under kodningen av materialet 

kan använda sig av begrepp från teorier eller begrepp som framkommer i empirin.  De koder 

vi valt att använda oss av i kodschema är begreppen ekonomiskt-, emotionellt- och personligt 

ansvar som är tagna från vår teori transnationell migration. För att genomföra kodning av 

empirin har vi använt oss av marginalmetoden (Aspers, 2007, s. 172). Detta innebär att vi 

skrev ut intervjuerna för att urskilja mönster och samband. Det ekonomiska ansvaret 

markerade vi med grön färgpenna, det emotionella ansvaret markerade vi med röd färgpenna 

och det personliga ansvaret markerade vi med blå färgpenna. Med hjälp av begreppen har vi 

analyserat materialet genom att försöka se mönster i intervjupersonernas utsagor. Samtidigt 

har vi analyserat varje intervju enskilt för att försöka urskilja om någon utmärkte sig i någon 

bemärkelse. Genom kodningen fick vi en bra struktur i vårt empiriska material som vi sedan 

kunde koppla till våra teoretiska utgångspunkter. 

3.0 Tidigare forskning   

Transnationell migrationsforskning är tvärvetenskapligt vilket innebär att flera discipliner 

skriver om forskningsämnet (Righard 2008, s. 58). De artiklar vi refererar till är skrivna 
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utifrån discipliner såsom sociologi, ekonomi, socialpolitik, gerontologi och antropologi. 

Artiklarna ger kunskap om vad det finns för olika alternativa lösningar kring ansvarsfrågan 

migranter tar gentemot sina äldre anhöriga. 

3.1 Migranter som tredjelandsmedborgare 
Anledningen till varför människor migrerar kan, som tidigare nämnts, exempelvis bero på 

ekonomisk osäkerhet, utbildningssystem, politiskt missnöje och för att ge sin familj bättre 

levnadsförhållanden (King & Vullentari, 2012, Koettl & Sabates-Wheeler 2010). Tidigare 

forskning påvisar att migranters rättighet att ta del av olika tillgångar i migrationslandet såsom 

arbetsmarknaden regleras utifrån deras medborgarskap (Erel, 2012, s. 3). Beroende på vad 

man har för medborgarstatus kan migranter uppleva olika hinder vad gäller att ta del av 

medborgarrättigheter i det nya landet. 

Medborgare i EU-länder ger individer rätt till fri rörlighet mellan länder, rätt till omsorg som 

ges av välfärdsstaterna och rätt till olika sociala tillgångar (Erel, 2012, s. 3). De migranter som 

är tredjelandsmedborgare, invånare i ett land som inte tillhör EU, har begränsad tillgång till 

olika sociala trygghetssystem i det land man migrerar till. Länder som tidigare tillhört forna 

Jugoslavien, bland annat Kosovo, är tredjelandsmedborgare (Erel, 2012, s.8). Migranters 

sämre ekonomiska situation kan göra det svårt för dem att ta ansvar för sina anhöriga. Detta 

kan påverka migranters ansvarstagande gentemot sina familjer och kan begränsa dem från att 

ta det ansvar de egentligen vill ta. Trots detta, och trots det geografiska avståndet som 

separerar många migranter från sina familjer, visar forskning att migranter fortfarande tar 

ansvar över att vårda sina äldre, både inom och över landets gränser (Zechner, 2007, s. 36). 

Forskning visar att tid och pengar är viktiga resurser för att en familj ska ha förmågan att ge 

omsorg för sina äldre anhöriga (Kilkey & Merla, 2014, s. 241). I Erels (2012, s. 10) forskning 

framkommer att det oftast är mellangenerationen som tar det största ansvaret för sina äldre 

anhöriga. Migranter försörjer vanligtvis sina farföräldrar, föräldrar och barn. Många av 

migranterna tvingas emigrera för att vårda sina barn vilket innebär att migranter måste lämna 

sina äldre anhöriga bakom sig (ibid.). Äldre anhöriga väljer också att engagera sig i 

migrantens liv då de åker till det land deras barn är bosatta i för att ta hand om barnbarnen, 

hushållet etc. (Treas, 2008, s. 473).  

I en studie framkommer att de migranter som har kvar anhöriga, såsom syskon eller kusiner, i 

sitt hemland upplever en mindre ansvarskänsla gentemot sina äldre anhöriga (Sun, 2012, s. 

1251). Detta på grund av att migranternas syskon eller kusiner finns till för migranternas äldre 
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anhöriga som ett personligt stöd i akuta situationer. Om deras föräldrar blir sjuka eller är i 

behov av hjälp kan migranterna förlita sig på sina syskon eller släktingar som redan finnas i 

hemlandet för att hjälpa migranternas äldre anhöriga. Vidare visar forskning att när behovet 

av vård för någon familjemedlem ökar, på grund av exempelvis en sjukdom, blir 

ansvarstagandet mer intensivt för migranten (Baldassar, 2007a, s. 178).  

Migranters ansvar gentemot sina äldre anhöriga blir tydligast när en av deras förälder dör. 

Migranters kontakt med föräldern, som fortfarande är vid liv, ökar intensivt då migranter 

ständigt frågar sin förälder om dennes välmående (Baldassar, 2007a, s. 178). När migranters 

förälder inte längre klarar av att ta hand om sig själv är migranterna villiga att ta hand om sin 

förälder. I samma studie framgår att migranter inte har kunnat lägga in sina föräldrar på en 

vårdinstitution för att de anser att ålderdomshemmen enbart är för de äldre som inte har en 

familj som kan vårda dem (Baldock, 2000, s. 216). Migranterna uttrycker att föräldrarna inte 

ställer krav på dem, eller får dem att känna skuld över att behöva ta ansvar över dem, utan att 

de själva känner skuld om de inte tar sig an familjeansvaret (Baldock, 2000, s.125).  

3.2 Synen på institutionell vård 
I en antropologisk studie, där italienska och irländska migranter intervjuades, framkom att det 

i deras hemländer inte är vanligt att man lägger in äldre anhöriga på vårdinstitutioner. 

Familjemedlemmar i Italien är enligt lag skyldiga att försörja och ta hand om sina äldre 

anhöriga.  

“Rest homes in Italy are only for elderly people without children, they don't have anyone. 

I have seen that these people are very unhappy in these places; because they are forgotten, 

they die of homesickness; they die because they're so sad”. 

                                                                                        (Baldassar & Wilding, 2009:179)  

Citatet visar hur normer styr migrantens föreställning om hur man ska lösa omsorgsfrågan för 

de äldre. Liknande uttal lyfts fram i Baldassars (2007a, s. 281) artikel där institutionell vård 

ses som ett icke önskevärt alternativ för de äldre. I artikeln uttrycker migranterna att 

ålderdomshem enbart är för de äldre som är ensamma och inte har någon familj som kan ta 

hand om dem.    

Vidare menar Baldassar (2007a, s. 280) om att ansvaret migranter tar över sina äldre anhöriga 

kan förknippas med migranternas kulturella konstruktion av begreppet familjeansvar. 

Migranter upplever att de har någon slags skyldighet gentemot sina äldre anhöriga. Forskaren 
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Zechner (2007, s. 40) delar samma uppfattning men använder begreppet ”culture of care” (så 

här tar vi hand om de äldre) för att förklara att vård av äldre kan relaterats till migrantens 

kultur där betydelsen av sociala relationer och resurser spelar en väsentlig roll. I Estland 

ligger exempelvis ansvaret för de äldre anhöriga hos familjemedlemmarna, till skillnad från 

Sverige där ansvaret för de äldre inte är ett individuellt- eller familjeansvar. I Sverige har 

individer enligt lag ingen skyldighet att vårda sina äldre anhöriga. Ansvaret är ett universellt, 

vilket främst vilar på den svenska staten (Zechner 2007, s. 40).   

3.3 Kosovo och Albanien 
Inom den albanska kulturen har familjen en väsentlig roll och kulturen bygger på patriarkala 

principer där mannen har den centrala funktionen i familjen. Detta levnadssätt har utformats 

utifrån tidigare normer och traditoner som existerat i landet. Tidigare forskning om hur 

albanska familjer löst ansvarsfrågan visar att det är mannen som har haft det ekonomiska 

huvudansvaret. För att klara av ansvaret blev männen ofta tvungna att migrera för att arbeta 

och därmed försörja sina familjer (King & Vullentari, 2012, s. 215).  

Tidigare forskning om Kosovos migration är relativt sällsynt eftersom landets geopolitiska 

status ständigt skiftat. Kosovo har tidigare tillhört forna Jugoslavien och efter forna 

Jugoslaviens splittring var landet underordnat Serbien. Kosovo blev dock år 2008, en 

självständig stat men har inte erkänts av alla länder i Europa (King & Vullnetari 2009, s 388). 

Forskning om Kosovo visar att det skapades ekonomiska begränsningar i hela landet efter 

kriget, 1999. Detta bidrog till att det strömmade in remitteringar från kosovoalbanska 

migranter för att hjälpa sina anhöriga och släktingar att återhämta sig (King & Vullnetari, 

2009, s 400). De ekonomiska svårigheterna i landet berodde på att Kosovos sociala 

välfärdsystem krackelerade efter kriget. Många kosovoalbaner tvingades lämna landet för att 

hjälpa sina anhöriga. De kosovoalbanska familjer som fick tillräckligt med ekonomiskt stöd 

från sina anhöriga som bodde utomlands kunde bygga upp tillgångar och utöka sina 

försörjningsverksamheter. Återhämtningsprocessen gick snabbare för de kosovoalbanska 

familjerna som med hjälp av migranternas pengarförsändelser kunde bygga upp nya bostäder, 

starta egna företag etc. (Douarin, Litchfield & Sabates-Wheeler, 2012). Remitteringar från 

kosovoalbanernas anhöriga, som bor utomlands, ger än idag familjerna ökade resurser, ökad 

konsumtion och minskar dessutom kravet på Kosovos statliga tjänster (Ott, 2003).  
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4.0 Teoretiska utgångspunkter 
För flera decennier sedan betraktade man migranter som människor som definitivt lämnade 

sina hemländer för att inkorporeras i ett nytt land med ett nytt samhälle och en annan kultur 

(Eastmond & Åkesson, 2007, s. 9). Under 1980-talet blev dock många amerikanska 

antropologer förvånade över migranternas omfattande rörlighet mellan olika nationer och 

deras täta hembesök till sina forna hemländer. Upptäckten ledde till att forskare inte längre 

kunde betrakta migrationen som en enkelriktad process. Därmed utvecklades begreppet 

transnationalism för att beskriva migration som en flersidig process som ständigt var i rörelse 

(Levitt & Waters, 2002, s. 5). Den nya upptäckten ledde till att forskningen kring den 

transnationella migrationen ökade markant och sedan dess har forskningsämnet expanderat 

(Righard, 2008, s. 5). Transnationell migration är idag mer intensiv och komplex än vad den 

tidigare varit. Idag har man utvecklat ett nytt koncept inom det transnationella perspektivet 

som numera tar hänsyn till migrantens integrering i mer än ett land samtidigt (Righard, 2008, 

s. 11). Vidare utvecklade forskarna ett nytt begrepp för att identifiera de migranter som har 

gränsöverskridande relationer till sina anhöriga och som ständigt förflyttar sig mellan 

nationella gränser, nämligen transmigranter (Poole & Negi, 2007, s. 244). Transmigranternas 

relationer till sina anhöriga i olika delar av världen har idag blivit mer intensiv. Under 1970-

talet var det vanligt att migranter höll kontakt med sina familjer genom brev och vykort då 

dessa utbyten vanligtvis skedde en gång per månad. I samband med den ökade 

globaliseringen och med hjälp av dagens teknologi såsom mobiler, webkamera, e-mail, 

videos, fax etc. så kan migranterna upprätthålla sina vardagliga relationer med sina anhöriga 

runt om i världen (Baldassar, 2007b, s. 400, Falicov, 2007, s. 158). 

4.1 Transnationell migration 
Transnationell migration innebär att migranternas vardagliga relationer, till sina 

familjemedlemmar, sträcker sig över nationella gränser och kan ta sig uttryck i olika former 

(Righard, 2008, s. 6). Righard (2008, s. 5) definerar det transnationella perspektivet på 

följande sätt: 

 

The transnational perspective involves understandings of people living their life oriented 

towards and anchored in two or more nation-states. It entails the construction of everyday 

life and identities of belonging in a transnational context, which for instance may be 

manifest trough inter-state commuting, households divided across state borders, or 

significant and sustained loyalties across state borders. 
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Transnationalism är ett begrepp som refererar till att migranter har gränsöverskridande 

relationer i en globaliserad värld (Rytter, 2007, s. 181). Trots det geografiska avståndet 

upprätthåller många migranter en intensiv kontakt med sina anhöriga i olika delar av världen. 

Migranternas transnationella förbindelser till sina familjemedlemmar innebär att deras 

vardagsliv utspelar sig på flera platser samtidigt. Transnationalism återger hur livsmål, 

identiteter och relationer skapas i ett socialt liv som sträcker sig över nationella gränser och 

knyter samman olika geografiska världsdelar (Eastmond & Åkesson, 2007, s. 8). Med hjälp av 

dagens billiga, snabba och nyare kommunikationsteknologier krymper det geografiska 

avståndet mellan migranterna och deras anhöriga i deras hemländer, i både rum och tid. 

Migranter kan ha tätare kontakt med sina anhöriga än vad man tidigare haft, vilket ger 

migranterna en känsla av närhet. Migranterna blir numera mer delaktiga och närvarande i 

deras familjemedlemmars liv eftersom de med hjälp av tekniska medel kan t.ex. se varandra 

via webbkamera och prata med varandra per telefon. Dessa nya möjligheter gör att 

migranterna upplever en social närhet till sina anhöriga vilket i sin tur leder till ökad 

medvetenhet om varandras vardagliga situation. De intensiva kommunikationerna bidrar till 

att utvecklingar som äger rum i lokala sammahang numera förflyttas in i ett transnationellt 

rum (Eastmond & Åkesson, 2007, s. 13).                            

4.2 Transnationella familjer 
Att vara en transnationell familj innebär att vuxna migranter lämnar kvar sina äldre 

familjemedlemmar i sina hemländer (Baldassar, 2007a, s. 280). Det geografiska avståndet 

som finns mellan migranterna och deras familjemedlemmar förutsätter inte att ansvaret 

migranterna tar gentemot sina äldre anhöriga minskar, utan migranterna kan fortfarande 

skicka pengar och ge regelbundet stöd till sina anhöriga för att hjälpa dem (ibid.). Inom 

transnationell migration skriver Eriksson Baaz (2007) att begreppet familj är något socialt 

som kan försvagas eller förstärkas. I andra länder är definitionen av kärnfamiljen mer utökad 

än vad den är i Sverige. I Sverige innefattar kärnfamiljen en eller två föräldrar som delar 

hushåll med ett eller flera barn. Definitionen delas av många västerländska länder och 

kärnfamiljen är utformad så att individer i familjen är oberoende av varandra (Johnsdotter, 

2007, s.154).  I vissa länder, exempelvis Kosovo, kan man dock inte skilja mellan begreppen 

familj eller släkt eftersom begreppet familj omfattar även de personer man är släkt med. De 

familjer som lever under dåliga förhållanden i sitt hemland kan exempelvis skicka iväg sina 

barn till någon anhörig som bor utomlands för att deras barn ska få tillgång till ett bättre liv. I 
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länder där det inte finns en väl uppbyggd välfärd så blir det naturligt att hela familjen ansvarar 

för barnomsorgen och inte enbart föräldrarna (Eriksson Baaz, 2007, s. 102-103).  

De sociala banden som upprätthålls mellan migranterna och deras anhöriga innefattar att 

migranternas anhöriga, som bor kvar i hemlandet, förväntar sig att migranterna fullföljer vissa 

handlingar. Här inkluderas att migranterna skickar pengar eller gåvor till sina familjer och hör 

av sig till dem. Genom att fullfölja vissa handlingar stärks familjebanden mellan migranterna 

och deras familjemedlemmar. Migranternas släktingar, som bor kvar i Kosovo, förväntar sig 

att migranterna i Sverige ska stödja dem ekonomiskt och ha regelbunden kontakt med dem 

(Norman, 2007, s. 87). Beroende på vilka resurser migranterna har tillgång till, i 

migrationslandet, varierar utsträckningen av vårdomsorgen som migranterna ger sina 

anhöriga. Migranternas engagemang till sina forna hemländer sker i olika omfattningar. 

Samhällsklass, kön, och beroende på vart migranterna befinner sig i sitt liv kan påverka 

migranternas möjligheter att ta ansvar för sina anhöriga i hemland (Levitt, 2002).  

4.3 Resursfördelning 
Inom transnationell migration skriver Eriksson Baaz (2007, s. 102) om begreppet 

resursfördelning och vikten av dess betydelse. Författaren menar att familjer inte enbart 

handlar om biologiska band eller tillhörighet, utan även överlevnad och resursfördelning utgör 

en central roll i familjefunktionen. Länder som har varit med i krig, där konsekvensen av 

kriget har lett till att det sociala trygghetssystemet slutat fungera, har bidragit till att familjen 

blir en viktig resurs i samhället för att individer ska överleva. Samtidigt som den offentliga 

sektorn, i det krigsdrabbade landet förfaller, blir människan mer utsatt och familjen får en 

större betydelse. I dessa länder blir de basala behoven något individen i samhället själv måste 

bekosta på grund av konsekvenserna av kriget. Är man i behov av sjukvård och har en 

begränsad ekonomi ber man oftast en familjemedlem som bor utomlands om ekonomiskt stöd 

(ibid.).   

Efter kriget i forna Jugoslavien ställdes många familjer inför nya utmaningar (Eastmond, 

2007, s. 56). Trygghetsnätet i Kosovo drabbades på grund av kriget och många kosovoalbaner 

förlorade många av sina sociala-, ekonomiska- och kulturella tillgångar som innan kriget var 

en trygghet för familjerna. Efter kriget skickade majoriteten av migranterna pengar till sina 

anhöriga i Kosovo för att dessa skulle ha möjlighet att bygga upp nya hus (Norman, 2007, s. 

74). Även idag, mer än tio år efter kriget, är migranternas pengaförsändelser viktiga för 

migranternas anhöriga i hemlandet (Eastmond, 2007, s. 47). 
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Att lämna ett krigsdrabbat land kan för migrantens del innebära svårigheter, speciellt för de 

kosovoalbaner som kom till Sverige under 1990-talet. Som migrant kan man ofta inte få 

tillgång till de sociala trygghetssystemen som man tidigare haft i sitt hemland. Detta innebär 

att migranterna blir begränsande från att ta del av olika sociala tillgångar i migrationslandet. 

Brist på social- och ekonomisk trygghet i värdlandet påverkar migranters levnadsförhållanden 

(Koettl & Sabates-Wheeler, 2010, s.119, Hjern, 2012, s. 256). Vidare kan migranternas 

möjlighet att ta del av det transnationella engagemanget formas utifrån de begränsningar och 

möjligheter som uppstår i migranternas vardagsliv i migrationslandet (Eastmond & Åkesson, 

2007, s. 18). Att ländernas välfärdssystem ser olika ut kan vara en bidragande faktor till att 

migranternas integrationsprocess försvåras i det nya landet. Sverige och Kosovo styrs utifrån 

olika välfärdsregimer. Kosovos stat har konservativa karaktärdrag i sin välfärdsregim. 

Familjen spelar en central roll i Kosovo och det främsta skyddsnätet i Kosovo är 

familjemedlemmarna och vännerna.  

Migranter bruka ofta ge stöd till sina familjemedlemmar i form av pengar och gåvor. Hur 

mycket pengar migranterna skickar varierar. Vissa hushåll har bestämda pengarsummor som 

de skickar till sina anhöriga under en bestämd tidsperiod (Eriksson Baaz, 2007, s. 102-103). 

Mottagare för detta stöd är föräldrar, syskon och deras barn (Eastmond, 2007, s. 47). Genom 

att migranterna upprätthåller kontakten med sina familjemedlemmar visar de att de bryr sig 

om sina familjer, vilket stärker familjebanden.  

4.4 Familjens transnationalisering 
Levitt (2001, s. 199) skiljer inom den transnationella migrationen mellan selektiva praktiker 

och omfattande transnationella praktiker. Författaren menar att transnationella praktiker 

omfamnar flera aspekter såsom religion, ekonomiska åtagande och politik. Migranter kan 

exempelvis vara med i politiska kampanjer i sina forna hemländer och skicka remitteringar till 

sina familjemedlemmar. Selektiva praktiker innebär att migranter enbart tar del av en av dessa 

aspekter periodvis men en individ kan självklart förena de två olika praktikerna. Eastmond 

(2007, s. 56) skriver om det transnationella vardagslivet som förekommer inom den 

transnationella migrationen. Hon använder begreppet familjens transnationalisering och 

skiljer på två olika interaktioner; vad som förflyttar sig mellan släktingar som bor på olika 

platser och det transnationella livsmönstret där personerna själva bygger upp eller förflyttar 

sig mellan olika platser.  
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Familjens transnationalisering, som förekommer inom de två olika interaktionerna, kan ske 

genom olika typer av ansvar som migranterna tar gentemot sina äldre anhöriga. Ansvaren kan 

innefatta personligt-, ekonomiskt- och emotionellt ansvar. Baldassar (2007b, s. 385-409) 

definierar i sin artikel dessa typer av ansvar som migranter tar gentemot sina äldre anhöriga. 

Ekonomiskt ansvar innebär att migranterna skickar ekonomisk hjälp till sina äldre anhöriga i 

hemlandet. Denna typ av ansvar har blivit den vanligaste formen av stöd som migranter ger 

sina anhöriga eftersom det oftast är behov av remitteringar som är anledningen till 

migrationen (Baldassar, 2007b, s. 389, Sommer & Vogel, 2013). Ett typiskt exempel på de 

som får regelbundet stöd är migranternas föräldrar eftersom deras pensioner i hemlandet inte 

är tillräckliga. Forskning visar att migranternas äldre anhöriga använder dessa 

pengarförsändelser för att betala sina mediciner, resor, reparationer i huset etc. (Baldock, 

2000, s. 216, Social rapport, 2010, s. 39). Ekonomiskt stöd ges också till de familjer som inte 

har egen försörjning under svårare tider som vid exempelvis ekonomisk kris eller akut 

sjukdom (Eastmond, 2007, s. 57).  

Personligt ansvar är en annan form av ansvar och kan endast ges genom att migranterna 

vårdar sina äldre anhöriga genom personlig närvaro. Vanligtvis sker detta då migranterna 

besöker deras anhöriga i hemlandet och speciellt under perioder då migranternas familjer 

befinner sig i kris (Baldassar, 2007b, s. 390). Det är vanligt att syskon hjälps åt för att vårda 

sina föräldrar och i vissa fall finns det ett syskon som bor kvar i hemlandet som tar an det 

personliga stödet. För att migranterna ska ge sina familjemedlemmar fysisk stöd så krävs det 

att migranterna har resurser såsom tid, mobilitet och kapital (Kilkey & Merla, 2014, s. 214). I 

en sociologisk studie uttrycker majoriteten av intervjupersonerna att en viktig del i att 

upprätthålla familjebanden med sina anhöriga är att träffa dem personligen, antingen genom 

att migranterna besöker hemlandet eller att de anhöriga besöker dem i migrationslandet 

(Baldock, 2000, s.211). 

Emotionellt ansvar innebär att migranter har täta telefonsamtal med sina familjemedlemmar. 

Här inkluderas att man skickar brev till varandra, pratar i telefon, organiserar bland annat 

födelsedagar, delar foton med varandra etc. (Baldassar, 2007a, s.176). Det vanligaste 

emotionella stödet sker via telefonsamtal samt emailkontakt och ger migranterna möjlighet att 

utbyta information med sina äldre anhöriga (Sommer & Vogel, 2013). Det emotionella stödet 

bygger upp en nära och betryggande relation mellan de anhöriga. Migranternas anhöriga är 

medvetna om att de kan höra av sig till migranterna om de är i behov av hjälp. I en 

sociologisk studie framhävs det emotionella stödet som migranterna tillförser sina föräldrar 



20 
 

med. I studien skrivs det om hur migranterna ständigt håller kontakt med sina äldre anhöriga 

genom exempelvis regelbundna telefonsamtal. I samma studie ges ett tydligt exempel där en 

av intervjupersonerna berättar att denne ringde sin mamma via tjänsten Skype, efter att 

mamman fått en stroke, för att tillsammans be för hennes emotionella och psykiska 

välmående (Sun, 2012, s.1255).   

Alla former av stöd, som Baldassar (2007a) skriver om, beskrivs av migranterna som 

villkorslösa och självklara. Migranternas ansvar gentemot sina anhöriga blir intensivare vid 

händelser såsom bröllop, födelsedagar, sjukdom eller dödsfall (Baldassar, 2007a, s. 178).  

Migranters omfattande rörlighet har i takt med globaliseringen ökat markant. Idag är många 

migranter en del av de transnationella familjer som upprätthåller och utvecklar 

gränsöverskridande familjerelationer. Med hjälp av teknologin som finns kan migranter hålla 

vardaglig kontakt med sina äldre anhöriga via kostnadsfria tjänster såsom skype och viber, 

vilket gör att deras sociala liv sträcker sig över nationella gränser. Vidare kan man i 

familjernas transnationella förbindelser urskilja mellan tre olika typer av ansvar som 

migranterna tar gentemot sina äldre anhöriga; ekonomiskt-, personligt- samt emotionellt 

ansvar. Ansvaret migranterna tar kan öka i samband med att hemlandets sociala 

trygghetssystem förfaller på grund av exempelvis krig. Alla ansvaren har en viktig betydelse i 

de transnationella familjerelationerna men i vilken utsträckning ansvaren tas varierar 

beroende på migrantens resurser och möjligheter i migrationslandet. 

Fördelen med att vi enbart valde att använda oss av transnationell migration som vår 

teoretiska utgångspunkt har varit att vi har fått en djupare förståelse för våra intervjupersoner 

och har därmed kunnat göra en noggrann analys. Dock är vi medvetna om att detta har 

begränsat oss från att betrakta intervjupersonernas utsagor från mer än ett perspektiv. Hade vi 

valt att använda oss av ytterligare en teoretisk utgångspunkt hade vi haft möjlighet att fått en 

bredare förståelse för våra intervjupersoners utsagor och vi hade förmodligen kunnat 

analysera och förklarar deras ansvar utifrån andra utgångspunkter än bara transnationalism. I 

nästa kapitel disskuterar vi hur kosovoalbanska migranter tar ansvar för sina äldre anhöriga 

som inte bor i deras närhet. 

5.0 Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur migranternas transnationella förbindelser till deras 

äldre anhöriga byggs upp samt vilket ansvar migranterna tar gentemot dem. Vi kommer att 
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göra detta genom att använda oss av vår teoretiska utgångspunkt transnationell migration samt 

av begrepp såsom ekonomiskt-, emotionellt- och personligt ansvar för att vidare föra en 

analys kring intervjupersonernas utsagor. Inledningsvis kommer vi att beskriva 

intervjupersonernas relationer till sina äldre anhöriga. I efter följande avsnitt skriver vi om 

vilka olika typer av ansvar intervjupersonerna tar gentemot sina äldre anhöriga. 

5.1 Transnationella släkt- och familjeband 
Att vara en transnationell familj innebär att familjerelationerna upprätthålls mellan 

migranterna och deras anhöriga trots det geografiska avståndet som skiljer dem åt. I studien 

berättar alla intervjupersoner att orsaken till flykten från Kosovo var på grund av 

oroligheterna som rådde i landet. Linda, som är en av våra intervjupersoner, berättar att hon 

har en bror som bor i Österrike, en syster som bor i New York och att hennes föräldrar bor 

kvar i Kosovo. Albina uttrycker också att hennes familjemedlemmar är bosatta i olika delar av 

världen. Hon uppger att hon har fyra bröder och tre systrar. Hennes äldre syster bor i 

Tyskland, hennes storebror bor i Kosovo och fem av hennes familjemedlemmar bor i Sverige, 

inklusive hennes föräldrar. Vidare berättar samtliga av våra intervjupersoner om hur deras 

transnationella familjeband ser ut: ”Jag har syskon som bor utanför Kosovo också, en bror bor 

i Sverige, en i Italien, en bror och en syster i Tyskland” (Egzon), ”Min mamma bor i Kosovo 

med min yngsta bror, och så bor mina två systrar i Kosovo. Och här i Sverige bor vi tre 

bröder, två systrar och en syster bor i Tyskland” (Shabani), ”Min yngsta syster och min yngsta 

bror bor i Tyskland” (Emine), ”En bror bor i Tyskland, två bröder bor i Kosovo och mina två 

systrar bor också i Kosovo” (Tahiri).                                                                                                               

Vidare beskriver intervjupersonerna sina familjer som mer utvidgade än vad den traditionella 

västerländska definitionen av ”kärnfamiljen” är. I frågan om vilka familjemedlemmar som 

ingår i intervjupersonernas familj så beskriver fem av sju att de inkludera sina egna föräldrar 

och syskon som en del av deras familj. Emine berättar att hon har elva familjemedlemmar i 

Kosovo. Även Albina förklarar att hennes familj består av många familjemedlemmar.  

Nej nio är vi, sju syskon är vi och mamma och pappa. Jag har fyra bröder och vi är tre 

systrar. Storasystern bor i Tyskland med sin man, fem barn har dem. Hon är den äldsta av 

oss. Sen är det storebror som bor i Kosovo, han är kvar med sin fru och sina barn. Och 

mamma och pappa är här i Sverige. Så vi är fem här i Sverige, barn då.  

                                                                                                                     (Albina) 

Egzon uttrycker detsamma och berättar att han dessutom tar ett stort ansvar för dem. 
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Min kärnfamilj består av mig själv, min fru och våra fem barn. Sen kommer mina 

föräldrar, mina bröder och systrarna med deras barn. Vi ansvarar också för mina 

föräldrars hushåll i Kosovo, för min pappa, mamma, en bror och några av mina systrars 

barn eftersom min yngsta syster dog så ansvarar jag för dem också.   

                                                                                                             (Egzon)                                                                                                                             

Det blir tydligt att alla våra intervjupersoner transnationaliserades i samband med 

oroligheterna som uppstod i Kosovo under 1990-talet. På grund av oroligheterna i landet 

emigrerade intervjupersonerna samt några av deras familjemedlemmar och bosatte sig i olika 

delar av världen (Righard, 2008, s. 6). Det visar sig även att majoriteten av intervjupersonerna 

beskriver sin familj som en utökad familj. Här skiljer inte majoriteten av intervjupersoner 

mellan sin släkt och sin familj utan deras kärnfamilj omfattar mer än endast 

intervjupersonernas respektive och deras barn (Eriksson Bazz, 2007, s. 102-103). Något som 

faller sig naturligt är att ju större kärnfamilj migranterna har desto mer ansvar tar dem. Utifrån 

Egzons uttalande ovan kan det konstateras att hans ansvarsområde är något mer utökat då 

hans familj omfattar familjemedlemmar utöver hans föräldrar och hans egna barn.  

5.2 Transnationella förbindelser 

5.3 Emotionellt ansvar  

Idag använder sig många migranter av tekniska hjälpmedel såsom mobiler och datorer för att 

upprätthålla sina relationer med sina familjemedlemmar runt om i världen. I denna studie 

berättar majoriteten av intervjupersonerna att de nästan dagligen pratar med sina anhöriga. 

Vissa av intervjupersonerna har tätare kontakt med sina äldre anhöriga än andra. Emine och 

Linda är två av de intervjupersoner som inte pratar med sina anhöriga i lika stor utsträckning 

som de andra. Emine berättar att hon en gång i veckan pratar med sin äldre syster som bor i 

Kosovo via datorn. Med hennes bror pratar hon dock endast en gång i månaden. Vidare 

uppger Linda att hon en gång i veckan pratar med sina föräldrar som bor i Kosovo. Hon 

förklarar att de pratar via telefonen eftersom hennes föräldrar är för gamla för att använda 

datorn. Hon menar att hennes telefonsamtal med hennes föräldrar blir tätare när någon av 

hennes föräldrar mår dåligt. Linda berättar att hon istället för att ringa dem en gång i veckan, 

som hon vanligtvis gör, brukar ringa dem en gång om dagen för att höra hur de mår. Tahiri 

däremot berättar att hans kontakt med sina äldre syskon idag ser annorlunda ut än vad den 

tidigare gjort. Han uppger att kontakten med sina syskon är mer intensiv eftersom han med 

hjälp av sociala nätverk kan upprätthålla sina dagliga kontakter med sina äldre anhöriga.  
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Vi pratar... nu när internet och skype finns så är det omöjligt att det går en dag utan att jag 

pratar med någon, det vill säga att idag pratar jag med ett av syskonen, om 3-4 dagar 

pratar jag med någon av de andra. Men det är omöjligt att det går en månad utan att jag 

har pratar med alla. Med vissa pratar jag oftare med, vissa svarar inte haha.               

                                                                                                                        (Tahiri)                                                                                                                                                 

Här ser vi hur tekniska hjälpmedel såsom internet ger intervjupersonen möjlighet att prata 

med sina äldre anhöriga. Med den lättillgängliga teknologin har han möjlighet att upprätthålla 

sina gränsöverskridande relationer till sina äldre anhöriga runt om i världen. I en intervju med 

Jehona berättar hon hur stor saknaden till familjen är. Hon uppger att hennes föräldrar och 

bröder bor i Kosovo men att de har en väldigt nära relation till varandra. Vidare förklarar hon 

att hon idag pratar med sina föräldrar kostnadsfritt via mobiltelefonen: ”Nästan varje dag, jag 

vill höra rösten först så jag börja jobba haha. Eller nu precis i… på min lunch så ringer jag” 

(Jehona).                                                                                                   

Det blir tydligt att Jehona lyckas upprätthålla sin relation till föräldrarna genom deras täta 

telefonsamtal. De har möjlighet att dagligen prata med varandra trots det geografiska 

avståndet som skiljer dem åt. Vidare berättar Albina, Egzon och Shabani om hur viktigt det är 

för dem att upprätthålla den vardagliga kontakten till sina äldre anhöriga. Shabani, som är 

äldst i syskonskaran, berättar att han idag upplever ett större ansvar av att ha vardaglig 

kontakt med sin mamma eftersom hans pappa gick bort för några år sedan. 

Varje dag på morgonen när jag vaknar känner jag en skyldighet. Jag har en rutin att ringa 

henne (hans mamma) och kolla om hon har sovit bra, om hon har ont någonstans för hon 

har även problem med högra knät. … Jag ringer henne varje morgon för att jag måste 

höra hennes röst, om hon sovit bra, om hon vilat och hur det står till där nere.  

                                                                                                                (Shabani) 

Egzon uppger också att han har en tät kontakt med sina föräldrar som bor i Kosovo. Han 

uttrycker att han pratar med dem dagligen via telefonen, ibland även två gånger om dagen. 

Han förklarar hur orolig hans mamma blir om han inte ringer dem under dagen.  

Jag frågar bara hur de mår, om de har vaknat, om de sovit bra, om de mår bra och om det 

finns något nytt. Ja det vardagliga eftersom ingen dag är sig lik. … Särskilt om jag 

drömmer något så måste jag vakna tidigt, men jag ringer inte dem klockan sju på 

morgonen för de kanske blir oroliga för att något har hänt. Jag ringer dem klockan åtta, 
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halv nio tiden, det är en lagom tid. När jag frågar min mamma vad hon gör berättar hon 

att hon antingen håller på att äta frukost eller bakar bröd. 

                                                                                                                 (Egzon) 

Trots att Albinas föräldrar bor i Sverige berättar även hon att hennes kontakt med sina 

föräldrar är väldigt intensiv.  

Varje dag, det måste vi göra haha... det är en plikt hehe, det är en plikt. När de är 

ensamma så känns det som om de ringer och om man inte ringer så undrar de varför du 

inte ringt, har det hänt något? Men ja, varje dag med mamma speciellt, mamma är väldigt 

fast vid oss alla. Hon är inte van vid att leva ett modernt liv i Sverige. De är så vana vid 

att ha sina barn i närheten. … Med min syster i Tyskland blir det en gång i veckan, 

antingen ringer hon eller så ringer jag henne. 

                                                                                                            (Albina) 

Genom intervjupersonernas utsagor kan man konstatera att de upprätthåller en daglig kontakt 

med sina äldre anhöriga oavsett om de bor i Sverige, Kosovo eller i ett annat land. Deras 

telefonsamtal handlar för intervjupersonerna om vardagliga konversationer som till exempel 

om att de vill veta hur deras föräldrar mår, höra nyheterna, om de har haft en bra dag etc. Det 

blir tydligt att intervjupersonerna och deras äldre anhöriga strävar efter att förvara den sociala 

kontakten mellan varandra som de hade innan intervjupersonerna emigrerade från Kosovo. 

Vissa intervjupersoner beskriver även det emotionella ansvaret som en ”plikt” eller en 

”skyldighet” som de upplever på grund av att de inte kan vara fysiskt närvarande hos sina 

äldre anhöriga. Intervjupersonernas intensiva telefonsamtal till sina äldre familjemedlemmar 

blir enligt Baldassar (2007a, s. 176) ett emotionellt ansvar som intervjupersonerna tar 

gentemot sina äldre anhöriga. Vidare ser vi att de känslor, tankar och de vardagliga samtalen 

som förekommer mellan familjemedlemmarna, som för cirka 20-30 år sedan, endast kunde 

äga rum inom nationella gränser har nu förflyttats in i ett transnationellt sammanhang. Detta 

har resulterat i att intervjupersonernas transnationella familjer idag är mer närvarande och 

delaktiga i varandras liv (Eastmond & Åkesson, 2007, s. 13).  

Vi ser även vilken känslosam betydelse telefonkontakten som förekommer mellan 

familjemedlemmarna har. Det blir tydligt att intervjupersonernas föräldrar blir oroliga när 

deras vuxna barn inte hör av sig till dem en gång om dagen. Detta visar hur viktiga de sociala 

banden mellan familjemedlemmarna är och hur den vardagliga kontakten mellan dem har 

blivit ett sätt för intervjupersonerna att visa att de bryr sig om sina familjemedlemmar. Genom 
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att migranterna upprätthåller dessa vardagliga kontakter med sina äldre anhöriga blir detta 

enligt Eriksson Baaz (2007) en faktor som förstärker familjebanden mellan våra 

intervjupersoner och deras äldre familjemedlemmar.  

Man kan dessutom se att det geografiska avståndet som finns mellan migranterna och deras 

äldre anhöriga har krympt i samband med att globaliseringen ägt rum i all högre grad och med 

hjälp av dagens teknologi. Utifrån våra intervjuer kan man fastställa att det vanligaste 

kontaktsättet mellan de deltagande respondenter och deras äldre anhöriga sker via telefon. 

Detta bekräftas av Sommer och Vogel (2013) som påstår att telefonkontakt har kommit att bli 

det vanligaste sättet för transnationella familjer att upprätthålla kommunikationen med 

varandra.  Intervjupersonerna tycks ha lyckats att upprätthålla en allt mer intensiv och tätare 

kontakt med sina äldre anhöriga än vad de tidigare har kunnat göra. Detta tack vare tillgången 

till kostnadsfria tjänster som finns tillgängliga på telefoner (Eastmond och Åkesson, 2007, s. 

13). 

5.4 Ekonomiskt ansvar 
I det empiriska materialet framkommer att det ekonomiska ansvaret är det största ansvaret 

som våra intervjupersoner tar gentemot sina äldre anhöriga. Alla intervjupersoner berättar att 

de skickar pengar till sina äldre anhöriga som bor i Kosovo. Fyra av intervjupersonerna 

berättar att de regelbundet skickar pengar till sina föräldrar som bor i hemlandet. Samtliga av 

dessa fyra intervjupersonerna uppger att deras föräldrar är pensionerade och att de får en 

pension på ungefär 60 euro (motsvarande 540 kr) i månaden. De berättar att de blir tvungna 

att skicka pengar till sina föräldrar eftersom deras pensioner i hemlandet inte räcker till för att 

bekosta alla deras utgifter såsom medicin, kläder, läkarkontroller etc. Jehona berättar att det 

varje år går åt 3 000 kr för att betala hennes mammas mediciner. Jehona och Egzon förklarar 

att de väljer att köpa deras föräldrars mediciner här i Sverige så att de sedan kan transportera 

ner medicinerna med bil. Dessutom uppger Jehona att hon har etablerat en kontakt med en 

busschaufför här i Sverige som brukar åka ner till Kosovo varje vecka. Hon berättar att hon 

för en summa pengar kan transportera medicinerna till hennes föräldrar via busschauffören.  

Vidare berättar Shabani att han måste försörja sin mamma i Kosovo då hon har drabbats av en 

kronisk sjukdom. Han förklarar att han tillsammans med sina syskon, som bor utanför 

Kosovo, har kommit överens om att de ska skicka pengar till deras mamma varje månad. 

Linda uttrycker detsamma och berättar att hon och hennes två syskon har kommit överens om 

att de ska skicka pengar till deras föräldrar periodvis under ett år. Hon förklarar att det är hon 

som skickar pengar till sina föräldrar under sommaren, att hennes syster skickar pengar till 
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dem under hösten och att hennes bror skickar pengar till dem under vintern. Hon uttrycker att 

det blir effektivast på detta sätt. Utöver detta så uppger Linda att hon även skickar pengar till 

sina föräldrar under vissa traditionella högtider som vid exempelvis nyår.  

Linda berättar om en incident då hennes pappas blev tvungen att operera sig i USA. Hon 

förklarar att hon och hennes syskon delade på alla kostnader som tillkom för att kunna 

genomföra hans operation.  Samtliga intervjupersoner berättar också att när deras äldre 

anhöriga är på besök i Sverige så bekostar de alla deras utgifter, här inkluderas resekostnader, 

mat, boende, köp av kläder m.m.  

Vi måste hjälpa henne ytterligare, min mamma har drabbats av en kronisk sjukdom och 

med sin pension klarar hon inte ens av att betala sina mediciner. Så vi barn måste 

exempelvis ta hand om henne, vi söner och döttrar… vi som bor utomlands… Inte bara 

varje månad utan det kan hända att jag skickar ner pengar 2-3 gånger i månaden, utefter 

behov, så mycket som hon behöver. 

                                                                                                                       (Shabani) 

Men de har inte höga pensioner. Så vi hjälps åt, vi är dit varje, vi träffas där en gång om 

året och då under sommaren. Och då delar vi. Jämnt när jag är under sommaren då lämnar 

jag pengar till dem och köper mat och sådana grejer. Och sen i hösten någon gång skickar 

min syster pengar till dem och sen under vinter är det min bror. Vi delar. 

(Linda) 

Albina, vars föräldrar bor i Sverige, uppger dock att hon inte behöver skicka pengar till sina 

föräldrar. Albinas föräldrar har en pension här i Sverige då de är över 65 år. Hon uttrycker att 

hennes föräldrar är sjuka men på frågan om hon hjälper sina föräldrar att betala deras 

mediciner berättar hon att det inte behövs. ”Nej eftersom de har högkostnad och de har så 

mycket medicin så de kommer upp i den. Så de har ju ett år gratis allt” (Albina). 

Vidare berättar fem intervjupersoner att deras föräldrar vänder sig till privat sjukvård när de är 

i behov av vård då välfärden, och i synnerhet vården, inte är så utbredd i Kosovo som i 

Sverige. Shabani berättar att han väljer att hänvisa sin mamma till den privata sjukvården i 

Kosovo eftersom den har en högre standard. Han förklarar att den privata sjukvården har 

bättre tillgång till tekniska utrustningar och att läkarna på den privata sjukvården besitter 

bättre kompetens. Linda uttrycker detsamma och berättar att väntetiderna inom den offentliga 

sjukvården är för långa och uppger att de inte vill att deras mamma ska behöva vänta för länge 
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för en läkarkontroll. Vidare förklarar intervjupersonerna att den privata sjukvården i Kosovo 

kostar betydligt mer än den offentliga men att de är villiga att bekosta detta för att deras 

föräldrar ska få snabbare och effektivare vård. ”… hon har haft en stroke attack, och på privat 

finns det mer, de har inte all material för att kunna klara av att göra analyser som mamma 

behöver, på privata finns det tillgång till allt” (Shabani). 

Det blir tydligt att det ekonomiska ansvaret intervjupersonerna tar gentemot sina föräldrar är 

ett kontinuerligt ansvar. Det handlar inte enbart om att skicka pengar till sina föräldrar 

månadsvis utan pengarna ska räcka till för att täcka föräldrarnas vardagliga konsumtion. 

Vidare kan man se att intervjupersonerna utvecklat olika strategier för att på ett effektivt sätt 

kunna förse sina äldre anhöriga med ekonomiskt stöd. Exempelvis så har Egzon och Jehona 

utvecklat ett tillvägagångssätt som ska underlätta det medicinska kostnadsansvaret för deras 

föräldrar i Kosovo.  En strategi som Shabani och Linda har utvecklat är att fördela det 

ekonomiska ansvaret mellan syskonen som bor utomlands. På så sätt underlättas det 

ekonomiska ansvaret för varje familjemedlem. Man ser även att intervjupersonernas föräldrars 

behov av ekonomiskt stöd från sina barn är relaterat till var intervjupersonernas föräldrar bor. 

Albina, till skillnad från de övriga intervjupersonerna, behöver inte skicka pengar till sina 

föräldrar för att de ska ha råd att bekosta sin vardagliga konsumtion här i Sverige eftersom de 

har garantipension. Något som också framkommer är att majoriteten av intervjupersonernas 

äldre anhöriga vänder sig till den privata sjukvården i Kosovo på grund av att de anser att den 

privata sjukvården är bättre. Det tydliggörs hur viktigt det är att intervjupersonernas föräldrar 

får ekonomiskt stöd från sina barn för att de ska få bättre kvalité på sjukvården. 

Vidare uppger fyra intervjupersoner att deras ansvar gentemot sina äldre anhöriga i Kosovo 

var som intensivast efter kosovokriget, år 1999. Tahiri berättar att han varje månad la de 

undan pengar för att skicka till sina äldre anhöriga. Han berättar att man under denna tid var 

tvungen att skicka pengar till sina anhöriga i Kosovo då det var en svår period för alla 

kosovoalbaner på grund av serbisk styrning. Han förklarar också att han efter kriget hjälpte 

sin äldre bror genom att se till att hans son kunde komma till Sverige. Tahiri uttrycker att hans 

brorson bodde hos honom i tre år och att han stod för alla hans ekonomiska utgifter tills dess 

att han kunde försörja sig själv. Vidare berättar Shabani att han efter kriget blev tvungen att 

bygga upp ett nytt hus till sina föräldrar i Kosovo eftersom deras dåvarande hus brändes ner 

under kriget. Shabani uttrycker att han tillsammans med sina syskon, som bor utomlands, 

lyckades sparade ihop pengar för att bekosta det nya huset i hemlandet.  
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Egzon berättar en liknad berättelse och förklarar att han efter kriget körde ner en stor lastbil 

med nödvändiga saker till sin familj i Kosovo. Han uppger att han skickade ner köksmaskiner, 

diskmaskiner, strykjärn, madrasser, lakan etc. för att hans familj hade förlorat allt. För att ha 

råd med att bekosta alla saker berättar Egzon att han under denna period var tvungen att jobba 

extra. Vidare uppger Jehona att hennes familj lyckades komma till Sverige under 

Kosovokriget med hjälp av frivillighetsorganisationen Röda Korset. Hon berättar att hennes 

familj dock valde att återvända till Kosovo efter kriget och att hennes familj fick hjälp från 

den svenska staten när de skulle återvända hem. De fick med sig kläder och pengar för att 

återhämta sig i Kosovo. Jehona berättar att hon därför inte behövde skicka ner så mycket 

pengar till hennes föräldrar direkt efter kriget: ”Tack o lov också från Sverige det är dem som 

har hjälpt. De hade pengar med sig härifrån. De, eftersom de själva ville åka tillbaka så fick 

dem en summa pengar med sig. Och kläder och allting” (Jehona). 

De har vatten i kranen hemma, tvättmaskinen och allt har jag fixat åt dem. Efter kriget 

skickade jag allt åt dem, två spisar, kylskåp och frys, två stycken tvättmaskiner, en 

diskmaskin, strykjärn och strykbräda, madrasser, lakan, allt… Efter kriget åkte jag ner 

med en stor lastbil som jag fyllde med saker för att skickat sakerna till dem… nu har jag 

köpt en lägenhet åt dem… jag köpte den förra året… 

(Egzon) 

Jag hjälpte honom hit innan kriget, jag räddade honom från kriget. Jag betalade alla 

kostander för att ta hit honom, vägen hit. Han bodde med oss i tre år och han sov i samma 

rum som min son. 

(Tahiri) 

Man ser att intervjupersonerna har försökt hjälpa sina äldre anhöriga efter kriget. De flesta har 

skickat pengar eller köpt grundläggande saker till sina äldre anhöriga i Kosovo för att de ska 

återhämta sig. Tahiri har exempelvis lyckades rädda sin äldsta brors son från kriget genom att 

hjälpa honom att emigrera till Sverige. Shabani har tillsammans med sina syskon hjälpt att 

bygga upp ett nytt hus till sina föräldrar i Kosovo för att de ska ha någonstans att bo.  

Genom att intervjupersonerna sedan år 1999 skickat pengarförsändelser till sina äldre 

anhöriga kan man enligt Baldassar (2007b, s. 389) bekräfta att intervjupersonerna i denna 

undersökning tar ett ekonomiskt ansvar för sina äldre familjemedlemmar som bor i Kosovo. 

Utifrån denna aspekt blir det enligt Eastmon (2007, s. 56) pengar som ständigt förflyttar sig 
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från intervjupersonerna till deras anhöriga. Intervjupersonerna har engagerat sig i deras 

transnationella förbindelser genom att ta vara på olika möjligheter som finns i Sverige. Detta 

har exempelvis Egzon gjort genom att han har haft möjlighet att jobbat extra för att ta sig an 

det ekonomiska ansvaret han tar gentemot sina äldre familjemedlemmar (Eastmond och 

Åkersson, 2007, s. 18). Det som vidare framkommer i intervjupersonernas utsagor är att 

anledningen till varför intervjupersonerna tar ekonomiskt ansvar för sina föräldrar är på grund 

av att föräldrarnas pensioner i Kosovo inte räcker till för deras vardagliga konsumtion, vilket 

enligt Eastmond (2007, s. 57) är den vanligaste orsaken till att migranternas föräldrar är i 

behov av ekonomiskt stöd. Konsekvensen av detta blir att intervjupersonerna regelbundet 

måste skicka pengar till sina föräldrar för att de ska ha råd med att betala deras mediciner, 

läkarkontroller, kläder etc. Genom att intervjupersonerna tar sig an ett sådant intensivt ansvar 

kan man enligt Eriksson Bazz (2007, s .100) konstatera att familjerelationerna mellan våra 

intervjupersoner och deras äldre anhöriga förstärks.  

Vidare framkommer det vilken betydelse ett lands välfärdssystem har för människans 

välmående i samhället. Kosovos sociala trygghetssystem är än idag, femton år efter kriget, 

inte stabilt på grund av att statens återhämtningsprocess har varit svår efter kriget (Eastmond, 

2007, s. 56). Respondenternas föräldrar får en pension som inte räcker till för att täcka deras 

grundläggande behov vilket gör att de blir mer utsatta i samhället (Eastmond, 2007a, s. 178). 

Ännu ett mönster tydliggörs, nämligen att intervjupersonerna väljer att hänvisa deras föräldrar 

till privat sjukvård, trots att det blir dyrare för dem, vilket också påvisar att Kosovos offentliga 

sektor inte är lika starkt uppbyggd som i Sverige. Detta påvisas då Albina, vars föräldrar är 

bosatta i Sverige, inte behöver bidra med ekonomiskt stöd för att betala sina föräldrars läkar- 

och medicinkostnader. Hennes föräldrars pensioner i Sverige räcker till för deras egen 

konsumtion och ansvaret för henne blir inte lika intensivt då den offentliga sektorn underlättar 

deras kostnader.  

Vidare visar det empiriska material att för intervjupersonernas familjer i Kosovo har familjen 

fått en central roll där deras familj har blivit det främsta skyddsnätet. Detta eftersom Kosovos 

sociala trygghetssystem idag fortfarande är labila. Eriksson Bazz (2007, s. 100) menar att 

familjens resursfördelning i sådana situationer blir en viktig resurs för att familjen ska 

överleva. Detta är något som påvisas i studien. Ur intervjupersonernas utsagor förstår vi 

vilken betydelsefull roll familjen har i intervjupersonernas och deras familjemedlemmars liv.  

Med hjälp av intervjupersonernas ekonomiska stöd till sina familjer i Kosovo har deras äldre 

anhöriga återhämtat sig från bland annat kriget. Intervjupersonerna förser sina äldre anhöriga 
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med ekonomiskt stabilitet och skickar ständigt pengar till sina anhöriga när de är i behov av 

hjälp. Det blir tydligt att det ekonomiska stödet intervjupersonerna förser sina äldre anhöriga 

med handlar om att de vill att deras föräldrar ska leva ett bra liv. De betalar bland annat för 

deras köksutrustning, kläder och mediciner så att deras föräldrar inte ska bli ekonomiskt 

utsatta eftersom det inte finns andra sociala trygghetsystem som deras föräldrar kan få stöd av. 

Genom att kosovoalbanerna i denna studie regelbundet skickar pengarförsändelser till sina 

äldre anhöriga höjer intervjupersonernas sina föräldrars levnadsstandard i Kosovo. 

5.5 Personligt ansvar 
En annan transnationell förbindelse som förekommer mellan kosovoalbanerna och deras 

familjer beskrivs som personligt ansvar. Det personliga ansvaret innebär att migranterna 

träffar sina familjemedlemmar för att fysiskt vårda dem antingen genom att åka ner till 

hemlandet eller genom att någon familjemedlem kommer på besök till Sverige. I intervjuerna 

framkommer att det personliga ansvaret varierar för varje intervjuperson. Något som uttrycks 

av samtliga intervjupersoner är att de åker till Kosovo minst en gång om året för att de själva 

ska vårda sina föräldrar. 

Vi träffas minst en eller två gånger om året, minst en gång om året reser jag dit. 

Min bror var här på besök ett år innan kriget och en syster var på besök efter kriget. 

Vi träffas ofta och det är omöjligt att vi inte träffas minst en eller två gånger om 

året. 

                                                                                                                 (Tahiri) 

Det bero på, beroende på möjligheten. Men vi åker vanligtvis varje år, under 

sommaren, men det händer att vi åker under året exempelvis till nyår, och nu var 

jag där med min fru i tio dagar för tre veckor sedan… Under sommarledigheten 

åker vi tillsammans, alla familjer för sig själv och så åker vi med bil. 

                                                                                                                    (Shabani) 

Albina förklarar att hon valde att ta hit sina föräldrar från Kosovo eftersom hon kände att de 

började bli gamla och ville inte att de skulle bo kvar ensamma i hemlandet. Albina uttrycker 

dock att det oftast är hennes bröder som hjälper deras föräldrar främst på grund av att det är 

de som bor närmst dem. Hon uppger att tre av hennes bröder besöker deras föräldrar dagligen 

för att hjälpa dem med vardagliga sysslor såsom att betala räkningar och handla mat. Vidare 

uttrycker hon att hon besöker dem minst varannan vecka då hon hjälper dem med inköp av 

matvaror, städning m.m. Albina förklarar att ifall hennes mammas hälsotillstånd skulle bli 

allvarligt skulle hon be sin mamma att bo tillsammans med henne för att kunna ge henne 
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vardaglig vård. Albina uttrycker att hon ser detta som en självklarhet då hon är äldst i 

syskonskaran. Linda uppger detsamma, och berättar att om någon av hennes föräldrars 

hälsotillstånd skulle svikta så hade hon förmodligen åkt till Kosovo och stannat där i en 

månad för att ta hand om dem.  

Shabani berättar att hans mamma bor i Kosovo och att det blir svårt för honom att ta hand om 

henne när hon är i behov av hjälp. Han uppger att han har en yngre bror som bor kvar i 

Kosovo tillsammans med henne. Shabani berättar att det blir hans bror och hans familj i 

hemlandet som vårdar deras mamma eftersom de andra syskonen i familjen bor utomlands. 

Vidare uttrycker han att hans brors fru regelbundet tvättar deras mammas kläder och gör mat 

åt henne. Shabani uppger att det känns betryggande att någon kan vårda deras mamma 

eftersom hon är sjuk. Han förklarar att hon har blivit dement och att hon därmed behöver 

vardaglig hjälp med att ta sina mediciner. En annan intervjuperson berättar att han åker till 

Kosovo mer än fem gånger om året för att vårda sina föräldrar. Han uttrycker att ansvaret han 

tar gentemot sina föräldrar har blivit större i samband med att hans syster dog för två år sedan. 

Han berättar att hans syster brukade vårda deras föräldrar och att hon alltid fanns till hands för 

dem när de var i behov av hjälp.  

Jag köper allt åt dem. Och varje gång jag åker så brukar jag köpa varor för att komplettera 

det som finns. Mamma klarar inte det, för pappa är det för mycket och för långt att handla 

själv. Han klarar av att handla småsaker som frukt men det övriga, det huvudsakliga 

brukar jag alltid köpa så det räcker i ett år. Jag hugger ved åt dem, jag lägger det i deras 

balkong så det räcker för ett år så de bara kan öppna dörren och ta dem… Allt för att göra 

deras liv enklare.            

                                                                                                                            (Egzon) 

                                                                                                                                                                                         

De har en kvinna, hon är kusin till min far, och hennes man kommer och klipper gräset. 

Min far han älskade vindruvor. Han har ganska mycket runt om i huset och han kommer 

och hjälper han med vinduvorna under sommartiden. Och klipper gräset och så. Och sen 

hans fru kommer och hjälper min mor ibland att tvätta mattor. För min mor är lite 

speciell, hon vill ha det rent och fint. 

                                                                                                                             (Linda) 
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Vidare berättar Jehona följande: ”Min mamma hon gör ingenting, hon bara promenerar 

som vi brukar göra i vårt land. De tar hand om de äldre. Min brors fru och hennes 

flickor hjälper henne med städning och allting.”  

Det påvisas att det personliga ansvaret är något som varierar beroende på vilket geografiskt 

avstånd man har till sina föräldrar. Baldassar (2007, s. 390) menar att migranter måste vara 

fysiskt närvarande för att förse sina äldre anhöriga med personligt stöd, vilket blir svårt för 

våra intervjupersoner. Utifrån deras utsagor kan man konstatera att intervjupersonerna inte har 

möjlighet att ta det personliga ansvaret för sina föräldrar året om då de inte bor nära dem. 

Enligt Kilkey och Merla (2012, s. 214) är det vanligt att syskon hjälps åt för att vårda sina 

föräldrar och att något syskon i hemlandet ansvarar för det personliga stödet gentemot 

föräldrarna. Detta är något som bekräftas i denna studie. Intervjupersonernas syskon eller 

andra anhöriga i hemlandet hjälper deras föräldrar med vardagliga sysslor såsom att laga mat 

och ta rätt mediciner eftersom detta är något som intervjupersonerna själva inte kan göra. 

Detta resulterar i att det personliga ansvaret som intervjupersonerna i denna studie bär 

gentemot sina föräldrar minskar markant. Möjligtvis ökar detta känslan för skyldighet att 

bidra ekonomiskt, då detta blir det mest smidigaste sättet att ta sitt ansvar över gränserna. 

Ytterligare ett mönster som tydliggörs i denna studie är att det personliga ansvaret minskar för 

de intervjupersoner som har syskon som bor närmre deras föräldrar än vad de själva gör, trots 

att alla bor i samma land. Detta kan vi se genom att Albina, vars föräldrar är bosatta i Sverige, 

inte tar det huvudsakliga ansvaret för att personligen vårda sina föräldrar utan att hennes 

bröder tar sig an detta ansvar. Detta på grund av att hennes bröder bor närmre deras föräldrar 

vilket gör det enklare för dem att finnas tillgängliga när deras föräldrar är i behov av hjälp.  

För Egzon, som inte längre har kvar något syskon i Kosovo, ser situationen annorlunda ut. 

Egzon åker till Kosovo flera gånger om året för att han själv måste förse sina föräldrar med 

personlig vård då han inte har några syskon i hemlandet som kan ansvara för detta stöd. 

Vidare kan vi se att Egzon har utvecklat några strategier för att på olika sätt vårda sina 

föräldrar på distans. Detta gör han genom sina intensiva hembesök till hemlandet där han vid 

varje besök se till att hans föräldrar har mat, ved m.m. som räcker året om (Eastmond, 2007, s. 

56).  

Samtliga intervjupersoner besöker Kosovo minst en gång om året för att de själva ska ge sina 

föräldrar personligt stöd samt för att upprätthålla kontakten med sina äldre anhöriga (Baldock, 

2000, s. 211). Under deras hembesök i Kosovo blir det intervjupersonerna själva som ansvarar 

för den fysiska vården gentemot sina föräldrar. Det som framkommer i intervjuerna, som 
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dessutom bekräftas av Baldassar (2007b, s. 390), är att det personliga stödet som migranterna 

tar gentemot sina föräldrar ökar vid fall av försämrat hälsotillstånd. Albina uttrycker att hon 

hade tagit ansvar för sina föräldrar dygnet runt om behovet skulle uppstå och Linda uttrycker 

att hon förmodligen hade åkt ner till Kosovo under en längre period för att personligen vårda 

sina föräldrar.  

Eastmond och Åkesson (2007, s. 18) skriver att man som migrant kan begränsas från att ta del 

av det transnationella engagemanget gentemot sina äldre anhöriga. Detta tydliggörs i studien 

på grund av att intervjupersonerna inte har möjlighet att åka till Kosovo då det liv som de 

lever här i Sverige kräver närvaro, vad som avser exempelvis arbete och omhändertagande av 

egna barn. Egzon däremot skapar möjligheter i sitt vardagsliv för att personligen vårda sina 

föräldrar. Egzons resurser såsom mobilitet, tid och ekonomiska förutsättningar ökar enligt 

möjligheten för honom att finnas tillgänglig för sina föräldrar flera gånger om året (Kilkey 

och Merla, 2014, s. 214). Det som avslutningsvis framgår i studien är att intervjupersonerna 

har byggt upp en vardag som innebär att de i olika utsträckningar förflyttar sig, både fysiskt 

och virtuellt, mellan olika nationella gränser för att upprätthålla sina transnationella 

förbindelser till sina familjemedlemmar (Eastmond, 2007, s. 56). 

6.0 Avslutande diskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka kosovoalbaners transnationella förbindelser och hur 

dessa ser ut i förhållande till deras äldre anhöriga. Frågeställningarna vi ställde oss var; hur 

transnationella är kosovoalbanska migranter i Sverige? Vilket ansvar tar kosovoalbaner i 

Sverige för sina äldre anhöriga? På vilket sätt hanterar kosovoalbanerna detta ansvar?  

För att få våra frågeställningar besvarade genomförde vi en kvalitativ studie där vi intervjuade 

sju kosovoalbaner. För att göra en analys av intervjupersonernas utsagor har vi använt oss av 

en teori som lyfter migranters transnationella förbindelser.  

Transnationell migration är idag ett fenomen som är relativt vanligt och som ständigt 

utvecklas i takt med globaliseringens utbredning. Resultatet i denna studie påvisar att de 

kosovoalbaner som emigrerade från Kosovo under 1990-talet, än idag upprätthåller sina 

relationer till sina äldre anhöriga runt om i världen.  De intervjuade kosovoalbanerna i denna 

undersökning utgör en del av det transnationella familjemönstret. De upprätthåller 

familjefunktionen trots att de är bosätta i olika delar av världen.   
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I studien tydliggörs att det är mellangenerationen som bär ansvaret gentemot sina äldre 

familjemedlemmar. Vidare kan man urskilja tre olika typer av ansvar som de intervju 

personerna bär gentemot sina äldre anhöriga och som styrks av tidigare forskning; 

ekonomiskt-, emotionellt- samt personligt ansvar. Denna studie bidrar dock med ny kunskap 

om vilket ansvar de kosovoalbanska migranterna, som deltagit i studien, tar gentemot sina 

äldre anhöriga eftersom vi är de första som utför denna undersökning på den kosovoalbanska 

folkgruppen.  

Alla intervjupersonerna bär alla dessa former av ansvar gentemot sina äldre 

familjemedlemmar, vilket enligt Levitt (2001) består av omfattande transnationella praktiker. 

I denna undersökning framkommer att det ekonomiska ansvaret migranterna bär gentemot 

sina äldre anhöriga är det tyngsta ansvaret eftersom majoriteten av intervjupersonerna 

regelbundet måste förse sina äldre anhöriga med stöd för att bekosta deras grundläggande 

behov såsom kläder och mediciner. En av anledningarna till varför det ekonomiska ansvaret 

tar stor plats i denna studie kan relateras till att Kosovos sociala trygghetssystem krackelerade 

efter kriget vilket har bidragit till att familjen får en central roll för individernas överlevnad.  

I studien blir det tydligt att intervjupersonernas pengarförsändelser till hemlandet fortfarande 

idag är en viktig del för de äldres välbefinnande (Ott, 2003). Vidare kan man se att det 

emotionella ansvaret är det intensivaste ansvaret migranterna tar gentemot sina äldre 

anhöriga. Detta eftersom migranterna med hjälp av tekniska hjälpmedel såsom mobiler och 

datorer upprätthåller sina familjerelationer med sina äldre anhöriga runt om i världen. Det 

emotionella stödet är väldigt betydelsefullt eftersom familjerna genom detta stöd kan ha 

vardaglig kontakt och ge varandra emotionellt stöd. Det personliga ansvaret kan däremot inte 

tas i lika stor utsträckning som det emotionella- och ekonomiska ansvaret eftersom faktorer 

såsom arbete och ekonomi begränsar migranternas mobilitet. Det som tidigare forskning 

påvisar, och något som även framkommer i studien, är att det personliga ansvaret för 

intervjupersonerna minskar när de har någon anhörig i hemlandet som kan vårda deras äldre 

familjemedlemmar. Det som framkommer i studien är att migranterna inte begränsas av sitt 

ansvarstagande gentemot sina äldre anhöriga på grund av att de inte har tillgång till 

migrationslandets sociala trygghetssystem. De kosovoalbaner som intervjuades har hunnit 

etablera sig i Sverige, de har bott och arbetat i Sverige i mer än tio år. Att ha arbete ger dem 

möjlighet att ta det ansvaret som krävs för de äldre anhöriga.  



35 
 

Det skulle vara intressant att undersöka vart gränserna går av de olika typerna av ansvar. Att 

skilja mellan ekonomiskt- och emotionellt ansvar kan vara svårt, att skicka pengar är också ett 

sätt att uttrycka kärlek. Många kosovoalbaner i studien beskrev ansvaret de tar gentemot sina 

äldre anhöriga som en skylighet eller plikt. Detta på grund av att de intervjuade känner en 

förpliktelse mot sina äldre anhöriga eftersom de vill att deras äldre föräldrar eller syskon ska 

må bra och leva under bra förhållanden. Känslan av plikt eller skyldighet kan vi dessutom 

förknippa med en hierarkistruktur eftersom det är de äldsta syskonen i familjen som uttrycker 

att de känner skyldighet att förse sina äldre anhöriga. En förklaring kan vara att de 

kosovoalbanerna som deltagit i undersökningen lever efter den kultur och de normer som 

råder i deras hemland. I Kosovo är normen att de äldsta i familjen ska ansvarar för de sjuka, 

de äldre och de familjemedlemmar som är i behov av annan hjälp. Det blir därmed naturligt 

att de känner någon form av plikt eller skyldighet gentemot sina äldre anhöriga eftersom de 

själva inte kan förse de med personlig vård.    
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8.0 Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Inledning 

- Muntlig presentation av syftet med vår studie samt gå igenom de olika etiska 

principerna vi kommer att förhålla oss till. Vi kommer även att belysa att 

utgångspunkten med denna studie är att ta reda på intervjupersonernas erfarenheter 

kring deras ansvar för äldre anhöriga. 

Bakgrund: 

- Vilka familjemedlemmar ingår i er familj? 

- Hur ser ert hushåll ut? 

- Vilka familjemedlemmar bor med er och vilka bor med andra? 

- Vilka bor i Sverige och vilka bor i andra länder?  

- Hur många vuxna, barn, hur många är äldre, både här i Sverige och i andra länder? 

- Hur gamla är de äldre? 

- Hur är ni släkt med varandra (föräldrar/ morbror/farbror)? 

- Hur klarar de (de äldre) sig?  

- Vart bor dem?  

- Hur ofta träffas ni? 

- Hur ofta pratar ni med varandra? 

- Via internet? 

- Skype? 

- Telefon?  

De äldre anhörigas situation 

- Är de pensionerade? 

- Bor de i eget hus? Ensamma? Med andra?  

- Behöver de hjälp med hushållet? 

- Hjälp med annat? 

- Vem hjälper de? 

- Hjälper ni dem eller ger ekonomiskt stöd till de som tar hand om dem? 

- Betalar de äldre hyra där eller här? 

- Är de friska? 

- Vem tar hand om dem om de är sjuka? 
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- Sjuka? Privat/offentlig sjukvård? 

- Skickar ni pengar? 

- Hur ofta skickar ni pengar? 

- Reser ni dit? 

- Hur reser ni dit, flyg, bil? 

- Reser de hit? 

- Betalar de resan eller hjälper ni dem? 

-  Kan ni berätta om och hur ni tog hand om dessa anhöriga i Kosovo när ni bodde där?  

- Kan ni berätta om hur ni tar hand om dem idag? 

- När de äldre anhöriga blir sjuka, hur gör dem och hur gör ni för att hjälpa dem? 

-  Kan ni berätta mer om hur ni har gjort i dessa och andra liknande situationer? 

Avslutning:  

Vi tackar för att ni har deltagit i vår studie och går det bra om vi hör av oss till er om det är 

något vi kommer på senare. Vi kommer att transkribera vår intervju som vi sedan kommer att 

översätta till svenska. Vi kommer att skicka den till er när vi är klara så ni kan läsa igenom 

den för att bekräfta att vi har översatt den korrekt.    
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8.1 Bilaga 2 – Intervjuguide på albanska 

Sfond: 

- Sa anetar t´familjes jeni? 

- Qysh kujdesi per shpi/ kush kujdeset per mbajtejt shpis? 

- Sa anetar banoni bashk, e ku banojn tjert? 

- Cillt anetart familjes banojn Suedi, e sa banojn jasht shtetit? 

- Sa anetart t´rritun  t´familjes, sa fmi, sa pleq banojn Suedi dhe jasht Suedis? 

- Sa vjeqar jan me t´vjetrit? 

- A jeni ju t´lidhun me njani tjetrin? 

- Qysh kujdesen t´moqmit per veti?  

- Ku jetojn pleqt? 

- Sa shpesh takoheni? 

- Sa shpesh folni? 

- Nermes internetit? 

- Skype?  

- Telefon? 

Gjendja Të afërmit moshuarve: 

- A jon pensionera?  

- A banojn shpi ´tvet, a me anetart tjert familjes bashk? 

- A kan nevoj per ndim, per mirmbajte? A mujn kujdes per veti? 

- Hjälp med annat? A kan nevoj per ndim tjera? 

- Kush i ndimon? 

- A ju ndimoni ju vet me pare a ju jepni ju pare atyne se i kqyrin? 

- A pagujn pleqt qere aty ku banojn, Kosovo, Suedi ose naj shtet tjeter? 

- A jon pleqt t´shendetshem? 

- Kush i kqyr pleqt nese smuhen? 

- Nese smuhen pleqt a lypin ndim privat a ndim mjeksi t´shtetit? 

- A qoni pleqve pare? 

- Sa shpesh qoni pare? 

- A i vizitoni/shkoni? 

- Me qka udhtoni?, kerr, auroplane? 

- A vin ata ktu? 

- A e pagujn vet udhtimin a jau paguni ju? 
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- Kur keni banu ju kosov, qysh i kini kqyr ju pleqt? 

- Sot, qysh i kqyrni pleqt? 

- Kur smuhet dikush i vjeter i familjes, qka boj nata, edhe ju qysh ju ndimoni? 

- A mundni me kallxu ma shum qysh keni bo ju qitu situata edhe situata 

ngjashme/t´njejta? 

Përfundimi:  

Ne ju falënderojmë për pjesëmarrje në studimin tonë dhe kjo është në rregull në qoftë se ne do 

të kthehemi tek ju në qoftë se ajo është diçka që do të më vonë. Ne do të hedh në të pastër 

intervistën tonë, ne atëherë do të përkthehet në gjuhën suedeze. Ne do të dërgoj atë me ju, kur 

ne jemi duke bërë kështu që ju mund të lexoni nëpërmjet saj ta konfirmoj që ne kemi 

përkthyer atë të saktë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


