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Abstract 

 

Author: Lejla Mujakovic 

Title: Att invandra sent i livet (Late-in-life migration) 

Supervisor: Tove Harnett 

Assessor: Hans Knutagård 

 

The aim of this study was to examine how seniors with Bosnian & Hercegovinan ethnicity 

handled the challenges that occurred in their migration to Sweden after the Bosnian war. It 

also focuses on the analysis of coping strategies that have been seen as important to this 

group, and also show how their age affected this process, provided by their respective context 

and circumstances. Six interviews that were held shows a pattern that determined the 

following results. To begin, the strategies that applied were emotional and problem based 

coping mechanisms. Emotion-based coping implies surrounding themselves with family and 

activities that offer a spirit and sense of mindfulness. Problem based coping was the next one, 

which meant learning the Swedish language, joining the labour and job market, avoiding a 

negative attitude and as a result, being actively positive. Age, on the other hand, became an 

obstacle or a relief. For those who wanted to integrate themselves into the Swedish 

community, it was an obstacle. On the other hand, for those who wanted to retreat and 

assimilate into their own ethnic group, it was a relief. 

 

Keywords: emotionbased coping, problembased coping, age, seniors, immigrants  
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Förord 

 

Jag vill passa på att tacka alla de som på olika sätt har hjälpt mig att genomföra mitt skrivande 

av denna uppsats. Mina föräldrar kommer jag som alltid att hylla först, då de i vanlig ordning 

outtröttligt har stöttat mig trots krokodiltårar och uppgivna stunder. Hädanefter ska min 

handledare Tove Harnett ha en stående eloge, en handledare som hon borde alla ha, men 

denna gången är jag tacksam för att det var jag som fick henne tilldelad. Fortsättningsvis ska 

Diana Klindic ha ett stort tack för det engagemang, tid och energi hon lagt på att hjälpa mig i 

mitt skrivande. Hon är anledningen till att jag idag kan känna mig extra stolt över det jag 

producerat och för det är jag evigt tacksam. Slutligen vill jag lyfta mina respondenter som inte 

enbart lät mig ta del av deras livshistoria, utan som också visade mig att det är inte hur man 

har det; det är hur man tar det. För oavsett om jag lyckats definiera deras strategier och 

tillvägagångssätt för att hantera det dem har varit med om, så kommer jag aldrig helt kunna 

förstå hur dem faktiskt gick tillväga för att kunna göra det.  

 

Lund maj, 2019 

Lejla Mujakovic 
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1 Problemformulering 

Enligt UNHCR är Sverige en av de länder som är värd till flest flyktingar i världen och 2017 

togs det emot 24 flyktingar per 1000 invånare (UNHCR 2017). Krig och trauman kopplade 

till krigshändelser är för många i Sverige något abstrakt och som likväl är svårt att relatera till, 

då landet inte har varit med i någon krigssituation sedan år 1814 (Svenska militära 

minnesmärken 2015). 

 

Med stöd av en mätning från Ipsos kan man även se att frågan om invandring och integration 

har varit viktig för väljarna (Dagens Nyheter 2017). I senare mätningar (Dagens Nyheter 

2019) har integrationsfrågan å andra sidan sjunkit i betydelse. Detta härleds uppkomma av att 

omkring 160 000 personer sökte asyl i Sverige under 2015, vilket är en historiskt hög nivå. 

Själva begreppet integration innebär en anpassning efter det nya bostadslandet. Nyanlända 

förväntas inte frånsäga sig sin nationella identitet, utan vikten läggs vid att de uttrycker och 

visar sin vilja att anpassa sig till landet, dess lagar och konstitutionella ramverk (Petersson 

2006).  

 

En invandrargrupp som integrerats bra är människor som flydde från Bosnien-kriget, menar 

Jan Ekberg, ekonomiprofessor vid Linnéuniversitetet. I en studie från 2016 visar han på att 

flyktinggruppen blivit framgångsrika jämfört med andra grupper och spekulerar kring varför 

så har blivit fallet (Nationalekonomi 2016). Siffrorna han tar fram visar på en god integration 

på den svenska arbetsmarknaden och att bosnierna år 2013 hade en väsentligt högre 

sysselsättning än övriga utrikesfödda i åldersgruppen 20–59 år (Nationalekonomi 2016).  

 

Åldern 20–59 år är den period som bosnierna benämns vara i spetsen på arbetsmarknaden. I 

led med detta går det att spekulera kring vad som hände med de som var äldre än 59 år? Hur 

klarade sig de som kom till Sverige först omkring 50 årsåldern och som idag snarare är 75 år? 

Hur hanteras insikten om att behöva börja om på en ny arbetsmarknad, när man egentligen 

bör vara i slutskedet av sin egen karriär? Hur kompatibel kan man tänka sig vara? Kommer 

motivationen finnas till att lära sig ett nytt språk och att anpassa sig till ett nytt samhälle? Vill 

man ens integreras eller är assimilation in i den egna etniska gruppen mer eftertraktat?  

 

Studiens syfte kommer av denna anledning vara att undersöka hur pensionärer med bosnisk- 

hercegovinskt ursprung hanterade utmaningarna som uppstod efter att de kommit till Sverige. 
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Relevansen speglas i att de äldre var i slutskedet av sin arbetslivskarriär och inte lika 

självklart kunde integreras genom arbetsmarknaden som den yngre generationen. 

Urvalsgruppen kommer benämnas som sent-i-livet invandrare och ansatsen är att undersöka 

hur dessa gick tillväga för att skapa ett nytt liv här i Sverige.  
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2 Syfte & Frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur pensionärer med bosnisk- Hercegovinskt ursprung 

hanterade utmaningar relaterade till att invandra till Sverige sent i livet. 

 

- Vilka strategier beskrivs som viktiga för pensionärer med bosnisk- Hercegovinskt 

ursprung? 

 

- Vilken betydelse tillskriver pensionärerna sin ålder? 
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3 Kunskapsläget 

I studier om invandring och integration tas många gånger arbetsmarknaden och skolgång upp 

som en intervention för människor som invandrat (se t ex Statistiska Centralbyrån 2016). På 

grund utav detta tenderar det att undgås hur de äldre lyckats komma in i samhället och hantera 

de svårigheter de har varit med om. Torres (2002) pekar på samma resultat i: “Att invandra 

till Sverige på äldre da’r: integrationsmöjligheter för ‘sent-i-livet’ invandrarna”. Enligt Torres 

är de flesta av de få studier som gjorts om sent-i-livet invandrares situation baserade på 

finskar, människor från mellanöstern, greker, jugoslaver och italienare (Torres 2006). 

 

Ett annat skäl är det faktum att äldre inte får samma bearbetningsmöjligheter som de i 

arbetsför ålder, då arbetsmarknaden genererar möjligheter för integration och skapar 

sysselsättning (Eriksson & Rakar 2017). Det är viktigt att ta reda på hur människor går 

tillväga i hanteringsprocessen utan att ha arbetsmarknaden eller utbildningsväsendet lika 

självklart att tillgå som intervention. Detta för att sålunda kunna underlätta för nya sent-i-livet 

invandrare som kommer till Sverige och ge dem verktyg till att bygga ett liv som inger dem 

ett positivt mående. 

 

3.1 Åldrande & migration 

Den allmänna diskursen om invandrare brukar dela upp invandrare i tre kategorier: 

arbetskraftsinvandrare, flykting- och anhöriginvandrare. Anhöriginvandrare anses nästan 

uteslutande vara människor som invandrat till Sverige för att gifta sig eller leva tillsammans 

med en person som redan är bosatt här. Tillhörande i denna grupp finns dem som kommit till 

Sverige i ett senare skede i livet och som många gånger går under benämningen äldre 

invandrare eller sent-i-livet invandrare (Torres 2002). 

 

Torres (2002) menar att det finns skillnader mellan de förutsättningar och behov som sent-i-

livet-invandrare har, gentemot de som kommit hit i en tidigare ålder. Samma källa tar även 

upp att Sverige ofta avfärdar de gamlas verklighet genom att tala om äldre invandrare i vid 

mening istället för att ta upp frågor som är särskilt viktiga för dem (Torres 2002). Dessutom 

har kategorin “äldre invandrare” kritiserats, då man tenderar att koppla personer i denna grupp 

till problem, då de både är äldre och invandrare. Heterogeniteten döljs genom att benämna de 

som är äldre och invandrat för “äldre invandrare” (Jönson & Harnett 2015). 
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Majoriteten av sent-i-livet-invandrare i Sverige ska ha kommit hit på anknytning till den 

yngre generation i sin familj. Till skillnad från denna yngre ålderskohorten som många gångar 

har som mål att anamma det nya samhället och bli fullvärdiga medlemmar, så vill de äldre 

inte nödvändigtvis samma sak. Detta beror många gånger på att deras beslut att migrera till 

det specifika landet ofta enbart berodde på viljan till återförening med familjen, samt rädslan 

att bli övergivna (Torres 2002).  

 

3.2 Sent-i-livet migration 

Äldre invandrare med ursprung i forna Jugoslavien var den första grupp sent-livet-invandrare 

att få uppmärksamhet riktad mot sig. Denna grupp var redan i fokus för studier gjorda innan 

Bosnien-kriget bröt ut. I avsikt att få bakgrundsunderlag framhålls därför Ålund och Schierup 

(1981) studie om vad som på den tiden var känt gällande gruppens traditioner, bakgrund, 

etnicitet och särskilda behov tillsammans med det som framkom genom studier gjorda utav 

Dahl (1987). Studien resulterade i att de flesta äldre från detta område kände sig både trygga 

med sin ekonomiska- och boendesituation, även om de kände sig som främlingar på grund av 

bristande språkkunskaper.  

 

En studie grundad på samma urvalsgrupp, det vill säga bosnier som flydde Bosnien-kriget, 

som åsyftas i denna studie gjordes av Holtter’s (2001) som uppkommit med anledning av 

oron som uppstått kring sent-i-livet invandrare som flytt Bosnien-krigets nuvarande och 

framtida speciella behov. Det som framfördes var att de hade låga utbildningsnivåer, 

medelmåttiga nuvarande tillgångar, enligt dem själva hade de dålig hälsa, erhöll sämre 

bostadsfaciliteter, en ganska inaktiv livsstil, krympande sociala nätverk och var relativt 

isolerade. Trots detta var att de var ganska nöjda med sina liv även om de talade lite eller 

ingen svenska och de flesta var passiva gällande deras situation.  

 

Enligt Torres (2006) så har åldern på en människa vid migrationens skede en stor påverkan 

avseende möjligheten till anpassning i det nya samhället. Med andra ord är det inte samma 

sak att åldras som en invandrare i ett samhälle som att migrera in i ett samhälle i ett senare 

skede i livet. Den problematik Torres (2006) fortsättningsvis tar upp är att i situationer när 

sent-i-livet blir klienter, så är det en återkommande problematik att de professionella ser de 

som människor med “speciella behov”. Detta som i sin tur medför att en självuppfyllande 
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profetia inträffar för människorna, vilket i sin tur skapar problem som hade kunnat undvikas 

om de bara hade blivit behandlade som vanliga klienter. 

 

3.3 Integration för äldre 

Eriksson och Rakar (2017) hävdar att nyanlända migranter så fort som möjligt behöver 

återskapa en fungerande vardag i det nya bostadslandet. De trycker även på vikten av att ge 

dem möjlighet att bearbeta sin historia och att se en hållbar framtid i symbios med det 

omgivande samhället och menar att etableringsinsatser skall vara grunden till detta. De 

påpekar betydelsen, men också det mest framträdande och konkreta syfte med dessa insatser, 

vilket är att individen ska komma i arbete (Eriksson & Rakar 2017). 

 

Det är ett faktum att en misslyckad integration antas vara kopplat till isolering (Torres 2002). 

Sociologisk forskning visar på en korrelation mellan högre utbildningsnivåer och invandrares 

förmåga till framgångsrik integration (Torres 2002). Det som har kunnat urskilja genom 

forskning är att förutsättningen för att få ett snabbt tillägnande av mottagarlandets 

samhällsnormer försämras desto högre ålder personen erhåller. Resultaten styrker även det 

faktum att integration efter invandring som process riskerar att bli svårare att uppnå vid en 

äldre ålder (Torres 2002). 

 

Det som kännetecknar “sent-i-livet-invandrare” och det som påverkar deras 

integrationsmöjligheter är åldern. Det är detta som orsakar hinder för en framtida anpassning, 

vilket uppkommer som anledning av att de inte enbart är invandrare, utan en undergrupp av 

invandrare på grund av sin ålder (Torres 2002).  

 

Det finns starka skäl som talar emot att äldre ska kunna anpassa sig i det nya samhället, vilket 

härleds av det faktumet att dessa äldre saknar tillgång till naturliga miljöer för umgänge med 

människor från det nya landet, såsom arbetsplatser och skolor. Något som dock bör tas i 

beaktning är att förutsättningarna för en framgångsrik integration för denna urvalsgrupp inte 

är så stora. Den isolering som tycks drabba de äldre är sålunda inte självklar att den minskar 

på grund utav integrering in i värdlandets samhälle. Istället bör man vara öppen för de 

potentiella fördelar som återintegrationen i den egna etniska gruppen kan medföra (Torres 

2002). 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Val av teori 

I denna studie är två teorier valda att utgå ifrån nämligen: copingteori och åldersordning. 

Syftet med studien är att undersöka hur pensionärer med bosnisk- hercegovinskt ursprung 

hanterade utmaningar relaterade till att invandra till Sverige sent i livet. För att kunna 

undersöka hur man hanterar utmaningar behövs en teori som anammar detta, därför är 

copingteorin vald för denna avsikt. Detta för att kunna resonera om de valda strategierna som 

urvalsgruppen använde sig utav. Genom att använda sig av det här perspektivet kan mönster 

tydliggöras i olika handlingar som i sin tur kan bekräftas och tolkas i form av olika strategier. 

Hade denna teori inte använts hade det varit svårare att se hur urvalsgruppen gick tillväga, då 

man missar ett filter att utgå ifrån. Den andra delen av syftet handlar om utmaningar 

relaterade till att invandra sent i livet. För att kunna behandla denna del, krävs en teori som 

behandlar ålder och hur ålder ges och tillskrivs betydelse i olika sammanhang och används för 

inkludering och exkludering. Genom denna teori blir det uppenbart att det finns en struktur 

kopplad till ålder, vilket är relevant för denna studie. 

 

4.2 Copingteori 

Coping definieras som en konstant förändrande kognitiv- och beteendeinriktad ansträngning 

som finns till för att kunna hantera specifika externa och/eller interna krav som ses som 

ansträngande, samt som överskrider eller utmanar den kapacitet en person erhåller. Med andra 

ord handlar det snarare om en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde 

för mottagare internt eller externt, istället för den egenskaps-orienterade synen på människan. 

Coping handlar inte heller om automatiserade beteenden som människor använder sig utav, 

utan snarare om ansträngningar för att hantera situationen oavsett i vilken form utförandet ter 

sig och hur bra eller dåligt det fungerar. Coping kan delas upp i två huvudstrategier, nämligen 

emotions- och problembaserad coping och den sista punkten som kommer tas upp för 

definitionen av begreppet handlar om ordet “hantera”. När man talar om coping handlar det 

inte om att bemästra utan att kunna hantera. Hantera kan innebära att man förminskar, 

undviker, tolererar och accepterar under stressiga förhållanden likväl som försök att bemästra 

situationen (Lazarus & Folkman 1984).  

 

4.3 Emotionsbaserad coping 

Emotionsbaserad coping leder till en förändring i sättet situationen uppfattas, utan att för det 
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förändra situationen i sig. Dessa strategier är likvärdiga med en omvärdering. Ett exempel på 

det här kan vara när man hanterar diverse situationer genom att säga “Jag insåg att jag hade 

viktigare saker att lägga energi på” eller “Jag insåg hur mycket värre situationen kunde vara”. 

I båda dessa exemplen är hotet förminskat genom ett förändrat sätt att se på situationen 

(Lazarus & Folkman 1984). 

 

Kognitiva processer är ämnade att minska emotionell ångest, vilket inkluderar strategier 

såsom undvikande, förminskning, distansering, selektiv uppmärksamhet, positiv jämförelse 

och att anta ett positivt tänk trots negativa event. En mindre grupp av kognitiva strategier är 

skapta för att öka den emotionella ångesten. Vissa människor behöver känna att de mår sämre 

innan de kan må bättre. För att kunna känna lättnad eller för att kunna motivera sig att ta sig 

ut ur det, så behöver de först uppleva en extrem ångest och kunna omvandla det till 

självanklagelser eller någon annan form av straff för en själv (Lazarus & Folkman 1984). 

 

Emotionsbaserad coping kan dessutom även handla om exempelvis selektiv uppmärksamhet 

och undvikande, vilket inte konkret förändrar situationen även om det kan underlätta att leva 

med det som varit. Precis som fysisk aktivitet som används för att få tankarna på annat håll, 

meditation, alkoholförtäring, ge utlopp för ilska och närhetssökande kan leda till att man 

omvärderar situationen även om det inte är en förändring i sig (Lazarus & Folkman 1984). 

 

4.4 Problembaserad coping 

Problembaserade copingstrategier är de strategier som används för problemlösning. Detta då 

problemfokuserade ansträngningar ofta är ämnade att identifiera problemet, generera olika 

utvägar och att väga vinst och förlust i diverse åtgärder och att handla därefter. Skillnaden är 

dock att problembaserad coping har ett bredare omfång av problem-inriktade strategier än vad 

problemlösning i sig har. Å ena sidan har problemlösning en objektiv och analyserande 

process som ofta är fokuserad på externa saker, medan problembaserad coping å andra sidan 

också inkluderar strategier som är riktade internt och in mot en själv. 

 

Problembaserad coping består utav två grupper, där den första gruppen tillhandahåller 

strategier för att hantera tryck från omgivningen, hinder, hitta resurser, hantera processer och 

liknande. Den andra gruppen innehåller strategier som är inriktade på motiverande eller 

kognitiva förändringar, såsom att förändra det man strävar mot, reducera den egna egoistiska 
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vinningen, finna nya sätt av tacksamhet, få nya standarder för ens beteende eller att lära sig 

nya procedurer och skickligheter.   

 

De inre strategierna som i sig är kognitiva omvärderingar är problemfokuserade. Desto mer 

situationsbaserat område det handlar om desto större är spridningen av de problem-fokuserade 

strategierna. Exempelvis i jobbsökande situationer kan en anställd på arbetsförmedlingen ha 

en lista med åtgärder som jobbsökande kan utföra i strävan efter att få ett jobb. Beroende på 

vem personen är kommer listan att skilja sig åt, då människor har olika bakgrunder, uppgifter, 

mål, tillgångar och karaktärsdrag, vilket även medför skilda copingstrategier (Lazarus & 

Folkman 1984). 

 

4.5 Åldersordning 

Åldersindelningar och den sociala innebörden som tillskrivs såsom status och social position 

är relativt och varierar över tid och rum. Med andra ord utgör åldersindelningar en grund för 

social differentiering i samhället. Ålder och åldersrelaterade livsfaser har sociala och 

kulturella innebörder och de görs och används i samhällen för att skapa likheter, men även 

skillnader mellan människor. Differentieringen syns fortsättningsvis i fördelning av rättigheter 

och skyldigheter och för att definiera och tolka individers och grupper handlingsmöjligheter 

(Närvänen 2009).  

 

Ålder kan ses som en social kategorisering enligt Närvänen (2009), vilken lägger grunden för 

socialt ordningsskapande och maktrelationer i samhället. Ålderskategorisering i 

födelseårskohorter är en tillskrivning av likhet mellan jämnåriga och därmed en tillskrivning 

av skillnad mot andra ålderskohorter (Närvänen 2009). Livet tenderar att ses som en tidslinje 

med en start och ett slut. Däremellan brukar olika faser eller perioder kategoriseras med skilda 

förväntningar och krav på vad som komma skall. Följden att barndomen går över till ungdom, 

ungdomen till ett vuxenliv och vuxenlivet till ett liv som “äldre” framstår som något givet 

(Närvänen 2009).  

 

Genom föreställningar om vad ålderdomen innebär, blir även begreppet begripligt. Med andra 

ord finns det förutfattade meningar om vad skillnaden mellan yngre och äldre är. Det här kan 

ta form i förväntningar som finns på hälsan och aktiviteter, vilket träder fram om man jämför 

vad man anser vara en pensionärs förmågor och tillstånd, respektive en 30-årings. Livet ses 
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som att det levs i en ofrånkomlig ordning och med ett bestämt innehåll som är svårförändrat. 

(Närvänen 2009). 

 

Livsloppet är också en normativ ordning. Den påtalar vad som är rätt och fel givet i vilken 

ålder och livsfas man befinner sig och som genom föreställningar om de olika livsfaserna 

utstakar vad som är normalt och avvikande i en viss livsfas. De ålders- och livsfasrelaterade 

normerna blir tydliga vid ett normbrott som leder till negativa sanktioner. Detta kan ske när en 

person exempelvis betraktas som för ung eller för gammal i en relation till vissa aktiviteter, 

beteenden etc exempelvis kan en annan person betraktas som för gammal för att festa på en 

nattklubb eller för gammal för att nätdejta (Närvänen 2009).  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ålder och livsfas görs tillsammans med andra i 

sociala praktiker och interaktioner. Något som gör att det finns sociala normer och 

förväntningar på oss som skiljer sig åt beroende på vilken ålder man erhåller och som tar form 

i olika sociala praktiker. “Att betrakta ålder och livsfas som ett görande medför också att 

intresset fokuseras på hur ålders- och livfasrelaterade normer kan förändras, vilka 

gränsdragningsprocesser som kan identifieras i olika sammanhang och hur ålderns- och 

livsfasens sociala innebörder förhandlas fram ex när nya diskurser i en viss livsfas skapas” 

(Närvänen 2009). 

 

Krekula, Närvänen och Näsman (2005) skriver om att ålder är en grund för maktrelationer 

och maktutövning. Detta sker genom social differentiering och segregering, som kan härledas 

till ålderism som är ett begrepp som är till för att belysa diskriminering av äldre. I detta 

omfattas både fördomar och diskriminering. Följande citat är hämtat ur Krenkula, Närvänen 

och Näsman (2005): “Både yngre och äldre kan diskrimineras på arbetsmarknaden och 

typifieras som ett socialt problem: ungdomar som bråkiga och farliga; äldre som skröpliga 

eller som en belastning [...]  Arbetslivet har varit grundläggande för differentiering och 

institutionalisering av livsförloppet”. Är man arbetsför så är man associerad med med 

autonomi, rättigheter och ansvar. Därigenom är barndomen och ålderdomen livsfaser med 

marginalisering i förhållande till arbetsmarknaden. 
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5 Metod 

5.1 Metodologiska överväganden 

För att undersöka syftet med studien har ett kvalitativt tillvägagångssätt tillämpats. Eftersom 

kvalitativa metoder undersöker erfarenheter, upplevelser, samt hur man tänker och känner. 

Siffror och mätbara resultat är sålunda inte av vikt i studien, något som en kvantitativ metod 

snarare baseras på (Bryman 2011).  

 

Den intervjuform som valts är av semistrukturerad grund. Det här innebär att frågorna 

specificerades utifrån teman som valts i förhand, men att det fanns utrymme för följdfrågor 

som kan resultera i mer detaljrika svar (Maj 2001). Med anledning av att det berör en relativt 

känslig period i respondenternas liv behövdes ibland följdfrågor ställas för att få fullständiga 

svar, något som intervjuformen möjliggjorde. Frågeställningarna besvarades genom sex 

enskilda intervjuer, som pågick under ungefär en timme vardera. Anledningen till att sex 

respondenter har valts är för att inte få ett för snävt resultat. Kriteriet för att delta i studien har 

grundats i följande krav: att man är pensionär med bosnisk-hercegovinskt ursprung och har 

flytt till Sverige i samband med Bosnien-kriget, samt att man idag är folkbokförd i Sverige.  

 

I problemformuleringen är det nämnt att det kan vara svårt att få intervjusvar på svenska från 

denna urvalsgrupp på grund av språkhinder. Detta då det går att anta att människor i en äldre 

ålder som kommit till Sverige för cirka 25 år sedan inte har bemästrat språket lika bra som de 

som har svenska som modersmål. Av den anledningen är risken med att hålla intervjun på 

svenska att intervjupersonerna känner att de inte kan uttrycka sig på det sättet de önskar och 

att de förmedlar svar som de inte är nöjda med fullt ut. Risken finns också att de känner att de 

blir felaktigt uppfattade. Därför valdes intervjuerna att hålla på bosniska, vilket var möjligt då 

intervjuarens språkkunskaper omfattade detta språk. Det går att anse att användning av tolk 

hade varit likvärdigt. Nackdelen är dock att språk många gånger är en tolkningsfråga och inte 

kan direkt-tolkas fullt ut. Därför går det att se det som fördelaktigt om intervjupersonen 

erhåller samma språkkunskap som de intervjuade i syfte att få ut så mycket korrekt 

information som möjligt.  

 

Under utformningen av intervjufrågorna ägnades mycket tid åt att utforma frågor för att 

minimera risken att väcka obehagliga minnen hos deltagarna. Detta är svårt att undvika, då 

man kommer in på en traumatisk period i respondenternas liv även om frågorna i sig inte bör 
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ses som stötande. Ett försök antogs trots detta att utforma frågor med förhoppningen om att 

vara minimalt besvärande för dem. Det som är ovan nämnt kan likställas med försök till det 

som Tim May benämner som en god balansakt mellan den som intervjuar och respondenten 

(May 2001). 

 

5.2 Metodens tillförlitlighet 

Tillförlitligheten som återfinns i kvalitativa studier består av fyra delar; trovärdighet som är 

en motsvarighet till intern validitet i kvantitativa studier, överförbarhet som svarar mot extern 

validitet, pålitlighet kan ses som reliabilitet och en möjlighet att styra och konfirmera 

motsvarar objektivitet i kvantitativ forskning (Bryman 2011). 

 

Trovärdighet är det som avgör hur pass mycket det går att förlita sig på beskrivningen av den 

sociala verklighet som återges, samt att det säkerhetsställs att forskningen rapporterats till 

respondenterna för godkännande av det resultat som tagits fram. Överförbarhet handlar om 

hur pass applicerbar forskningen är i andra kontexter. Pålitlighet innebär att man antar ett 

granskande synsätt och även gör sin egen forskning transparent. Slutligen innebär möjligheten 

att kunna styrka och konfirmera att trots att man inte kan vara helt objektiv ändå inte försöker 

påverka utförandet och slutsatserna av forskningen (Bryman 2011).   

 

Då det som nämnt är en traumatisk period i respondenternas liv som återberättas, kan det 

påverka vad de minns och hur de upplevde saker. Då syftet med studien trots allt var att 

studera respondenternas upplevelser och strategier i vardagen och inte den faktiska sociala 

verkligheten de befann sig i, så kan utifrån det trovärdigheten ändå anses vara hög. Innan 

intervjun hölls så fick respondenterna frågorna skickade till sig, för att kunna få möjlighet att 

gå igenom innehållet. Trovärdigheten för studien stärks genom det aspekt, då vikt lades vid att 

samla in information som var genomtänkt. Om frågorna inte hade skickats ut i förtid hade det 

kunnat medföra ett annat utfall, men då tanken var att få deras verklighet och inte impulsiva 

svar så valdes inte detta tillvägagångssätt. Respondenterna fick möjlighet att yttra sig över och 

godkänna inhämtat material som låg till grund för studien. De förstod anledningen och gick 

därför med på att i efterhand granska materialet.  

 

Överförbarhet handlar som nämnt om hur pass applicerbar forskningen är i andra kontexter. 

Urvalsgruppen består av människor som flydde Bosnien-kriget och som då var i 50 års åldern. 
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Intervjupersonerna blir med andra ord en väldigt specifik grupp, men händelserna de var med 

om är inte unika. Även om varje krig och konflikt är speciell, så är trots det krig traumatisk på 

ett väldigt generellt sätt. Av denna anledning kan man därigenom överföra forskningen på 

andra urvalsgrupper med liknande flyktinghistoria. Genom att ta reda på hur dessa 

pensionärer talar om integreringen och de lyckade strategier de använde sig utav för att ta sig 

an det nya samhället, kan det underlätta för äldre som kommer i nya flyktingströmmar. Detta 

genom att samhället underlättar möjligheten till att använda sig utav liknande strategier. Det 

är å andra sidan viktigt att beakta att det kan finnas konsekvenser och skillnader värda att ta 

hänsyn till när resultat generaliseras på en en hel urvalsgrupp och sedan dessutom tillämpas 

på en annan grupp med en annan historia och etnicitet.  

 

Pålitligheten i studien kan höjas om en utomstående person granskar processen. Detta då den 

egna pålitligheten kan bedömas vara låg då det finns kopplingar till respondenternas på grund 

av de gemensamma språkkunskaperna. Något som är fördelaktigt å andra sidan är att det inte 

finns någon personlig kontakt med majoriteten av respondenterna sedan tidigare. Det ultimata 

hade varit om det inte alls hade funnits någon bekantskap sedan tidigare, men då möjligheten 

gavs att hålla i ytterligare två intervjuer i verkligheten förutom de två första, så valdes detta 

att göras. För att det här inte ska påverka har därför en transparens försökt upprätthållas med 

handledaren för studien gällande tillvägagångssätt i olika delar av uppsatsen. Bland annat har 

möjligheten givits till handledaren att följa processen i att välja respondenter och dessutom 

fått de flesta intervjuer transkriberade till sig för att kunna följa dokumentationen. Genom att 

dessa metoder använts så har pålitligheten höjts även om det går att anse att koppling till 

urvalsgruppen sänker den. Fyra utav sex intervjuer hölls med andra ord i ett fysiskt möte, då 

möjligheten fanns att resa runt till de olika personerna. De två andra intervjuerna fick hållas 

via skype. För att få ut korrekt information anses det inte fördelaktigt att ha intervjuer genom 

Skype, men då ingen möjlighet fanns att besöka respondenterna så ansågs fördelarna väga 

tyngre att få tillgång till det resultatet. 

 

5.3 Urval 

För denna studie har ett målinriktat urval använts. Enligt en beskrivning hämtad från Bryman 

är denna metod en samplingsteknik i grunden av strategiskt slag, detta då forskningsfrågor 

kopplas till urvalet (Bryman 2011). Det urvalet som kommit väljas utifrån detta baseras på ett 

bekvämlighetsurval i kombination med ett snöbollsurval. Något som är möjligt genom 
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skribentens kontaktnät i denna etniska grupp. Genom detta kunde tillgång ges till att komma i 

kontakt med mor- och farföräldrar eller genom snöbollsurval få åtkomst till personer som 

passade in i urvalet. Detta beskriver Bryman som fördelen när man väljer ett målinriktat urval, 

då åtkomst till specifika emellanåt tenderar att bli problematiskt (Bryman 2011).  

 

Ett övervägande som till en början gjordes var att enbart använda sig utav ett snöbollsurval, 

men då nackdelen med snöbollsurvalet är att det inte kan vara representativt för populationen 

(Bryman 2011), så valdes ändå en kombination för att kunna få en ultimat spridning. Metoden 

möjliggjorde därigenom en geografisk spridning mellan respondenterna, då vissa kom från 

Stockholms län och andra från Västra Götalands län. 

 

5.4 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets (2002) skrift om forskningsetiska principer handlar 

informationskravet om att man ska informera om sin verksamhet och ha ett informerat 

samtycke från respondenterna i studien. Med andra ord får inte delar av undersökningen 

döljas om det är etiskt känsligt. Fortsättningsvis ska det informeras om att deltagandet är 

frivilligt och att den intervjuade närsomhelst kan avbryta sitt deltagande. Vidare ska forskaren 

informera om hur och var resultaten kommer att publiceras (Vetenskapsrådet 2002). Detta har 

tidigare nämnts i studien, men av vikten i att det utförs korrekt är det värt att betona att 

respondenterna blev informerade efter dessa krav. Även under en intervju där en av 

respondenterna blev väldigt känslosam så påmindes det om denna rättighet. Respondenten 

valde inte att nyttja alternativet utan fortgick med intervjun.  

 

Efterföljande kommer samtyckeskravet som medför att respondenterna själva har rätt att 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor som de medverkar. Inga beroendeförhållanden 

mellan forskare och forskningspersoner får heller förekomma. Slutligen betonar 

Vetenskapsrådet (2002) att ”särskild försiktighet bör iakttas då det gäller omyndiga eller 

sådana personer som själva inte kan tillgodogöra sig given information” (Vetenskapsrådet 

2002). En distans till respondenterna har eftersträvats även om det har behövts kopplingar för 

att få åtkomst till urvalet. Trots dessa kopplingar har ett beroendeförhållande inte skapats, då 

frivillighet har varit grunden i studien och då ingen ekonomisk eller social vinning har fåtts 

genom deltagandet. Fördelen med att välja pensionärer har varit att särskild försiktighet inte 

har behövts iakttas, då respondenterna för längesen blivit myndiga och ingen tredje part 
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behöver involveras för samtycke. Samtidigt är ingen av respondenterna dement eller har 

liknande sjukdomar som kan medföra en svårare bedömningsförmåga.  

 

Därefter ska man förhålla sig till konfidentialitetskravet som innebär att de medverkande får 

vara anonyma om de vill, och därför måste olika uppgifter om deras person avidentifieras. 

Ljudfiler och intervjuutskrifter ska även dem förvaras på ett aktsamt sätt (Vetenskapsrådet 

2002). Alla respondenter informerades om detta. Nyttjandekravet innebär koncist att 

insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet 2002). Detta kommer följas, då informationen inte behövs för något annat. 

Studien har ingen vinning av den insamlade informationen efter att resultatet sammanställts 

till den avsedda studien och insamlingsmaterialet, därav kommer inte materialet sparas efter 

det att studien är färdig. 
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6 Resultat & Analys  

6.1 Presentation  

Empirin baseras på de sex intervjuer som genomfördes med pensionärer som har sitt ursprung 

i Bosnien och Hercegovina. Genom dessa möjliggjordes en sammanställning av deltagarnas 

upplevelse av att komma till Sverige i en äldre ålder, samt vilka strategier som använts för att 

hantera det nya livet i Sverige. De har fått fingerade namn i form av “Ajla”, “Fikret”, 

“Elmedin”, “Alisa”, “Nihad” och “Medina”. Empirin ihop med kodning utifrån teorierna 

åldersordning och copingstrategier är utgångspunkten för analysen i denna studie. Analysen 

kommer därigenom kunna bygga på de frågeställningar som finns för att besvara syftet 

nämligen; “Vilka strategier beskrivs som viktiga för pensionärer med bosnisk-hercegovinskt 

ursprung?” och “Vilken betydelse tillskriver pensionärerna sin ålder?”.  

 

6.2 Att vara för gammal 

Intervjupersonerna upplevde att ålder många gånger var ett hinder, ett citat från Nihad 

exemplifierar detta: “Jag vet att en svensk vän sa till mig att de skulle bli svårt för mig som 

invandrare och äldre att någonsin få jobb. Det här tog hårt på mig eftersom jag ville jobba och 

leva på de pengarna jag tjänat in och inte leva på socialen som jag inte förtjänat”. 

  

Först kategoriserar Nihad sig som invandrare och sedan applicerar han dessutom ålder som en 

negativ prägel. Nihad förklarar inte vad specifikt det är i hans ålder som antogs göra det svårt 

för honom att få jobb, utan att vara ”äldre” framstår som tillräcklig förklaring. Enligt 

Närvänen (2009) är ålder en social kategorisering som dels är en grund för socialt 

ordningsskapande, men som också är en bas för maktrelationer i samhället. När Nihad 

tydliggör ålder som en faktor som försvårar integreringen på arbetsmarknaden genom att 

acceptera vännens deterministiska utsaga om ålderns betydelse, likställs det med Närvänens 

(2009) aspekt att ålder blir en bas för maktrelationer i samhället.  

  

Den upplevda problematiken kring att erhålla en äldre ålder i detta sammanhang var inte ens 

baserad på en konkret händelse, utan respondenten hade enbart fått höra att det skulle kunna 

komma att bli svårigheter kring att få ett jobb som “gammal”. Således kan även slutsatsen 

dras att åldern har ett så pass stort inflytande i maktrelationerna i samhället att det inte ens 

behöver upplevas för att en person ska förstå vikten av det. Med andra ord har variabeln en så 

pass stor betydelse att den inte behöver specificeras eller förklaras för att kunna förstås. En 
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tolkning av ovanstående kan utgå från att respondenten internaliserar en bild av att det inte 

ens är värt att försöka komma ut på arbetsmarknaden, då utmaningen med att erhålla en äldre 

ålder kan komma att bli för svår. Internaliseringen blir med andra ord tillräckligt legitim för 

att eventuellt kunna påverka människors motivation till att ens försöka söka jobb. 

  

Som ett led i detta kommer följande citat: “Men jag tänkte alltid att det skulle komma en tid 

när jag fick jobb, men tiden gick och jag fick inte det. Och tillslut blev jag för gammal.”- 

Nihad. Närvänen (2009) skriver att det medföljer föreställningar kopplade till livsloppet och 

hur det inleds i olika livsfaser. Ovanstående resonemang kan sammankopplas med Nihads 

beskrivning om att han inte enbart blev gammal, utan för gammal. Han har internaliserat 

bilden av äldre som förbrukade på arbetsmarknaden. Ett annat scenario vore om Nihad valt att 

göra motstånd och säga att han trots allt ansåg sig vara arbetsduglig, men blev diskriminerad 

på grund av sin ålder. Istället accepterar han den bilden av att en äldre ålder korrelerar med 

mindre chanser på arbetsmarknaden. 

  

Det blir följaktligen tydligt hur dessa föreställningar om ålder ges makt och gör det “okej” för 

respondenten att sluta försöka skaffa sig ett jobb. Åldern övergår sålunda från att enbart 

handla om den kronologiska åldern till att handla om den sociala åldern. Detta kan utrönas 

genom att ingen av respondenterna under de sex intervjuerna nämner att det fanns någon 

definierad åldersgräns på arbetsmarknaden att förhålla sig till. Ingen av dem nämner något 

liknande: “efter 55 års ålder får man inte jobb som städare” eller något liknande. Tvärtemot 

hänvisar samtliga respondenter till den sociala åldern som påvisar att de rent socialt i 

sammanhanget blev nerklassificerade. 

  

Ska man dissekera citatet från respondenten ännu mer så börjar meningen med “Men jag 

tänkte alltid att det skulle komma en tid när jag fick jobb…”. Det vill säga att personen 

inleder med ett hopp om en möjlighet att det finns en chans till att nå sitt mål för att sedan 

övergå till: “...men tiden gick och jag fick inte det”. Begreppet “tiden gick” hade man i detta 

fall önskat att de hade blivit definierat, då det i sammanhanget blir vagt uttryckt och det är 

svårt att säkert veta vad den intervjuade menar. Logiskt sett bör det å andra sidan inte ha 

handlat om mer än några år, då respondenten redan var i 50 årsåldern vid detta skedet med en 

kommande pension vid 65 år som sluttid. Detta går bara att anta, men troligtvis rör det inte sig 

om att respondenten försökte i 10 år innan den gav upp. Sammanfattningsvis är det troligt att 
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det under en kort period övergick från hoppfullhet till att respondenten upplevde sig för 

gammal.  

  

Nihad berättar under intervjun om många år avlagda på arbetsmarknaden som troligtvis hade 

fortsatt om inte kriget hade brutit ut. Även Fikret beskriver följande “Efter 32 år av 

arbetslivserfarenhet, efter olika skol- och militärutbildningar, så ville man såklart fortsätta 

vara engagerad. Man hade en arbetsvana och vana av att vara flitig, men även om man ville så 

fanns det inte jobb här för oss. Hälsan började även bli en återkommande problematik”.  

 

Det logiska resonemanget skulle kunna vara att ingen av personerna i själva verket var för 

gamla för att jobba, då de varit kapabla till att vara aktiva och etablerade på arbetsmarknaden 

i Bosnien. Det som Nihad benämner som att “han blev för gammal” hade troligtvis inte varit 

relevant om han fortfarande befann sig i sitt hemland, då hade han troligtvis inte spekulerat 

kring sin ålder. Fikret som nämner att hälsan började bli en problematik, hade säkert känt av 

det även i Bosnien om han fortsatte jobba (även om kriget säkerligen hade en stor inverkan på 

hälsan), men troligtvis hade det inte hindrat honom från att fortsätta jobba.  

 

Därigenom kan man landa i att ingen av dem egentligen var för oförmögen till arbete. 

Problemen med ålder och hälsa blev först tydliga och påtagliga när de behövde komma in på 

en ny arbetsmarknad. Åldern hade troligtvis inte blivit lika avgörande om de enbart hade 

fortsatt med sina gamla jobb. De uppfattade sig vara i fel ålderskohort för att enkelt kunna 

komma in på arbetsmarknaden i Sverige och påbörja ett nytt jobb, vilket förklarades genom 

tillskrivningar om ålder och den medföljande problematiken som hälsa anses ha i äldre dagar. 

  

Detta går även att tyda på följande citat av Fikret “Så jag gick till arbetsförmedlingen och 

sökte. De lovade en massa, men tillslut blev det inget av det. Det är verkligen så att när man 

är äldre har man ingen chans om man är invandrare”, men även genom Medinas ord: “Jag 

hoppades att jag skulle börja jobba. Jag bad om att få göra vad som helst bara vi slapp vara på 

socialen. Det handlade inte om att jag ville börja jobba enbart för ekonomins skull utan för att 

jag kände mig obekväm när jag skulle till socialen. Det var samma känsla som att jag tiggde. 

Jag grät alltid, men fick aldrig möjlighet att jobba. Vi fick gå på SFI och praktik, men det 

ledde aldrig till jobb. De ville inte ge mig något för jag var för gammal. Jag tror faktiskt bara 

att det hade med åldern att göra”. 
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Utmaningen som fanns på arbetsmarknaden kan genom detta resultat främst koppla till två 

nämnare; invandrare och ålder. Genom ovan citat ser man dock att respondenten tillskriver 

ålder som den tyngre nämnaren och “invandrare” som en tilläggskomponent. Det är allmänt 

känt att invandrare är en grupp som har det svårare att integreras på arbetsmarknaden, men 

här blir det tydligt än mer att åldern får en definierande betydelse. Krekula, Närvänen och 

Näsman (2005) skriver om hur man i en äldre ålder lätt kan bli marginaliserad från 

arbetsmarknaden. Det man kan tänka sig skedde i dessa fall är å ena sidan att arbetsgivarna 

såg dem just som förbrukade och hellre satsade på yngre landsmän, då de upplevdes som 

flexiblare på grund utav sin ålder. Å andra sidan så spelade säkert den växande uppgivenheten 

roll hos de äldre. Istället för att fortsätta söka jobb som sina yngre landsmän som troligtvis 

också hade svårt att få jobb till en början, valdes bakslagen att förklaras med ålder. Det här 

kan ha medfört att de enklare gav upp än den yngre ålderskohorten, även om deras motgångar 

inte ens var kopplade till deras ålder. 

  

På frågan om det var något som Fikret upplevde som särskilt svårt med att bo i Sverige till en 

början, så kom svaret att det till en början var svårt innan man lärde sig språket genom SFI. 

“…men jag var envis även om jag hade svårt att lära mig för att jag var gammal”. Ajla 

svarade också att det hade varit lättare om man varit yngre för att man då fortfarande har 

skolmetodiken med sig. Närvänen (2009) skriver om hur alla ålderskategoriseringar skapar 

skillnader mellan andra åldrar och likhet mellan jämnåriga. Med andra ord blir det tydligt hur 

både Fikret och Ajla ålderskategoriserar när de tillskriver ålder som en faktor som försämrar 

förmågan till inlärning och indirekt pekar på att en yngre ålderskohort hade haft det enklare 

att lära sig.  

  

Det intressanta är att tid, påverkan av stress eller ett svalnande vilja inte benämns som 

problematik. Istället blir ålder en definierande faktor som ges behörigheten att förklara varför 

respondenten inte kunde lära sig. Indirekt blir det ett samband mellan ålder och svårighet till 

lärande. Nästintill som att det är en biologisk självklarhet att det är svårare att lära sig som 

äldre och att inlärningsförmågan är betydligt försämrad efter ett antal levda decennier. De 

intervjuade har kategoriserat sig som för gamla för att lära sig genom att finna en anledning 

som de accepterat och införlivat till varför de inte kommer lära sig. 

 

6.3 Åldrandets kravlöshet 

En intervjufråga som ställs handlar om vilka saker som ansågs vara av störst vikt att lösa när 
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man kommit till Sverige? Elmedin svarar: “Jag hade inga direkta planer, men förstod att jag 

måste lära mig svenska för att kunna kommunicera och använda språket i de enkla 

vardagskonversationerna; för att gå till affären, för att kunna fråga hur folk mår och sånt. Sen 

blev det inte lika viktigt längre att skynda på språkinlärningen. Jag kände mer att det som jag 

lärde mig, det lärde jag mig. Det blev inget tvång att jag skulle göra det, då jag redan hade 

gått i pension”. Elmedin beskriver tiden efter pensioneringen som en fas med andra krav. Å 

ena sidan beskriver han nödvändigheten i att lära sig svenska, men å andra sidan åberopar han 

pernsionsärfasen som en förklaring till varför det inte var lika väsentligt för honom att lära sig 

språket som det hade varit om han varit yngre. 

 

Närvänen (2009) redogör för att ålder och livsfas skapas tillsammans med andra människor i 

sociala praktiker och interaktioner. Beroende på vilken ålder en person erhåller medföljer 

även skilda sociala normer, förväntningar på personen, vilket tar form i olika sociala 

praktiker. Det här överensstämmer med Elmedin upplevelse om att förväntningarna släpptes 

på grund av hans ålder. Helt plötsligt fick respondenten möjlighet att välja om han skulle lära 

sig språket eller inte, då det längre inte var något krav på grund av den äldre åldern. Likväl 

som det skedde en ålders kategorisering kan även åberopandet av pensionärsrollen förstås 

som en form av emotionsbaserad coping.  

 

Elmedin kunde känt misslyckande över att han inte lärt sig språket till fullo, men hanterar det 

istället med att peka på att han är pensionär och att det av denna anledning “får bli som det 

blir”. Därigenom tydliggörs att den sociala normen som dessa människor uppfattade innebar 

att äldre människor med invandrarbakgrund inte förväntade sig kunna sig språket lika bra som 

de yngre. En annan slutsats som också kan dras utifrån Elmedins svar är att det upplevda 

kravet från det omgivande samhället minskar när man inte är i arbetsför ålder längre. 

Förväntningar på integration minskar, då integration kan tänkas vara som mest efterfrågad för 

att skapa arbetskraft. Å andra sidan finns det inget i själva pensioneringen som minskar 

behovet av att kunna svenska. Elmedin bor kvar i Sverige, ett land där man pratar svenska och 

inte bosniska. Hans utsaga kan tolkas både som att samhällets krav minskade, men också som 

att han internaliserat bilden och sänkt kraven på sig själv efter pensionen.  

 

Slutsatsen kan dras att det är viktigare som yngre invandrare att integrera sig in i det svenska 

samhället. Torres nämner att desto äldre man är desto mer förutsätter både samhället och 

individen att man istället assimileras in i den egna etniska gruppen och hittar människor med 
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liknande etnicitet att omgiva sig med (Torres 2002). Detta bekräftar Elmedin indirekt när han 

under intervjun beskrev hur att han kunde åka 70 km för att umgås med vänner med samma 

etnicitet, vilket skulle kunna vara anledningen till att han kände att han inte behövde lära sig 

svenska trots att han bodde i Sverige.  

 

Fortsättningsvis intervjuas Alisa som fick en möjlighet att jobba en del i Sverige och frågan 

ställs om vad som motiverade henne till att fortsätta kämpa. “Det som motiverade var att man 

ville fortsätta leva ett fungerande liv. Barnen hjälpte oss bland annat med att komma igång 

med SFI och där var det bara bosnier. Alla gick färdigt SFI och fick papper som de kunde 

uppvisa hos socialen, men inte jag. De ansåg att jag, eftersom jag var yngst där, skulle 

fortsätta och kämpa med skolan och söka jobb”. 

 

Närvänen (2009) skriver om att betrakta ålder och livsfas som ett görande medför också att 

intresset fokuseras på hur ålders- och livfasrelaterade normer kan förändras, vilka 

gränsdragningsprocesser som kan identifieras i olika sammanhang och hur ålderns- och 

livsfasens sociala innebörder förhandlas fram ex bär nya diskurser in en viss livsfas som 

skapas. I detta fallet blir gränsdragningen mellan de äldre och de yngre på SFI. Genom att 

Alisa var yngre än de andra så blev utkomsten för henne även annorlunda. I en annan del av 

intervjun framgår det att det inte handlade om många års skillnad utan detta är ytterligare ett 

exempel på hur några enstaka år kan göra skillnad i hur arbetsför omgivningen anser en 

person vara.  

 

6.4 Familj & fritidssysselsättningar   

I kunskapsläget tas det upp att de som benämns som sent-i-livet invandrare i denna studie, 

mer ofta än sällan invandrade till Sverige för att gifta sig eller leva tillsammans med en person 

som redan är bosatt här (Torres 2002). Det som är fascinerande är att samtliga av deltagarna 

kom till Sverige då de visste att deras barn hade flytt hit tidigare, för att de visste att deras 

barn skulle komma efter dem eller för att de kom hit tillsammans med barnen. Fortsättnings 

var den gemensamma nämnaren för samtliga intervjuade vikten av en geografisk närhet till 

familjen.  

 

Genom sammanställning av intervjuerna blev det tydligt att ett sätt att hantera svårigheter 

med att ha invandrat till Sverige för samtliga respondenter var att umgås med familjen. 

Emotionsbaserad coping leder som nämnt till en förändring i sättet man uppfattar situationen, 
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utan att för det förändra situationen i sig (Lazarus & Folkman 1984). Den logiska följden av 

detta är att familjen blev en emotionsbaserad coping för dem. Situationen förändrades inte 

som sådan enbart för att de var tillsammans, men att vara tillsammans gjorde att situationen 

blev enklare att hantera. Ett exempel som styrker detta kommer från Medinas intervju: “Att 

vara nära dem gjorde att man mådde bättre [...] Enda viktiga för mig var att komma till (stad) 

för här bodde min syster och min bror, men jag brydde mig inte om geografin i sig. Så länge 

ingen stör mig så struntade jag i allt, jag ville bara ha mitt lugn”. Även Fikret nämner 

följande: “Vi ville verkligen komma till Sverige för att vi hade två döttrar här och ville följa 

efter dem. När man befinner sig i en sådant trauma som vi var blir det ännu viktigare att vara 

nära familjen”. 

 

Det som är tänkvärt i det senare citatet är att Fikret är medveten om traumat han upplevt och 

att något behövs för att underlätta situationen, vilket i detta fallet blir familjen. Fikret hade 

kunnat svara att det efter ett trauma är viktigt att vara nära familjen för att kunna få hjälp med 

olika saker som behövs ordnas i och med ankomsten till ett nytt land, men istället så riktar han 

enbart det till den emotionella befrielsen som skapas av att vara nära sin familj. Det här kan 

tolkas som att när en krissituation inträffar, upplevde han att det främsta behovet grundade sig 

i att underlätta den emotionella delen och få lov att känna trygghetskänslor uppkomna av en 

samhörighet med den egna familjen. Hade han enbart varit inriktade på att finna ett tryggt 

bostadsland hade fokuset möjligen legat på att flytta till det land som gett bäst förutsättningar 

efter efterfrågan och behov, men genom att han visar istället att närhet till familj var det 

viktigaste. De intervjuade nämner att familjen var det viktigaste i denna situation, även om 

alla inte uttrycker varför så var fallet lika tydligt som Fikret, så kan slutsatsen dras att Fikrets 

utsaga kan tänkas vara applicerbar på samtliga respondenter. Det hade varit fördelaktigt att 

ställa följdfrågan om varför familjen var viktigast till samtliga, för att säkert kunna dra denna 

slutledning. Trots avsaknaden av svar är fördelen att ett tydligt mönster kan utrönas kring 

svaren på ursprungsfrågan och på den grunden kan Fikrets svar ses som ett tänkbart skäl 

gällande anledningen till varför respondenterna prioriterade att sökte sig nära sin familj 

istället för att välja det bästa bostadslandet.  

 

            När jag insåg att jag inte skulle få något jobb, så började jag gå till 

sjön och fiskade och kunde vara där hela dagarna. Det var på det sättet 

jag läkte mig själv. Från morgon till kväll. I början gick jag själv, gick 

till bron och fiskade. Sedan när mannen kom gick vi tillsammans. I 
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början fick jag ju starka tabletter för depression allt från 70- 100 mg, 

men vattnet lugnade mig helt enkelt. Efter ett tag behövde jag inte 

tabletterna. Vattnet lugnar en och drar ut det negativa, det hjälpte mig 

att somna. Det är mediterande att kolla på ett flöte som guppar på 

vatten och det var så jag blev bättre. Det var som att det tog mig 

tillbaka, som att jag hade varit någonstans och kom tillbaka. Det 

viktiga var inte fångsten, för jag kunde knappt bära hem den utan det 

som hände med mig. I början kunde jag inte sova bra. Men alltid efter 

att jag fiskat så somnade jag så enkelt, precis som ett flöte sjönk under 

ytan så somnade även jag *skratt* - Medina. 

  

Medinas citat hade i Lazarus & Folkmans (1984) mening varit ett exempel på en typ av 

emotionsbaserad coping som inte direkt förändrar synen på situationen som personen varit 

med om. Istället är det snarare kopplat till den del av emotionsbaserad coping som berör 

selektiv uppmärksamhet och undvikande. Medina ändrade inte synen på situationen i sig, men 

hon backade ifrån den och fokuserade tankarna på annat håll, vilket i enlighet med teorin 

innebär emotionsbaserad coping. För att förtydliga åberopar citatet en aktivitet för att få 

tankarna på annat håll i form av en indirekt meditation, vilket hjälpte intervjupersonerna att 

omvärdera situationen även om det inte var en förändring i sig som skedde.  

 

Det som förtydligar är att Medina indikerar på att hon till en början inte kunde hantera 

situationen som hon befann sig i. Först fick hon hjälp genom medicinering, men hittade sedan 

ett eget tillvägagångssätt för att hantera de känslorna som fanns inombords. Först var det 

enbart fisket som hjälpte, men det går att anta att detta i kombination med makens ankomst 

fick en stark effekt för välmåendet och var troligtvis anledning till varför hon kunde sluta 

medicinera. Med andra ord blev det som en dubbel emotionsbaserad coping där dels närheten 

från en person man har nära underlättar, tillsammans med en meditations-liknande aktivitet 

som får tankarna på annat håll. Detta visade sig vara till hjälp för henne, egentligen utan att 

hon direkt hanterar eller möter det traumat som hon varit med om.  

 

Även Elmedin nämner en aktivitet som underlättade för honom och som kan tolkas på samma 

sätt som ovanstående analys: “Alla fick vi gå i SFI, men jag fick inte tillträde till 

arbetsmarknaden eftersom jag var redan då var 56 år, samt att jag hade problem med 

ryggraden, diabetes och hjärtproblem. Istället blev jag sjukpensionär och blev jag medlem i 
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två olika fågelföreningar i Stockholm och skaffade mig duvor och kanariefåglar. När jag höll 

på med dem så var jag i min värld, för att jag gjorde det jag gillade”. Båda Medina och 

Elmedins exempel visar på att aktiviteter kan vara ett hjälpmedel för människor att komma 

ifrån olika trauman som de upplevt. Elmedin beskriver det som att han genom fåglarna kom in 

en annan värld, vilket indirekt tyder på att hans fokus i dessa stunder inte låg på det som skett. 

Genom sitt intresse för fåglar kunde han undvika jobbiga tankar om sitt förflutna och istället 

kunde positiva känslor bildas genom att han gjorde något han tyckte om. Trots att varken 

Elmedin eller Medina möter sitt förflutna i exempelvis kognitiv-beteendeterapi, så får de ändå 

redskap till att hantera det dem har varit med om. Sammanfattningsvis går det att betrakta det 

som att alla inte behöver läkar- eller psykologvård för att kunna må bättre, då det i dessa fall 

räckte med att göra något som de fann glädje i. Å andra sidan går det att anse att traumat 

kvarstår, men då respondenterna uppger att de inte hade tillgång till kontinuerlig 

psykologkontakt kan aktiviteter ses som en ingång till ett främjande mående.  

 

“Jag försökte att inte fastna i det för mycket. Fastnar man i de tankarna är man körd. Det hade 

fällt vem som helst. Istället försökte jag göra det mesta av vad jag kunde av mig själv i det här 

samhället. Jag ville lyckas även här och ville inte att någon skulle tycka synd om mig, men då 

fick inte heller jag själv tycka synd om mig”- Alisa. I linje med detta skriver Lazarus & 

Folkman (1984) om att anta ett positivt tänk och att inse att man har “viktigare” saker att 

lägga energi på än att gå in i ett negativt tankeschema. Detta är en copingstrategi som kan 

vara svårare att anta, då det kräver att man tar tag i sig själv och aktivt väljer bort negativa 

tankar. Det kan upplevas som lättare att istället finna en distraktion såsom i de föregående 

exemplen med Medina och Fikret, då det inte kräver aktivt att man möter situationen utan 

istället blir distraherad tills känslorna har lagt sig tillräckligt för att eventuellt kunna möta 

dem.  

 

Sammanfattningsvis anses emotionsbaserad copingstrategi vara viktig för att individen i fråga 

ska kunna hantera olika utmaningar. Familjen som fokus var den mest använda, men 

intervjupersonerna hanterade också svårigheter genom att fylla livet med olika aktiviteter som 

fiske, fåglar och liknande. Troligtvis inte enbart för aktiviteten i sig, utan också som ett sätt att 

ta bort fokus från jobbiga tankar.  
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6.5 Plugga, jobba & positivt tänk 

Problembaserade copingstrategier innebär att identifiera problemet, genera olika utvägar och 

att väga vinst och förlust i diverse åtgärder för att sedan agera utefter det mest gynnsamma 

(Lazarus & Folkman 1984). “Det som motiverade var att man ville fortsätta leva ett 

fungerande liv. Barnen hjälpte oss bland annat med att komma igång med SFI…”, säger Alisa 

och visar på hur hon använde sina barn som en åtgärd för att sätta igång med SFI, då hon 

ansåg att det skulle vara en utväg för att kunna fortsätta leva ett liv hon ansåg skäligt. Även 

Nihad beskriver ett liknande problemlösande tänk: “För mig var det först jobbigt i 2 år innan 

jag avslutade SFI, men jag var envis även om jag hade svårt att lära mig för att jag var 

gammal. Jag tog med mig saker hem och övade där. Det gjorde att jag lättare kunde lära mig 

och min vilja att börja jobba tvingade mig att lära mig språket”. Som nämnt i tidigare analys 

tillskrivs åldern betydelse för svårigheter. Han var inte bara gammal och hade svårt att lära 

sig, utan svårt att lära sig på grund av att han var gammal. En annan slutsats som går att dra är 

att både Nihad och Alisa såg på undervisningen och språkkunskaper som en möjlighet till ett 

bättre liv och en chans ut på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden var enligt dem likställt med 

ett bättre liv och för att komma dit, så använde de sig av problembaserad coping.  

 

Lazarus och Folkman (1984) beskriver hur man använder sig utav strategier för att skapa egna 

kognitiva förändringar, vilket Elmedin berättar att han gjorde under sin intervju: “Jag försöker 

tänka på att gå upp varje morgon med positiv energi, oavsett vad jag gör. Även om det är 

enkla vardagssysselsättningar eller i möten med människor, så försöker jag att vara positiv. 

Jag undviker allt som är negativt, från filmer med otäcka scener till dåliga nyheter. Jag jobbar 

med mitt psyke för att vara positiv [...]  Det är så individuellt, man skapar sin lycka och sin 

sorg, allt sitter i huvudet. Nervsystemet måste aktiveras med positiva tankar”. Genom att 

respondenten aktivt jobbade med sig själv för att hitta nya sätt att känna tacksamhet, så blev 

det säkerligen lättare för honom att hantera det han varit med om. Precis som Alisa tidigare 

nämnt tänkte antagligen Elmedin att man inte ska låta sig själv fastna för mycket  i det man 

har varit med om. Som ett resultat av att den Elmedin tog tag i vad han tänkte på och omgavs 

av, så kunde han eliminera tankar som inte fick honom att må bra. Fortsättningsvis beskrev 

Elmedin även hur han inte har svårt för att anstränga sig extra för aktiviteter som får honom 

att må bra: “Exempelvis åker jag 70km varannan dag för att umgås med mina vänner i 

Stockholm som kommer från samma hemstad som jag i Bosnien. Jag vill det och kan det, men 

framförallt behöver jag det och det är inte jobbigt för mig att göra en sak för att kunna få ut 

något positivt utav det”.  
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Slutsatsen som kan dras utifrån detta är att om medvetet styr sina tankar, är selektiv med vad 

för energi man tar in och strategiskt väljer aktiviteter med avsikten att må bra, så kan man 

höja sitt mående utan någon bakomliggande bearbetningsprocess. Sammanfattningsvis 

framstår det som möjligt att betinga sin hjärna att fokusera på positiva saker och medvetet 

möjliggöra händelser som inger denna typ av känsla. Enligt respondenten verkar det även 

möjligt att bygga upp ett nytt tankeschema även om ens tankeprocesser tidigare kantats av 

negativa händelser.  

 

Slutligen ska den problembaserad copingstrategin som användes genomgående utav alla 

respondenter uppmärksammas, nämligen att alla åkte tillbaka “hem” till Bosnien. Efter 25 år 

och ett uppbyggt liv i Sverige var hem fortfarande inte i Sverige. Å andra sidan uppgav 

samtliga respondenter att de inte hade som avsikt att flytta tillbaka dit permanent, då de ansåg 

det av olika skäl det inte vara hållbart eller möjligt. Istället blev Bosnien som en 

copingstrategi för dem och hädanefter kommer ett exempel som belyser detta: “Men så fort 

jag kan så åker jag tillbaka. Det är på det sättet jag kan hantera mitt öde”- Medina, “Jag vill 

fortsätta pendla mellan Sverige och Bosnien, så länge vi orkar…” -Elmedin och “Nuförtiden 

åker jag ner till Bosnien och laddar upp energin innan jag kommer tillbaka *skratt*”- Nihad.  

 

Lazarus & Folkman (1984) menar att problembaserad coping inte enbart handlar om en 

objektiv och analyserande process som fokuserar på externa saker, utan även inkluderar 

strategier som är riktade internt och in mot en själv. Genom att åka ner till Bosnien så hittar 

de en strategi för att hantera den vardag de har i Sverige. När Nihad nämner att han “laddar 

upp batterierna”, så accepterar han att livet inte är ultimat hela tiden, men genom att alstra 

energi från att åka dit man gillar att vara så handskas han med problemet, istället för att fastna 

i det faktum att han inte kan vara i Bosnien på heltid. 
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7 Avslutande diskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur pensionärer med bosnisk- hercegovinskt ursprung 

hanterade utmaningar relaterade till att invandra till Sverige sent i livet. Vid analys av 

intervjuer med bosnisk-hercegovinska pensionärer gick det att urskilja flera likheter mellan 

respondenternas svar i hur de gick tillväga för att hantera både sitt förflutna, men även ta sig 

an sin framtid. De strategier som återberättas i intervjuerna artar sig på olika sätt, men visar 

ändå på samma eller liknande mönster.  

 

I led med emotionsbaserad coping var familj och närhet till närstående en aspekt som för var 

viktig för samtliga. Flertalet av de intervjuade beskriver även en aktivitet som väsentlig att 

förhålla sig till och låta tankarna fokuseras på. Slutsatsen som kan dras är att människor i 

denna typ av situation behöver direkt eller indirekt underhålla sina tankar. De respondenter 

som intervjuades hade inte möjlighet att kontinuerligt få hjälp av en psykolog, vilket troligtvis 

hade varit fördelaktigt, men genom att direkt eller indirekt fästa sina tankar på något som inte 

har med ens förflutna att göra, så kunde de därigenom finna styrka till att fortsätta hantera 

utmaningar som de mötte.  

 

De problembaserade copingstrategier som tagits upp handlade om att aktivt be om hjälp och 

söka efter lösningar för att nå de mål man vill, samt att medvetet göra en ansträngning för att 

skapa positiva tankescheman. Det är fascinerande att samtliga respondenter nämner SFI 

likställt ett vägskäl. Några tog SFI på allvar för att de såg på undervisningen och 

språkkunskaper som en möjlighet till ett bättre liv och en chans ut på arbetsmarknaden. Andra 

valde att inte fokusera lika mycket på integrationen utan i enlighet med Torres (2002) sågs 

fördelen med att fokusera på assimilation in i den egna gruppen. Oavsett vilken väg individen 

väljer blir det en problemlösande copingstrategi då man aktivt gör ett val.  

 

För att övergå till analysen om åldersordning, så ser man genomgående att respondenterna 

gav sin ålder en central betydelse. Å ena sidan tillskrevs ålder vara orsaken till olika hinder: 

det är med anledning av åldern som de inte kan lära sig språket och att det även var därför 

som de inte fick några jobb. De beskrev också att de på grund av sina levnadsår hade en rad 

olika sjukdomar och krämpor. Studien visar även hur normer från det omgivande samhället 

om äldre kommer till uttryck. Äldre framställs som arbetsoförmögna, dåliga på att lära sig 

språk och skröpliga. Dessa åldersnormer omvandlas i sin tur till något som kan liknas vid en 
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biologisk självklarhet, vilket internaliseras av de äldre personerna och medför att de själva 

börjar betrakta sig utifrån dessa tillskrivningar. I sin tur medför detta en uppgivenhet när 

viljan om integration fortfarande finns.  

 

Det som är av vikt att lyfta i led med detta är att det inte är en självklarhet att en 50 åring har 

sämre hälsa än en 30 åring. Faktorer som rökning, olika typer av missbruk, sjukdomar, 

träningsbakgrund, livshändelser och kost har sin påverkan och kan medföra att den äldre 

personen egentligen har bättre fysiska förutsättningar än den yngre. Det är därigenom det är 

intressant att det enbart är på grund av åldern som de intervjuade uppger att de inte fick jobb. 

Hälsa nämns som variabel, men kopplas även den som ett resultat av en högre ålder. Ingen av 

samtliga respondenter nämner att de trots sin ålder var bättre ämnade för arbetsmarknaden, då 

de var i bättre skick än många av deras yngre landsmän. I regel är det trots allt yngre 

människor som deltar i krig som soldater, något som kan medföra psykiska och fysiska 

konsekvenser som hämmar deras möjligheter på arbetsmarknaden. Respondenterna nämner 

inte heller att de genom sin arbetslivserfarenhet erhöll mer kunskap än den yngre 

generationen och därigenom borde haft en fördel i möjligheten att få jobb. 

 

Fortsättningsvis tillskrevs åldern även en annan roll; nämligen att vara äldre innebar även att 

befinna sig i en livsfas utan krav. Paralleller med att vara för gammal kopplas samman med 

en kravlöshet. Integration blir inte lika viktig som om man hade varit yngre och en 

assimilation med den egna gruppen anses mer självklar både för individen och samhället 

(Torres 2002). 

 

Studiens slutsats blir att respondenterna visar att de har hanterat utmaningar både genom 

emotionsbaserad- och problembaserad coping. De emotionsbaserade strategier de främst har 

använt sig av innebar familj och “mindfulla” aktiviteter som skapade trygghetskänslor och 

hjälpte dem att fokusera tankarna på nutid istället för dåtid. De problembaserade strategierna 

handlar om att studera SFI, komma ut på arbetsmarknaden, aktivt tänka positivt och göra 

saker som ingav en positiv känsla, samt undvika att komma i allt för stor kontakt med saker 

som bringade negativitet eller dåliga känslor.  

  

Det är angeläget att få mer kunskap om sent-i-livet invandrares livssituation, deras strategier 

och sätt att hantera utmaningar av flera anledningar. Människor drivs på flykt inte för att de 

vill utan för att det måste. Om bostadslandet som ett led i detta kan underlätta deras börda 
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genom mer forskning och tillgång till användning av olika strategier kommer inte enbart den 

enda profiten vara att folkhälsan höjs. För det är ett faktum att människor lever längre och vad 

som framkommer i studien är att människor fortfarande är handlingskraftiga trots att det är 

sent-i-livet invandrare.  

 

Genom forskning om hur man hanterar att komma in i ett nytt samhälle som sent-i-livet 

invandrare, kan känslan av att enbart "ta" från samhället reduceras, vilket många av 

respondenterna påpekade att de kände. Åldern är en tillskrivning och inte något som 

automatisk gör människor passiva. Alla kommer inte vilja integreras in i det svenska 

samhället, vilket framkom i studien. Vissa kommer hellre vilja assimilera sig med den egna 

etniska gruppen. Det är dock inte att förglömma att fem utav sex personer i studien i själva 

verket ville ut på arbetsmarknaden: “Jag bad om att få göra vad som helst bara vi slapp vara 

på socialen” -Medina. Förhoppningen med studien är att ett mer aktsamt förhållningssätt antas 

när vi tillskriver åldern en betydelse, men även när vi tillskriver människor deras (o)förmåga. 
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