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SAMMANFATTNING/ABSTRACT

Titel: Att biståndshandlägga äldre invandrare.

Författare: Agneta Pettersson

Syftet med uppsatsen är, att undersöka hur biståndsbedömare inom äldreomsorgen ser på äldre invand-
rares behov samt hur man handlägger och bedömer deras behov. Jag har använt mig av en kvalitativ
metod för att få en nyanserad bild av det strukturella och enskildas förhållandens mening och sam-
verkan, speciellt när det gäller synen på behov och hur man bedömer behov. Jag har gjort halvstruktu-
rerade intervjuer på bandspelare med tre av de fyra biståndshandläggare som jag sedan skrivit ut ord
för ord. Vid den fjärde intervjun antecknade jag svaren för hand på grund av att informanten inte ville
bli inspelad på band. För att få svar på mina frågor så har jag granskat utskrifterna, varefter jag struk-
turerade upp i olika temaområden som jag senare redovisat samt fört en diskussion om. Jag kom fram
till att det är i språket som det brister, samt i vetskapen om de äldre invandrares kulturella seder och
bruk, som gör att man som biståndsbedömare inte kan tillgodose de äldre invandrarnas specifika
behov.
Sökord: Äldre invandrare, kultur, kulturkrock, etnicitet, behov

Title: How social worker evaluating the elderly immigrants needs.
My intention with this paper is to investigate how the social worker evaluating the elderly immigrant’s
needs and how the matters are handled and how the needs are regarded. I have used a qualitative
method to get a modulated picture of meaning and co-operation, especially when it comes to the needs
and how the needs are evaluated. I have made half-structured interviews by means of a tape-recorder
with three of the four persons handling these matters and then printed out these interviews word by
word. At the fourth interview I noted the answers on paper as the person in question did not want to
have her answers taped. I have reviewed the printouts, structured and discussion the answers and come
to the conclusion that insufficient knowledge of languages and not knowing enough about the immi-
grant’s cultural customs often are the reason for the investigator’s not fulfilling the specific needs of
the old immigrants.
Search words: Old immigrants, culture, culture collision, ethnic, needs
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Inledning

Samhällets planerade åtgärder för äldre invandrare.
När Sverige på 1960-70 talet hade behov av arbetskraft var det lätt för invandrare att integre-
ras i det svenska samhället. De planerade svenska invandrarpolitikens åtgärder gällande enligt
Songur (2002) invandrare, vilket sträckte sig ända in på 1990-talet. Man hade då tre målsätt-
ningar: jämlikhets-, valfrihets- och samverkansmålen. Jämlikhetsmålen gick ut på att man
skulle fortsätta att skapa likvärdiga levnadsvillkor mellan invandrarna och den övriga befolk-
ningen. Alla kategorier av invandrare skulle ha samma möjlighet att få behålla och vidareut-
veckla sitt modersmål samt att bibehålla sina traditioner, dels för sitt språk men också för sin
identitet. För att kunna uppfylla dessa mål var förutsättningen den att man skulle ge alla in-
vandrare bostad, arbete, social omvårdnad och utbildning. Syftet med valfrihetsmålet var att
invandrare själva skulle få välja om de ville behålla och vidareutveckla den ursprungliga
kulturella och språkliga identitet, för att på så vis behålla kontakten med sitt ursprungsland
eller om de ville integreras in i den svenska kulturen. Med samverkansmålet ville man skapa
en samverkan mellan invandrarna och majoritetsbefolkningen.

 De invandrarpolitiska målen var vägledande för invandrarpolitiken långt in på 1990-talet.
Invandrarpolitiken ersattes då formellt till integrationspolitik. Man kunde konstatera att man
hade behov av tvåspråkig personal inom den sociala sektorn. Samtidigt så sköt man frågorna
om flyktinginvandringen framför sig. Man tyckte att det var nödvändigt att ett genomförande
av de invandrarpolitiska målen måste följas av en mer återhållsam invandrarpolitik. Men
något som var oklart var hur målen skulle anpassas och genomföras. Detta var ett stort pro-
blem, som senare visade sig tydligt på lokalnivå. Den grundregel som var från år 1968 blev
åter 1975 aktuell igen, nämligen att varje verksamhetsområde för sig skulle bedöma om sär-
åtgärder och hjälp till invandrare var nödvändiga eller inte. På liknande sätt fastslog stats-
makterna denna princip 10 år senare.

Vid mitten av 1980-talet började statsmakterna successivt att tona ned vikten av etnisk mång-
fald i samhället. Man framhöll i stället vad viktigt det var med svenska referensramar och
kunskap i svenska. Det dominerande problemet som rådde i invandrarpolitiken från mitten av
1980-talet var diskrimineringen av invandrare på arbetsmarknaden och på andra områden i
samhället. I och med detta kom det invandrarpolitiska regelverk som utformades under 1970-
talet att på ett tydligare sätt aktualisera det stora problem som är mellan invandrarnas offici-
ella och huvudsakliga rättigheter.

Detta är intressant på grund av de problem och frågor som kom att ha inverkan på begräns-
ningen av invandrarnas formella rättigheter. I rapporten Äldre födda utomlands (1999) redo-
gör man att det i Sverige finns människor ifrån cirka 146 olika länder, med cirka 146 olika
språk. Många av dessa kommer att inom en snar framtid att vara aktuella i den formella
vården och omsorgen. Det är människor som bor i Sverige i dag som av kulturella och reli-
gösa olikheter har behov som inte kan uppfyllas av den nuvarande offentliga äldreomsorgens.
Man kommer att ställas inför ett stort antal människor med en mångfald av olika språkliga,
etniska, kulturella och religösa tillhörigheter.

I portalparagrafen, 1 § Socialtjänstlagen, anges hela socialtjänstens generella mål vilket verk-
samheter genomsyras av. Alltsedan socialtjänstlagen trädde i kraft så har, enligt Amundberg
(1998), äldreomsorgens biståndsformer varit en myndighetsutövning. I och med det att ädelre-
formen trädde i kraft har kommunerna allt ansvar för äldreomsorgen. Detta har bidragit till att
kommunerna även ansvarar för utredningar och beslutsfattanden om diverse biståndsformer,
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vilket i sin tur ökat kraven på bedömningar i flera biståndsformer. Kommunernas allt mer
ansträngda ekonomi har genererat till att kraven höjts på att rätt insats beviljats till de männi-
skor som bäst är i behov av den, i och med detta ökar även kravet på en rättsäker bistånds-
hantering. För att ha möjligheten att kunna utföra arbetet rätt i handläggningen måste äldre-
omsorgen ha den förmågan att kunna förklara vad som är myndighetsutövning. Detta på
grund av att dessa uppgifter har ett särskilt regelverk när de handläggs. För myndighetsut-
övningslagen gäller även förvaltningslagens handläggnings -normer tillsammans med Sol. En
myndighet måste vara prestigefri och enbart se till fakta, det vill säga den äldres behov av
omsorg. Omvårdnadsbehov, oro och otrygghet fordrar en bra kontakt mellan den sökande och
behovsbedömaren, detta för att kunna göra en korrekt bedömning. Det realistiska bedöm-
ningskravet är förenat med formregler för hur en utredning går tillväga samt hur beslutet
fattas.
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Problem och Syfte
Äldre människor är som alla andra människor olika varandra med olika behov, erfarenheter,
traditioner och intressen. Men det kan som äldre vara svårt att föra fram sina önskemål och
behov. Socialtjänstens mål är enligt Sol § 1 ”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och
solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet. Jämlikhet i levnads-
villkoren och aktivt deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till
människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla en-
skildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människors
självbestämmanderätt och integritet.” I 4 kap. 1 § Sol har man fastslagit följande: ”Den som
inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till
bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall
genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker
hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.”

Att ständigt möta människor i behov av hjälp, att se varje person som enskild individ kräver
kompetens. En kompetens som många gånger är svår att beskriva men som är minst lika vik-
tigt som konkreta kunskaper. Det handlar om att ha emotionell begåvning, medkänsla för sina
medmänniskor samt förmåga att vara en god lyssnare och en lyhörd beaktare. Detta gäller inte
minst när man som biståndsbedömare ska se till de äldres behov. Lindelöf och Rönnbäck
(1997) anser att det är den äldres behov som är det primära för en bedömning. Men i en be-
dömning är inte kopplingen mellan behov och beslut självklar. Utöver omsorgstagarna och
deras behov berörs bedömningen och besluten också av handläggare. Handläggarens syn på
och bedömningar av behov är olika, men även uppfattningen om hur behoven skall tillgodoses
och av vem. En biståndsbedömare skall ha en god kunnighet på området. Ha förmågan att
kunna se helheten av den enskildes situation, samt uppfylla Sol:s krav på rättssäkerhet. Detta
skall inverka på både bedömningen av behoven och beslutet i den enskildes fall.

Äldre invandrare som har små resurser när det gäller formella och substantiella (väsentliga)
rättigheter riskerar enligt Songur (2002) att hamna utanför systemet på grund av att de blir
åsidosatta, mycket beroende på att de inte kan språket och att de inte haft något förvärvsarbete
i Sverige samt att de ej blivit informerade om de rättigheter de har att tillgå. Det är säkert inte
generellt för alla äldre invandrare men ändå tillräckligt många för att utgöra ett problem. Kun-
skapen om äldre invandrares behov av vård och omsorg är mycket begränsat. Även om, som
det framkommer i Äldre utanför äldreomsorgen (2002) äldre invandrare på senare tid upp-
täcks alltmer, så är det mycket lite forskat om deras behov. Ofta framställs äldre invandrare
som en speciellt utsatt grupp. Exempel på problem som beskrivs är isolering, psykisk ohälsa
och språkproblem i mötet med äldreomsorgen som ibland har svårt att rätta sig efter individer
och grupper som önskar någonting annat än vad som är vanligt. I Äldre födda utomlands
(1999) redogör man för att det finns äldre invandrare i samtliga kommuner i landet, i större
eller mindre utsträckning och inom en tioårsperiod räknar man med att de allra flesta av
landets kommuner kommer att vara berörda av denna kategori inom äldreomsorgen. Utifrån
ovanstående anser jag att det är intressant att utifrån ett personalperspektiv undersöka hur bi-
ståndsbedömaren handlägger och bedömer äldre invandrares behov.

Mina frågeställningar är: Upplever biståndsbedömaren att det finns speciella behov hos äldre
invandrare? I vilken mån läggs denna kunskap om äldre invandrares särskilda behov till grund
för handläggningen och beslutsfattande?

Syftet med uppsatsen är, att undersöka hur biståndsbedömare inom äldreomsorgen ser på
äldre invandrares behov samt hur man handlägger och bedömer deras behov.
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Metod

Presentation av undersökningsdeltagarna
Jag har intervjuat fyra stycken kvinnliga biståndsbedömare som var mellan 40 – 59 år. Samt-
liga arbetade efter beställare – utförarmodellen. I en beställare – utförarorganisation är hand-
läggaren, enligt Lindelöf och Rönnbäck (1997), avskild från verkställighet och innefattar
endast utredningar, beslut och beställningar. Två av de fyra handläggarna som jag intervjuade
hade social omsorgsutbildning, en var utbildad sjuksköterska och en hade inte någon utbild-
ning alls, men hade 20 års arbetslivserfarenhet som biståndshandläggare och blivit fortut-
bildad inom kommunen. Samtliga hade lång erfarenhet av olika yrken inom omsorgen, som
till exempel hemtjänstassistent, hemvårdsassistent, enhetschef, föreståndare på äldreboende
samt arbete inom psykiatrin.

Urval
För undersökningen har jag genomfört delvis strukturerade intervjuer med dessa fyra stycken
kvinnliga biståndsbedömare. Frågeformuläret som jag utgick ifrån följs som en bilaga. Urval-
skriterierna för intervjupersonerna har varit:

� att de skall vara goda informatörer d v s att de skulle kunna ge en väsentlig beskrivning
om deras syn på äldre invandrares behov.

� Att de skall ha äldre invandrare som klienter.
� Att de skall arbeta som biståndsbedömare.

Datainsamling
Intervjuerna genomfördes i två olika kommuner. Den första kommunen är en stor kommun
och den andra är en mellanstor kommun. Varför jag valde just dessa kommuner var för att jag
hade som avsikt att intervjua biståndsbedömare som hade erfarenhet av att handlägga äldre
invandrare vilket jag utgick ifrån var i någon större kommun som hade många invandrare. Det
var inte helt lätt att få komma i kontakt med biståndshandläggare som hade äldre invandrare
som klienter. Jag började ringa till biståndsenheten i den något mindre av de två valda
kommunerna, där jag fick namn på fyra stycken tänkbara biståndshandläggare. Efter att ha
kontaktat dem per telefon och talat om mitt syfte med intervjun så var det endast en som
kunde tänka sig att ställa upp. Anledningen till att de andra tre inte kunde tänka sig att ställa
upp var att de inte ansåg sig ha nog med erfarenhet av handläggning av äldre invandrare. Den
fjärde biståndshandläggaren arbetade i ett område där majoriteten av invånarna bestod av
invandrare. Men eftersom jag ville ha en djupare bredd i min studie så ansåg jag att jag ville
ha ytterligare tre intervjuer, så därför vände jag mig till en ytterligare en kommun. Efter att ha
tagit kontakt med kommunens växel fick jag nio olika namn som jag tog kontakt med. I denna
kommun så hade man ett flertal invandrartäta områden. Jag blev vänligt bemött vart jag än
vände mig och fick till slut tillstånd av tre biståndsbedömarna att komma och göra intervju-
erna. Varför de andra sex personerna avsade sig berodde på tidsbrist. Tilläggas bör att i den
större kommunen arbetade de tre biståndshandläggarna i tre olika kommundelar. Jag erbjöd
mig att sända över intervjufrågorna i förväg via fax, vilket jag även gjorde men det var endast
en av de fyra som hade satt sig in i frågorna i förväg.

I tre av de fyra intervjuerna har jag använt mig av bandspelare, den fjärde biståndsbedömaren
sa sig inte vilja bli intervjuad på band, då jag i stället antecknade svaren. Varje intervju tog
cirka en timma att genomföra, i intervjun med den handläggare som inte ville använda sig av
bandspelare tog intervjun cirka två timmar. Samtliga intervjuer skedde på var och ens egna
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kontor. Jag började med, innan intervjuerna att berätta om min studie och talade om vad syftet
var samt vilken målgrupp jag vände mig till.

Min vilja har varit att få fram biståndsbedömarens syn på invandrares behov samt hur man
handlägger och bedömer deras behov. Genom att genomföra studien med halvstrukturerade
frågor med möjligheten att ställa följdfrågor som inspelades på band och senare skrevs ut ord
för ord kunde jag få kausala förklaringar, det vill säga orsaksförklaringar samt intentionella
förklaringar d v s ändamålsförklaringar. Thurén (1991) redogör för att den kausala förklaring-
en eller orsaksförklaringen härrör från det förflutna, medan ändamålsförklaringar eller inten-
tionella förklaringar utgår från att någon avsiktligt vill åstadkomma något. För att kunna se ett
sammanhang så måste dessa två förklaringar komplettera varandra. Med andra ord för att få
förståelse för varför man gör som man gör i en handläggning/ bedömning av äldre invandrare
samt för att se vad det fanns för bakomliggande faktorer som bidrog till att man handlade som
man gjorde.

Inom forskningen ses vanligtvis validitet och reliabilitet enligt Halvorsen (1992) som två
centrala begrepp. Från begynnelsen kom begreppen från den positivistiska traditionen.
Validitet betyder att ett test har förmågan att mäta vad det är avsett att mäta. Reliabiliteten
syftar på de uppmätta resultatens pålitlighet i en undersökning, vilket kan styras genom att
oberoende mätningar ger liknande resultat. Thurén (1991) förklarar att reliabiliteten är det
samma som tillförlitlighet d v s att mätningarna är riktig gjorda, medan validiteten står för att
man verkligen har undersökt det man vill undersöka och inget annat. Därmed så kan jag säga
att validiteten är god på så vis att jag har undersökt det jag ville undersöka och ingenting
annat, att jag har säkerställt kvalitén på frågorna genom att jag i intervjuerna har återkopplat
de svar som jag har fått. Samt att jag har haft möjlighet att återkomma med ytterligare frågor
om det skulle ha framkommit några oklarheter.

Bearbetning av intervjuerna
Efter det att jag skrivit ut intervjuerna läste jag igenom dem en efter en där teman urskiljdes,
som sedan kategoriserades upp i olika områden. Jag presenterar resultatet utifrån kategori-
erna: Äldre invandrares behov av anhörigvård, Kulturella konflikter, Språkets betydelse, samt
Kulturella konflikter gällande synen på åldrandet. Det hermeneutiska förhållningssättet ut-
märker studien som enligt Patel och Davidsson (1994) står för den kvalitativa förståelse – och
tolkningssystem, en forskarroll som är öppen, ”subjektiv” och engagerande. Hermeneutiken
menar att det går att förstå andra människor och våra egna livssituationer genom att tolka hur
mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talande och skrivande språket samt i
människors handlingar och i mänskliga livsyttringar. Människor har intentioner, avsikter, som
yttrar sig i språk och i handling, och som det går att tolka och förstå innebörden av. Forskaren
närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse. För att på så vis se hel-
heten i forskningsproblemet. Att pendla mellan del och helhet för att få en så full förståelse
som möjligt. Något som utgör den hermeneutiska spiralen.

Det är som Repstad (1999) uttrycker det texten som är det ledande uttrycket och arbetsmateri-
alet när det gäller kvalitativa metoder, i och med att man antecknar observationerna, band-
inspelningarna och intervjuerna, som sedan kommer till användning i den fortsatta diskus-
sionen. Man kan om det krävs återkomma med mer frågor om det uppstår något som är oklart.

Teoretiska utgångspunkter
För studien valde jag en kvalitativ metod för att som även Backman (1998) anser inriktar sig
på individen och hur denne uppfattar sin verklighet. Studien vilar på litteraturstudier där
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empirin används för att illustrera teorierna. Jag valde metoden för att bättre kunna förstå den
situation som människor och grupper befinner sig i, samt för att kunna sätta sig in i deras livs-
situationer. Man måste ideligen växla mellan ett yttre och ett inre perspektiv – mellan att be-
gripa och förklara ett fenomen. Skapa en gemensam tillit sett från ett socialpsykologiskt per-
spektiv. Angelöw och Jonsson (1990) förklarar socialpsykologin som förhållandet mellan
individen och samhället. Det är samspelet mellan människors tankar, känslor beteenden och
det omgivande samhället. Om vi skall förstå samspelet mellan individen och den sociala om-
givningen, är det viktigt att vi har ett grepp om det sociala livet, t ex hur interaktionen mellan
människor utspelar sig, hur de kommunicerar, hur roller lärs in och utförs samt hur värde-
ringar och normer påverkar vårt beteende. Man kan inte studera dessa processer var och en för
sig utan de måste förstås mot bakgrunden av olika samhällsförhållanden. Eftersom uppsatsen
är kvalitativt inriktad ger den en nyanserad bild av både det strukturella och enskilda för-
hållandens mening och samverkan, speciellt när det gäller synen på behov och hur man be-
dömer behov.

Etiska överväganden
Utifrån forskningsetiskt perspektiv har samtliga intervjuer skrivits ut ord för ord, alla identifi-
erbara fakta avkodades, detta för att man inte skall kunna identifiera de som ingick i studien.
Alver och Öyer (1998) redogör för att forskningsetiken handlar om värderingar av hur grän-
serna för forskning skall dras. Etik förhåller sig till frågan om vad som är lagligt. Det finns
fyra grundläggande huvudkrav som skall följas, det är informationskravet d v s att forskaren
skall informera de som blir berörda om syftet med forskningen. Samtyckeskravet som innebär
att de som deltar i forskningen själva har rätten till att bestämma om de skall medverka. Kon-
fidentialitetskravet är att upplysningar om de berörda i en studie skall ges största möjliga kon-
fidentialitet och uppgifterna om personernas skall skyddas så att obehöriga inte får tillgång till
dessa. Nyttjandekravet innebär att det material som samlats in endast får användas till det
aktuella ändamålet. Eftersom att jag inte har uppgivit i vilka kommuner jag har genomfört
mina intervjuer i, ej heller uppgivit några namn på personerna samt att handläggarna genom
informerat samtycke har gått med på att bli intervjuade anser jag att det inte föreligger några
forskningsetiska komplikationer.
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Behov
Att korrekt definiera vad begreppet behov står för är enligt Bergmark (1998) omöjligt. Inom
discipliner som  t ex sociologi, filosofi och statsvetenskap har man samma uppfattning. Berg-
mark refererar till (Hill & Bramley, 1986) som anser att de flesta forskare som försöker analy-
sera begreppet behov har kommit fram till samma slutsats, nämligen att det inte är möjligt att
klart definiera begreppet. Bergmark förklarar att skälen till att begreppet har en otydlig inne-
börd bland annat beror på att det är politiskt kontroversiellt. Genom att hänvisa till
rådande behov i samhället, så har det blivit ett sätt att få legitimitet för olika politiska strävan-
den. På så sätt har förklarningarna av begreppet kopplats till ideologiska överväganden av
olika slag. Ett annat problem som bidrar till begreppets mångtydighet är när man ska förklara
begreppet från en teoretisk betydelse inom vetenskapen eller socialpolitiken där det finns en
omfattande och opreciserad användning av ordet. I vardagssammanhang används ordet för att
tydliggöra olika önskemål. Det är till exempel skillnad på om jag uttrycker att jag är i behov
av någonting eller om jag säger att jag vill någonting. Begreppet har fått en viktig roll i det
sociala arbetet, då både i lagstiftningen och i professionella bedömningar. Det förekommande
ofta att man hänvisar till behov i socialtjänstlagen. I biståndsparagrafen slår man fast att den
enskilde har rätt till bistånd… om dennes behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Men man
går inte närmare in på att förklara vad begreppet är och vad det står för.

Olika motivationsteorier har den allmänna uppfattningen att drivkrafter och orsaksfaktorer
oftast är av fysiologisk eller biologisk beskaffenhet. Man talar enligt Israel (1990) om in-
stinkter, drifter, begär och om behov. Man använder sig av dessa termer i olika sammanhang.
Stundom menar man att det finns i människans organismer, och ibland anses de vara fysio-
logiskt förankrade, man menar då våra primära behov såsom mat, tak över huvudet, sömn och
så vidare. En följd av detta är att man tar avstånd ifrån, eller om inte annat undervärderar det
faktum, att mänskliga gärningar det vill säga handlingar, i stor omfattning är interaktioner, d v
s något sker människor emellan och som händer inom en social och en samhällelig ram.

Israel anser att begreppet behov har tre olika funktioner:

1. För det första så används behov för att förklara våra handlingar. Genom att hänvisa till
människors behov görs hennes handlingar begripliga. Man kan t ex säga ”Jag gick ut
därför att jag behövde luft”. D v s mitt behov av frisk luft förklarade varför jag gick ut.

2. Det andra är att man behöver behov för att kunna legitimera våra handlingar. Vi hän-
visar till våra behov då vi är medvetna om att vi gjort något orätt. Någon kan t ex säga
”jag slog dig därför att jag behövde få utlopp för känslorna”. D v s behovet för att få
utlopp för känslorna legitimerade slaget.

3. Det tredje är att behovet används för att övertala andra att göra eller tycka någonting.
Politiker kan till exempel säga ”vi behöver höja skatten för att garantera att behovet av
hög kvalitet inom skola, vård och omsorg bevaras”. D v s att om vi tycker att vi skall
ha en god kvalitet inom skola, vård och omsorg, så måste vi inse att det krävs en skat-
tehöjning.

Bergmark (1998) skiljer mellan absoluta och relativa behov. Absoluta behov kallas även de
primära behoven, de behov som vi mer eller mindre far illa av om inte vi får dessa tillgodo-
sedda, t ex mat, dryck, sömn o s v. Relativa behov är behov som jag eller samhället väljer
(man kan även benämna det som sekundära behov). Dessa behov är viktiga på grund av att de
är beroende av de kulturella historiska sammanhangen. De behov som anses vara självklara i
en kultur, kan vara av en helt annan betydelse i en annan, kanske rent av oönskat. Dessa
behov formas i ett samspel och bestäms utifrån vilket värdesystem som finns.
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Behovets grunder
Bergmark (1998) menar att i behovens grund finns det två allmänna traditioner. Den första är
instrumentell eller målrelaterat, och den andra traditionen ser man behovet som summan av
ett inre spänningstillstånd hos den enskilde. Om man ser utifrån det första perspektivet kan
man förklara det med som om jag  t ex, har behov av hjälpmedel så är hjälpmedlet nödvändigt
för att förverkliga ett särskilt tillstånd eller mål. Om man ser utifrån det andra perspektivet,
kan man dra liknelse med drifter eller begär. Maslows behovshierarki bygger på denna upp-
fattning. Maslow uppfattar fem lägen av mänskliga behov, hierarkiskt ordnade i relation till
varandra.

1. Behov av föda.
2. Säkerhet mot olika faror.
3. Att bli älskad och att älska.
4. Behov av uppskattning
5. Behov av förverkliga sig själv.

Födan dominerar tills människan är mätt. Då inträder behoven av en säker, välordnad och
någotsånär förutsägbart liv. När detta är infriat, följer nästa nivå, och så vidare.

Denna tradition är enligt Bergmark (1998)oftast inriktad på de sammanhang, sociala och kul-
turella, i vilket behoven uppstår. Att utgå från detta synsätt är inte i sig detsamma som att man
tar ställningstagande i frågan om vilka normer man ska utgå ifrån för att avskilja behov från
andra former av personliga strävanden. Men rent generellt har det ändå visat sig vara viktigt
att försöka skilja mellan önskemål och behov. Om man enbart utgår från fundamental biolo-
giska behov, är det om man drar det till sin spets, att se det som allomfattande det vill säga,
behovsbegreppet blir i verkligheten mycket smalt. Det är även svårt att se vilka skador det
bidrar till. Om man endast håller sig till det gemensamma biologiska behoven så är det inte så
svårt, men om man ska gå djupare in i begreppet uppstår det problem med både vaghet och
normativt egenmäktighet. För att förstå en människas situation, vad som är meningsfullt för
den enskilde, måste jag ha förmågan att kunna sätta mig in i dennes livsplaner. Men det finns
även många människor som inte har några livsplaner, och det finns ingen vägledning om hur
behoven hos dessa ska förstås. Detta kommer ifrån en uppfattning av nuvarande förhållanden,
inte i en hypotetisk bedömning av hur det kommer att bli.

Behovets mål
Behovets mål är livskvalitet, och den som råkar illa ut är den som har en låg livskvalitet. Även
detta begrepp är svårtolkat. Bergmark (1998) redogör för att man kan se det från två dimen-
sioner. Det ena innehåller materiella och sociala förutsättningar  t ex inkomst, hälsa och soci-
ala förhållanden. Det andra hur nutida livsvillkor uppfattas och värderas, det innebär sådant
som mentala tillstånd av lycka och välbefinnanden. Om man utgår ifrån livskvalitet som mål
är det skäligt att klargöra ett antal behov och dessutom ge en närmare beskrivning vilka nivåer
av behovstillfredsställelser som hög eller godtagbar livskvalitet kan anses förekomma. Dessa
två dimensioner kan tyckas vara godtyckligt utvalda, men som ett instrument för hur samhäl-
let skall förklara behov och avgöra vilka behov som kräver samhällets åtgärder. Detta be-
skriver någon form av mänskliga grundläggande värden, då med mer eller mindre hänsyn till
den enskildes önskemål och sociala villkor.

När man utgår ifrån behovets objekt menar man enligt Bergmark, vilken typ av enhet eller
nyttighet som begreppet riktas emot, med andra ord vad som måste tillföras för att kunna till-
godose behoven. Objekten är, vilket tidigare redogjorts, något som ofta är kulturbundna.
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Objektens förhållanden till kultur beror på olika samhällen och subkulturers skilda värde-
system, och att tillgången av olika objekt varierar. Ett annat perspektiv inom objektfrågan är
hur vanliga resurserna i frågan är. Det vill säga i vilken omfattning resurser kan omsättas i
olika nyttigheter och användas till för att tillgodose olika former av behov. Den mest före-
kommande resursen inom socialt arbete är det ekonomiskt bistånd. Begreppet behov används
dels i syfte att bestämma vilka människor eller grupper som skall vara berättigade till en viss
form av bistånd, dels för att kunna avgöra i vilken omfattning eller upp till vilken nivå hjälpen
skall utgå. I grunden baseras beslut av detta slag av två typer av ställningstaganden. Det ena
gäller vilka behov som finns och det andra av vilka behov samhället/Sol har ansvar att göra
någonting åt. Rent praktiskt utgår man från fastställda, om inte alltid tydliga eller väl under-
byggda grunder.

För att kunna redogöra för fyra tillvägagångssätt som beskrivs vara de mest vanliga i prakti-
ken hänvisar Bergmark (1998) till (Bradshaw 1972) det är normativa bestämningar, upplevda
behov, uttryckta behov samt komparativa behov. I de normativa egenskaperna ingår bland
annat vilka ekonomiska möjligheter som fordras för att bevara ”en skälig levnadsnivå”.

De normativa bestämningarna kan verkställas på många olika nivåer. De kan vara instiftade i
lagstiftningen med ett avgränsat handlingsutrymme i praktiska arbeten, men också vara helt
bundet i den yrkesmässiga bedömningen av det särskilda ärendet. Det är till gagn för att för-
tydliga och möjliggöra en enhetlig och rättvis bedömning i de allmänna riktlinjerna. För en
biståndsbedömare kan det bli underförstådda beslut som kan bidra till det motsatta syftet.
Fördömandet av normativa bestämningar som utgångspunkt för att precisera behov, riktas
annars först och främst mot de inslag av paternalism som är förenad med biståndsbedömaren,
med krav på företräde framför sådant som önskemål och efterfrågan. Brante, Andersen och
Korsnes (1998) förklarar paternalism som en maktreform som innebär att den överordnade, i
detta sammanhang, biståndsbedömaren överför resurser till den underordnade m a o den
enskilde som denne själv inte kan skaffa sig. Det begränsar människans frihet, deras egna
intressen. Det är enligt Bergmark (1998) ett känt problem inom det sociala arbetet. Det fram-
kommer främst i situationer när den sökandes önskemål kolliderar med socialarbetarens be-
dömningar eller Sol:s normer. Socialtjänsten tar på sig en förmyndarmentalitet och kan då inte
tillgodose den enskildes behov.

Upplevda behov likställs med önskemål. För att tillgodose dessa har samhället som plikt att ta
reda på vilka behov som finns, detta förekommer ytterst sällan. För socialt arbete är föreställ-
ningar om uppfattade och även otillfredsställda behov av betydelse när det gäller uppsökande
verksamheter. Man har lagt märke till att människor, trots att de är i behov av hjälp undviker
att uppsöka socialtjänsten. Detta beror på att man som enskild är rädd för myndigheter, man
har känsla av skam eller inte är informerade om vilka insatser som finns.

Uttryckta behov ger sig i uttryck genom efterfrågan. Det förutsätter ett aktivt handlande från
den enskilde. I ekonomiska modeller är tyngden i önskemålet det primära. Inom socialt arbete
har man tidigare tagit avstånd från behovsbedömning som baseras på den enskildes ekono-
miska förmåga. Kommunernas försämrade ekonomi och införandet av mer marknadsmässiga
influenser i de organisatoriska modellerna sedan början av 1990-talets första hälft, börjat
tänka om i detta avseende.

Komparativa behov, är en bestämning som syftar till att slå fast omfattningen av behov bland
dem som inte får viss typ av bistånd.  t ex att fler människor kan söka försörjningsstöd än vad
som görs. Bergmark ställer sig frågande till om hur stort mörkertalet är när det gäller männi-
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skor som inte får sina behov tillgodosedda, de som socialtjänsten aldrig kommer i kontakt
med. En mer exakt anmärkning, med särskild betydelse för socialt arbete, gäller det paterna-
listiska i normativa fastställanden i begreppet. För ett område som socialt arbete är det verk-
ligen nödvändigt att både förbruka normativa bestämmanden som att ha en hög grad av
öppenhet för klientens uttalade behov.

Äldre människor som inte efterfrågar hjälp, verkar inte uppmärksammas i dag, trots stora
hjälpbehov. Det finns enligt Äldre utanför äldreomsorgen (2002) inte många kommuner som
arbetar med uppsökande eller förebyggande verksamheter. Detta genererar till dålig kunskap
om äldres reella behov av hjälp. De grupper av äldre som inte efterfrågar hjälp är de som inte
vet vilken hjälp de har rätt till och de som av andra orsaker inte efterfrågar hjälp. Det gäller
bland annat äldre invandrare som på grund av språksvårigheter inte vet var de ska vända sig
för att få hjälp. Med de kunskaper som man har om äldre invandrare som står utanför äldre-
omsorgen så vet man att det finns brister på kunskap om äldre invandrares olika behov och
hur äldreomsorgen ska kunna möta dessa.

Sammanfattning
Det går inte att korrekt förklara vad begreppet behov egentligen är. Vilket bland annat beror
på att det är politiskt kontroversiellt. Begreppet har fått en viktig roll i det sociala arbetet,
både i lagstiftningen och i professionella bedömningar. Det förekommer ofta att man hänvisar
till behov i Sol, men man går inte närmare in på att förklara vad begreppet står för. Man skil-
jer mellan absoluta (primära behov) och relativa behov (sekundära behov.) Dessa behov är
beroende av de kulturella historiska sammanhangen som formas i ett samspel och bestäms
utifrån vilket värdesystem som finns. I behovets grund finns det två allmänna traditioner, den
instrumentell eller målrelaterad och den som ser behovet som summan av ett inre spännings-
tillstånd hos den enskilde.
Det är viktigt att kunna skilja på önskemål och behov. Behovets mål är livskvalitet. Begreppet
behov används för att bestämma vilka människor eller grupper som skall vara berättigade till
en viss form av bistånd Den ena gäller vilka behov som finns och det andra vilka behov sam-
hället/Sol har ansvar att göra någonting åt.
Det förekommer fyra tillvägagångssätt som är de mest förekommande i praktiken. Det är
normativa bestämningar, upplevda behov, uttryckta behov samt komparativa behov. Det finns
ett mörkertal av människor som inte efterfrågar hjälp och som inte verkar uppmärksammas i
dag trots stora hjälpbehov, i denna kategori ingår äldre invandrare.
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Äldre invandrare
I rapporten Äldre födda utomlands (1999) förklarar man att begreppet äldre invandrare för-
enas med människor ifrån hela världen i ett och samma begrepp. Det har ingen betydelse om
individen i fråga kom hit som litet barn från Finland under andra världskriget, eller om
personen i fråga har kommit till Sverige från en annan världsdel på äldre dagar och inte kan
det svenska språket eller vet vad det finns för formella rättigheter att tillgå.

Begreppet äldre invandrare kan ses ur ett lingvistiskt, demografiskt eller socialpsykologiskt
perspektiv. Sett ur ett lingvistiskt perspektiv är begreppet äldre invandrare ett slags metonym.
Rapporten Invandrare i vård och omsorg – en fråga om bemötande av äldre (1997) refererar
till (Lakoff 1987) som förklarar ordet som ett gemensamt eller en summering av ord, men
som har en helt annan mening. (a.a) menar därmed att äldre invandrare från början är en
konstgjord mentonym. Det uttrycks som motsatsen till det normala. Invandrare brukar vara
unga, inte gamla. Äldre människor brukar vara svenskar, inte invandrare. De två termerna
tillsammans markerar något som är annorlunda, där innebörden fylls just med det annorlunda
betydelse. Därmed förutsäger man att grupper som äldre invandrare inte kan vara som alla
andra.

Äldre invandrare är enligt Äldre utanför äldreomsorgen (2002) en heterogen grupp, både när
det är fråga om vilket deras ursprungsland är och när i livet man kom hit till Sverige. Några
kommer ifrån lansorter andra från storstäder. Några har utbildning andra är har det inte. Det
finns många av de äldre invandrarna som har svåra traumatiska minnen med sig. Detta bidrar
till att livet blir och är mycket olika för olika människor i Sverige.

I denna uppsats använder jag mig genomgående av benämningen äldre invandrare, trots att
det är en heterogen grupp, men som här är individer som alla har det gemensamma att de är
65 år och äldre samt att de är födda i ett utomnordiskt land med minst en utländsk förälder.
Enligt min uppfattning så är äldre invandrare människor som har kommit hit till Sverige, eller
till ett annat land efter att ha levt större delen av sitt liv i sitt födelseland. Där de socialiserats
in efter olika seder och bruk rättigheter och skyldigheter som just det landet/platsen präglats
av, men som stämmer dåligt överens med det som gäller i det nya landet. Detta gör bland
annat att de så kallade krigsbarnen från Finland faller bort från min potentiella undersök-
ningsgrupp.

Invånarna i Sverige lever allt längre. Ronström (1996) redogör för att genomsnittsåldern ökar
och således även de äldre invånarna. Detta inkluderar ju givetvis även landets invandrare. De
som medräknas i begreppet äldre invandrare berör de som arbetskraftinvandrade till Sverige
under 1950,- 60, och 70 talets början, som nu börjar bli gamla. Förutom denna kategori finns
det två växande grupper äldre invandrare. Två grupper som på senare tiden invandrat för att
bland annat återförenas med sina familjer är anhöriginvandrare, samt flyktingar som på grund
av oroligheter i sitt hemland tvingas fly undan misär. 1970 fanns det i Sverige cirka 35000
utrikes födda över 65 år. 1996 var antalet mer än 110 000, eller mer än 7 % av alla personer
över 65 år. Man räknar med att denna siffra har fördubblats år 2010. En preliminär siffra från
SCB den 13/2 2003 angav man att antalet personer som var födda utomlands, 65 år och äldre
var vid årsskiftet 2002/03 cirka 153 507 stycken. Om denna trend håller i sig så kan jag kon-
statera att den hypotetiska siffra som SCB har angivit stämmer relativt väl med verkligheten,
det vill säga om 7 år skulle siffran vara uppe i cirka 230 500 äldre invandrare.
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Kulturens betydelse.
När människor växer upp i en särskild kulturellomgivning så berörs hans/hennes förståelse av
verkligheten, inklusive dennes självförståelse, på ett elementärt sätt. Begreppet kultur handlar
till stor del enligt Allwood och Franzen (red) (2000) om det förståelseinnehåll som används
av en viss grupp individer. Ibland inräknas även andra perspektiv i vad man menar med
kultur, till exempel socialt stämplade beteenden av olika slag bland annat på vilket sätt vi
hälsar på varandra. En kultur är inte på något sätt bestående, utan något som hela tiden för-
ändras. Man tillgår alltid flera kulturella traditioner på en och samma gång. Kulturella sam-
manhang utvecklas hela tiden. Den kulturella uppfattningen förändras och förbrukas allt jämt i
ett mobilt historiskt sammanhang. Därav är det svårt att precis definiera vad kultur står för.
Med andra ord så finns det inga väsensegenskaper som består över tid, vad som till exempel
är typiskt svenskt eller typiskt franskt.

I den samhällsvetenskapliga forskningen och i politiska debatter belyser man enligt Allwood
och Franzén (red) (2000) ofta de kulturella olikheterna mellan svenskar och invandrare.
Kulturella egenheter och särdrag brukar ofta sammanfattas i begreppet etnicitet. Det påstås
ibland att det är just kulturella olikheter som gör att det är svårt för invandrare att finna sig
tillrätta i det svenska samhället. Den primära skillnaden mellan den inhemska svenska befolk-
ningen och invandrare ligger med stor sannolikhet i språket, i förmågan att bemästra det
svenska språket. Men i språkkunnigheten finns det också kulturella olikheter. Språk och
kultur hänger ihop. I en invandringsprocess förändras etnicitetens innehåll och mening. Tra-
ditionella seder och normer omvandlas i förhållande till läget i det nya sociala samhället.

Det är viktigt att kunna sätta sig in i en människas tidigare livshistoria, inte minst i en hand-
läggning av äldre invandrare, detta för att som Andersson (2002) anser ha förmåga att kunna
sätta sig in i en människas nuvarande situation. För att kunna sätta sig in i livssituationen hos
en människa från en annan kultur krävs det öppenhet, lyhördhet och en vilja att lära om
dennes kulturbakgrund och socialisationshistoria. Det är först när vi kan se hans/hennes upp-
fattningar, erfarenheter, normer och värderingar som grundar sig dennes kulturs historiska
kunskap, som det kan medvetandegöras och diskuteras. Dennes tolkningar, beslut, handlingar,
reaktioner och så vidare som man tidigare tyckte var konstiga och svårbegripliga, blir på så
sätt överensstämmande och begripliga. Då kan man inte bara förstå vad denne upplever, tror
och gör, utan även förstå dennes skäl till varför hon/han gör som hon/han gör, man kan med
andra ord få insikt i dennes livsvärld.

I livsloppsteorin är det individen som står i centrum. Det finns enligt Ronström (1996) ingen
människa som är den andra lik. Man kan inte generalisera människor bara för att de kommer
från samma land. Men i praktiken förbrukas livsloppsidén i samband med forskning av
grupper, till exempel etniska grupper. I forskningen numera är det ett vanligt antagande att
äldre invandrare i Sverige, och så även i andra länder, kan uppnå en lycklig ålderdom om det
finns chanser till att upprätthålla sina egna inlärda livsmönster och att få vidmakthålla sin
egen kultur. För detta krävs det goda kunskaper om och aktning för, de äldres kulturella
personligheter och för deras olikartade livsplaner.

Etnisk identitet.
En viktig del av en persons kulturella förståelse beror på hur denne uppfattar den övriga
befolkningen som hon/han likställer sig med, menar Allwood och Franzén (red) (2000) d v s
grupper på olika nivåer såsom till exempel svenskar, värmlänningar, nordeuropéer och iranier.
När man som för många invandrare bryter upp sitt inlärda liv från sitt hemland till ett liv som
medborgare i helt nytt land med helt nya livsförhållanden och kulturer, utsätts man för stora
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prövningar. Man har forskning kommit fram till bland annat förekomsten av motsägande
värden, snabba sociala omställningar, dramatiska händelser i livet, besvär med att nå upp till
önskade mål i livet, förekomst av särbehandling mot vissa roller och konflikter i rollerna kan
bidra till mer eller mindre svåra påfrestningar på personen. Man kan som individ vara drabbad
av flera av dessa påfrestningar på samma gång. Speciellt gäller detta människor som kommer
från kulturer som skiljer sig avsevärt från kulturen i det nya landet.

För att kunna förstå etnisk identitet som ett biologiskt arv hänvisar Allwood och Franzén (red)
(2000) till (Ehn 1993) som redogör för fyra allmänna egenskaper som man använder sig utav
när man identifierar en etnisk grupp. Det första är att man själv och omgivningen ser gruppen
som en grupp. Det andra är att gruppen i sig har gemensamma uppfattningar om sitt ursprung.
Det tredje är att man i stor utsträckning gifter sig med någon inom gruppen och för det fjärde
att gruppen särskiljer sig från andra grupper gällande olika gemensamma egenskaper. All-
männa gemensamma egenskaper för att identifiera etniska grupper är att de har ett gemensamt
språk och en gemensam religion. Andra använda kännetecken är att de har en förenad kultur
samt en gemensam historia i en gemensam nation.

Detta ifrågasätter Allwood och Franzén (red) (2000) som menar att de två första av de
nämnda egenskaperna grundar sig på medlemmarnas egna erfarenheter av att tillhöra en ge-
mensam grupp. De två sistnämnda är i sig inte tillräckliga för att man skall kunna identifiera
alla etniska grupper. Beteendet vad det gäller giftermål är olika mellan olika etniska grupper
och är nog många gånger mer beroende av fysiska känslor än av etnisk tillhörighet. Att ha ett
gemensamt språk är likaså inte tillräckligt för att kunna identifiera en etnisk grupp. När det
gäller religion finns det t.ex. katoliker i många olika etniska grupper och vissa av medlem-
marna i en och samma grupp kan ha en religion och andra någon annan. Något som också är
problematiskt när det gäller att identifiera en etnisk grupp är kulturen, eftersom att kulturen är
olika inom en och samma etniska grupp. Man kan dra liknelser med att situationen inte är
detsamma för svenskar i Norrlands inland som i Malmö. Även de andra nämnda känne-
tecknen stöter på problem när man skall identifiera olika etniska grupper. Det går egentligen
inte att hitta specifika kännetecken som kan bestämma alla olika etniska grupperingar. Det
krävs fler egenskaper där vissa grupper identifieras med hjälp av ett eller flera kriterier eller
flera och andra kategorier med andra egenskaper.

För att man bättre skall kunna förstå villkoren för mötet mellan människor med olika kultu-
rella bakgrunder är det även viktig att ta hänsyn till vad det innebär att tillhöra en viss grupp.
Människans sociala livsform går ut på att hon/han lever i grupper. Dessa kan ses som helheter
i större skala än individuella individer och trots att de är beroende av enskilda människor för
att kunna leva har grupper på samma gång egenskaper och funktionssätt som karakteriserar
dem på en mer gemensam nivå. Faktum är att en människa som ingår i grupp inverkar på
människan på olika sätt både när det gäller hur man behandlas av andra samt hur man ser på
sig själv. Den bild som individen har av sig själv som människa framställs i hög grad bero-
ende av de grupper som individen tillhör och likställer sig med.

Socialisering är enligt Madsen (2001) en utveckling där individen förflyttas in i det gemen-
samma. Det är även ett förlopp där individen får utveckla identitet och skilja ut sig som
individ från det gemensamma d v s individualiseringen. Därför måste människan i dag vara
försedd med en rad kvalifikationer som gör att individen kan behärska de krävande livsvillko-
ren. Den mest angelägna sociala och kulturella meritern i dag är en bred kommunikativ kom-
petens och handlingskraft, man kan kalla det livsduglighet. Det är viktigt att förena människor
med samhället, att få individen att känna samhörighet. Detta sker genom bildningsprocessen,
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bilda eller ombilda, i de subjektiva, sociala och objektiva världarna. Dessa tre världar är nöd-
vändiga för att kunna behärska existensen.

Den subjektiva världen är en värld som grundar sig av upplevelsen att vara en människa,
vilket förutsätter besittande av identitet. Identitet är en tillgång som sätter personen i stånd till
att åtskilja sig från omvärlden. Utvecklingen av identitet beror dock på vilka förhållanden
människan grundar till de övriga världarna den sociala och den objektiva. Den sociala världen
är den värld där vi förhåller oss till andra människor. Det är en handlingsvärld där vi blandar
in oss i ett nätverk av invecklade interaktionsformer som i sällskap bildar människans liv-
spraxis det vill säga teori erfarenhet och handling. Människor lever i samhörighet med var-
andra (samhället) och i gemenskap med andra (gruppen). I och med det bygger vi upp ett till-
hörighetsförhållande som leder till solidaritet. Att vara socialt integrerad ger då tillträde till
solidaritet vilket betyder att personen omfattas av samhällets solidaritet samtidigt som
personen hittar solidaritetspunkter i samhället. Den objektiva världen är en värld av kulturella
värden och betydelsesystem som får människor till beskaffenhet att agera i den sociala
världen. De kulturella värdena är inte bara en subjektiv händelse utan de skapas och bibehålls
i människornas sociala samvaro med varandra. Kulturella värden är märkbara i den mänskli-
gas praxis och utgör grunden för den sociala världens reglar. Det är i kulturen normerna
hämtar sin grund. I kulturen bevaras ett samhälles förenade summa av normer, världsbilder,
seder, sedvanor och livssyner – en kulturell kunskap som hos varje individ ökar den möjlighet
vi kallar mening.

Olika religioners syn på åldrandet.
Alla världens religioner har enligt Hedin (1999) olika syn på åldrandet. Det finns en fråga
som är det avgörande, nämligen vilket är det mest väsentligast, mognad eller hängivenhet? I
flera sammanhang uppfattas människans mest aktiva åldersperiod som den viktigaste perioden
av livet. Man utgår då ifrån att de unga inte är fullt utvecklade för att kunna leva ett fullvär-
digt och allsidigt liv. Man menar att de gamla inleder en tillbakagång, detta på grund av att
deras krafter och förmågan att skapa något nytt börjar avta. En vanlig uppfattning är att de
unga är på väg in i den mest betydelsefulla delen av sitt liv och att den gamle är på väg ur den.
Man kan dra liknelse till en teaterscen där de unga är på väg upp på scenen och de gamla drar
sig tillbaka bakom kulisserna. Olika religioner har olika syn på unga och gamla. Några fram-
häver de unga som ett ideal, andra de äldre. I de flesta religioner skiftar detta så att vissa rikt-
ningar framhäver värdet i ungdomligheten och andra hedrar ålderdomen. Det kan även vara så
att de unga är en förebild i vissa förhållanden samtidigt som den gamle är det i andra sam-
manhang. Gamla människor och barn intar en viktig roll i religionernas tankevärld och tro.

Inom judedomen och islam har man den uppfattningen att, det är genom misstagen som man
lär sig, det gäller bara att ”hitta tillbaka igen”. På så vis så mognas människan. Ju äldre man
blir, desto visare blir man.

Islam är den näst största religionen i Sverige, vilken är muslimers tro. Hedin menar att musli-
mer har lätt för att anpassa sig, och det har nu uppkommit en form av islam som brukar
nämnas som euroislam. Den stora svårigheten för muslimerna i Europa är att de känner sig
osäkra inför olika europeiska kulturer, därför lyfter de fram sin religion och använder den som
en slags sköld emot allt som är främmande för dem. På grund av att de inte alltid vet vad som
är islam och vad som är lokala traditioner i deras kultur, så kan de tro att islam föreskrivit
sådant som hör till kulturarvet. Detta utnyttjas ibland av de religösa ledarna för att framträda
som det rätta livets förespråkare. Men efter hand som bildningsnivån tilltar och kommunika-
tionen med det europeiska samhället förbättras kommer det religösa innehållet i islam att fri-
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läggas. Då får man ta ställning till sina gamla traditioner på andra principer. När det gäller
synen på de äldre så har islam många drag som påminner om att den framträtt i kulturer med
stark samhörighet inom familjen och släkten. Man uppmanas att ta hand om sina äldre anhö-
riga samt att man skall visa vördnad. Detta gäller även hos euroislamer, men hur detta
kommer att bestå i framtiden är ovisst. Det finns en tendens inom islam som talar om sekula-
rism. Med detta menas att religion och politik skall skiljas åt, men det betyder inte att alla spår
av religionen skall försvinna från samhället, utan att synen på åldrandet får en annan dimen-
sion.

I judendomen, östkyrkan (ortodoxa) och hinduismen lovordar man den äldres mognad och
vishet. Inom islam hyllas först och främst de äldres altruistiska vänlighet på grund av att den
liknas med Guds handlande, trots att det har olika syn på åldrandet så har de ändå gemensamt
att man hedrar de äldre. Samtliga religioner ser den äldres mognad som något värdefullt.
Kristendomen och buddhismen menar att man skall överge allt även sina närmaste för att följa
mästaren, medan islam och judendomen har en motsatt åsikt. Där slår religionen vakt om
familjen. I och med det får de äldre ett större värde.

De äldre invandrarnas omsorgsbehov.
Äldre som inte efterfrågar hjälp, trots stora hjälpbehov, verkar enligt Äldre utanför äldre-
omsorgen (2002) inte uppmärksammas i dag. Få kommuner bedriver uppsökande eller före-
byggande verksamhet bland äldre. I den grupp äldre som inte efterfrågar hjälp finns både de
som inte vet vilken hjälp äldreomsorgen kan erbjuda och de som av andra skäl inte efterfrågar
hjälp. Det gäller bl.a. äldre invandrare som på grund av språksvårigheter inte vet vart de ska
vända sig för att få hjälp. Konsekvenserna av de ändringar som ägt rum inom äldreomsorgen
är att anhöriga har tagit på sig en större del av hjälpinsatserna till äldre. Bristen på uppsökande
verksamhet bidrar till dålig kunskap om äldres verkliga behov av hjälp. Det finns ingen
organiserad uppföljning av äldre i kommunerna. Riskerna är då att de äldre som inte efter-
frågar hjälp inte heller observeras.

Den utförda kunskapsöversikten visar enligt Runesson och Eliasson-Lappalainen (2000) att
kunskapsluckorna gällande äldre som står utanför äldreomsorgen är tydlig, det saknas bl.a.
kunskaper om äldre invandrares olika behov och om hur äldreomsorgen ska kunna möta
dessa. Äldre med särskilda behov från ett äldreomsorgsperspektiv och menar att det krävs
språkliga, kulturella och /eller sjukvårdande samt social kunnighet hos omsorgspersonalen.

I Äldre födda utomlands (1999) anser man att den svenska äldreomsorgen brister när det
handlar om att tillgodose grupper och individers behov som avviker från det vanliga.

Det finns svårigheter med det allt växande intresset på äldre invandrares omsorgsbehov. Det
är enligt Ronström (1996) omsorgsbyråkratin, inom samhällsforskningen och organisationer
för invandrare som genererar till att ta begreppet äldre invandrare för given, och som man
jämställer som ett samhällsproblem. Även om man i grund och botten har till avsikt att alla
skall få rätt till en skälig levnadsnivå, riskerar de äldre invandrarna att stämplas som grupp
som har problem och som är olik oss andra.

Äldre invandrare glöms oftast bort när äldres situation och äldreomsorg diskuteras. Ronström
hävdar att deras behov av hjälp stämmer föga överens med de åtgärder eller kunskaper som
man har att ge ifrån äldreomsorgens sida. Äldreomsorgen är först och främst inriktad på äldre,
med omfattande vård- och omsorgsbehov, inte på äldre med sociala problem. När man resone-
rar kring äldres situation utgår man för det mesta ifrån dagens situation och inte som en del av
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ett tidigare liv. Äldres tidigare svårigheter, då både sociala och hälsomässiga liv upphör för
det mesta att existera efter 65 år.

Double jeopardy - Dubbel utsatthet.
Teorin om dubbel utsatthet grundar sig enligt Songur (1992) i förklaringen att många av de
äldre invandrarna tillhör en utsatt grupp på grund av att de är gamla och utgör en minoritet i
befolkningen, ofta lever de i svåra sociala och psykiska förhållanden. Den sociala servicen är
inte tillgänglig för dem samt att de saknar en ekonomisk trygghet. Ronström (1996) redogör
för att ”double jeopardy” har varit betydelsefull i resonemanget kring äldre invandrare. Trots
att man har gjort många studier om dubbel utsatthet, så anser man att man inte har tillräckligt
med belägg för att ge denna hypotes något acceptabelt empiriskt stöd. Orsaken till detta är
många och komplicerade. En av de väsentligaste är att den utgår från att belysa strukturell
särbehandling av hela kategorier. Vilket man inte kan göra med äldre invandrare eftersom det
även finns olika kategorier inom denna benämning.

Dagens pensionssystem slår mycket hårt mot de äldre som inte har pension på grund av att de
inte har haft något förvärvsarbete i landet. Denna kategori anser Songur (1992) kan bli social-
bidragsberoende under långa perioder. Efter en statlig utredning som har gjorts om socialför-
säkringar och folkpension har man lagt fram förslag om att man ska ha bott i Sverige i 40 år
för att erhålla full pension. Äldre invandrare är överrepresenterade som socialbidragstagare.
Man drabbas olika hårt beroende på sin nationalitet. Detta leder till stora ekonomiska klyftor,
dels mellan de utländska invånarnas ålderspensionärer, dels mellan de svenska pensionärerna
samt de utländska invånarna.

När det gäller hälsa så återges det i Äldre utanför äldreomsorgen (2002) fakta som visar att
uppgifter om äldre invandrares hälsa är bristfälliga. Men det finns siffror för hela invandrar-
gruppen som ändå visar att invandrare har sämre hälsa än den övriga befolkningen. Allwood
och Franzén (red) (2000) visar att förutom de förluster som en människa utsätts för när de
lämnar sitt ursprungsland som bland annat språk, sociala nätverk samt samhörigheten sitt land
är i sig en bidragande faktor till att flertalet av alla flyktingar har en försämrad hälsa.
Songur(1992) uppger efter en undersökning i Stockholm av äldre invandrare från Mellan-
östern. Där det visade sig att 48 procent hade ganska eller mycket dåligt hälsotillstånd.
Familjen stod för det största omsorgbehovet. Av dem som tillfrågades uppgavs det att 34
procent hade informell hjälp, 12 procent hade hjälp av någon nära släkting, då denne var
anhöriganställd och endast 8 procent hade hemtjänst. 6 procent av de äldre talade om att de
inte fått någon hjälp alls fastän de hade behov av det. De äldre hade en önskan av att bo kvar i
hemmet och hade en negativ inställning till institutionsvård. Flertalet av dem som intervjuades
hade ingen kännedom om hemtjänst och saknade helt information om de tjänster de hade att
tillgå. Flertalet av de intervjuade hade en önskan om att få information om detta på sitt
modersmål. Omkring 90 procent av de tillfrågade menade att de inte kunde någon eller väldigt
lite svenska och hade problem med att kommunicera med berörda myndigheter.

I en studie gjord av Forssell (2000) där man hade intervjuat 7 stycken utomeuropeiska anhö-
riga till 11 stycken relativt nyinflyttade äldre släktingar, kom man främst fram till två viktiga
mönster gällande äldre invandrares behov. Det första var att de familjer som inte hade behov
av den offentliga äldreomsorgen hade ett rikt socialt nätverk, där alla hjälptes åt inom
familjen. Det fanns de som var informerade om vilka rättigheter de hade att tillgå och andra
som hade dålig insikt om de formella rättigheter som fanns. Det andra var de familjer som
hade varit i kontakt med äldreomsorgen och blivit erbjudna insatser, men som inte var till
freds med det på grund av att de ansåg att omsorgen var otillräckliga för att tillgodose de
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äldres behov. Här var det språket som hade den avgörande rollen, man ansåg att personalen
skulle kunna den äldres språk. Dessa familjer hade ett inskränkt nätverk, och familjerna
trodde inte att de var berättigade till insatser på grund av att de fick socialbidrag.

Flertalet av de assyrier/syrianer som lever i Sverige i dag har enligt Ponzio (1996) kommit hit
som gammal, på grund av att anhöriga som fått asyl här har tagit hit sina föräldrar. Denna
folkgrupp och flera med dem lever i sitt hemland i mycket starka familjeband. Har man inga
egna barn så är det någon annan i släkten som tar hand om dem, om inte detta heller skulle
vara möjligt så är det kyrkan som tar hand om dem, då främst med ekonomiskt bistånd men
även med praktiska behov. Det är mycket ovanligt att åldringarna flyttar in på institutioner.
Författaren refererar till (Callwar 1995) som har kommit fram till att de yngre generationerna
kommer att bli allt mer försvenskade och därmed överge sin ursprungliga kultur mer och mer.
Detta leder enligt Svanberg och Runblom (red.) (1990) till konflikter mellan den äldre mer
traditionsbundna generation och den yngre generationen som växer upp i ett annorlunda
samhälle. I Sverige kan den yngre generationen leva mer självständigt. Deras målsättning med
att bli självständiga och ekonomiskt oberoende bidrar till krockar med den sedvanliga struktu-
ren där flera generationer tillsammans bidrar till en ekonomisk enhet. Konflikter kan även
uppstå när kvinnorna med utländskt påbrå börjar skaffa sig jobb utanför hemmet och därför
inte längre har tid att ta hand om sina föräldrar och äldre släktingarna som förr. Det kan vara
svårt att bevara traditionella normer, värderingar och livsmönster när man i mötet med det nya
samhället som har andra normer, värderingar och som lever under andra förhållanden än dem
man är införlivad med från sitt hemland. För de äldre kan det betyda att de mister en del av
sin identitet när traditionella auktoritetsmönster luckras upp.

Det finns enligt Ronström (1996) en mer allmän föreställning om att gamla i större utsträck-
ning är mer ensamma än den övriga befolkningen, att de lider av ensamhet och social avskild-
het. Eftersom att ensamhet är något som skrämmer de flesta människor, blir bilden av äldres
ensamhet något som kräver förebyggande åtgärder, dessa åtgärdas bland annat genom frivil-
liga organisationer som till exempel pensionärsorganisationer eller Röda korset. Men det finns
vissa grupper av äldre som sällan uppmärksammas, en av dessa är uppenbarligen äldre
invandrare. Detta beror bland annat på språksvårigheter, att de inte är integrerade i det
svenska samhället och har svaga sociala nätverk.

När det gäller bostadsförhållandet så bor de flesta invandrar och flyktingfamiljer i segregerade
förortsområden. Man bor många familjer i samma lägenhet, med följd av en stor trångbodd-
het. I Äldre födda utomlands (1999) framkommer det att, det är storstäderna som karaktärise-
ras av att ha många äldre invandrare ofta etiketteras i särskilda förorter eller stadsdelar för att
vara ett resultat av den rådande segregeringar i samhället och benämns ofta i termer av
lågstatusområden.

Sammanfattning
Äldre invandrare är en heterogen grupp, men oftast så betraktas de som en homogen grupp
som har det gemensamma att det kommer ifrån ett annat land. Den kategorin äldre invandrare
jag vänder mig till i denna uppsats har det gemensamma att de är 65 år och äldre, som har levt
större delen av sitt liv i sitt ursprungsland, där de socialiserats in efter deras speciella seder,
bruk, normer och värderingar. Det finns olika kategorier av invandrare i Sverige, det är
arbetskraftinvandrare, anhöriginvandrare samt flyktingar. Begreppet kultur handlar till stor del
om det förståelseinnehåll som används av en viss grupp individer. Kulturella egenheter och
särdrag sammanfattas oftast i begreppet etnicitet.
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Den primära skillnaden mellan den inhemske svenska befolkningen och invandrarna ligger i
språket. Men i språket finns det även kulturella olikheter. Språk och kultur hör ihop. För att
kunna förstå en annan människa från en annan kultur krävs det en öppenhet, lyhördhet samt
en vilja att lära sig om kulturbakgrund och socialisationshistoria. Människans sociala livsform
går ut på att vi lever i grupp. I den sociala världen förhåller vi oss till andra människor bildar
nätverk. Den objektiva världen är en värld av kulturella värden. Alla religioner i världen har
olika syn på åldrandet men samtliga religioner ser den äldres mognad som något värdefullt.

De äldre människor som inte efterfrågar hjälp, trots ett stort hjälpbehov uppmärksammas inte
i dag och det finns ingen organiserad uppföljning av de äldre i kommunerna.. Anhöriga har
tagit på sig ett större ansvar gentemot de äldre. Äldre med särskilda behov sett från ett äldre-
omsorgsperspektiv kräver omsorgspersonal med språkliga, kulturella och/eller sjukvårdande
samt social kunnighet vilket i dag inte kan tillgodose på alla områden.

”Double jeopardy” eller dubbel utsatthet grundar sig i förklaringen att de äldre invandrarna
tillhör en utsatt grupp. ”Double jeopardy” har haft en stor betydelse i resonemanget kring
äldre invandrare. Man drabbas olika hårt beroende på varifrån man kommer. Detta bidrar till
stora klasskillnader. Invandrare har sämre hälsa än den övriga befolkningen, det är på grund
av förluster som en människa drabbas av när de lämnar sitt ursprungsland som bland annat
språk, sociala nätverk samt samhörighetskänslan med sitt land som har en stor bidragande
faktor till deras försämrade hälsa.

Många äldre invandrare hade dålig kännedom om hemtjänst, och saknade information om
olika tjänster som de hade att tillgå. För att kunna tillgodose de äldre invandrarnas behov, så
är det språket som är det primära. Det är av stor vikt att personalen inom äldreomsorgen kan
språket.

Den yngre generationen av invandrare som finns i Sverige i dag blir allt mer försvenskade,
och överger sin kultur mer och mer. Äldre invandrare hör till den grupp av äldre som sällan
uppmärksammas, detta beror på språksvårigheter, svagt socialt nätverk samt att de inte blivit
integrerade i det svenska samhället. Oftast så bor de äldre invandrarna i segregerade förorter,
man bor många familjer i samma lägenhet vilket följs av stor trångboddhet.
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Biståndsbedömarens yrkesroll
En biståndsbedömares uppgift är enligt Lindelöf och Rönnbäck (1997) att avgöra och fatta
beslut om vem som ska få hjälp, med vad och i vilken omfattning hjälpen skall ges. När äldre
efterfrågar hjälp med stöd av Sol finns det vissa primära krav på hur biståndsbedömaren skall
möta, agera och dokumentera ärendet.

Av hänsyn till den sökandes rättssäkerhet är det mycket viktigt att begäran klart förtydligas.
Det är vanligt förekommande att den äldre inte är nog tydlig i sin begäran. Därför ställs det
höga krav på biståndsbedömaren att vara lyhörd och verkligen tar reda på vad den sökande
själv önskar. Om det skulle vara någon annan som anmäler ett behov av något slag är det
handläggarens uppgift att ta reda på att det är den sökandes egen vilja. Man kan aldrig inleda
en utredning utan ett medgivande. Nästa steg i handläggningen är att ta reda på vilka behov
som åberopas, varför det har uppstått, hur man löser behovet i nuläget. Ytterligare kartlägger
man den sökandes egna förmågor och möjligheter att få behoven tillgodosedda på annat sätt.
Handläggaren har till uppgift att ta reda på om behoven är rimliga, och tar sedan ställning till
hur behoven skall tillgodoses. Klienten skall få möjlighet att föra fram sin vilja, man skall
med andra ord kunna påverka insatserna omfattning och utformning.

Enligt Sol skall en utredning innefatta såväl sociala som medicinska bedömningar. I para-
graferna 10,19, 20 och 21 skall utredningen omfatta tre behovsområden: behov av stöd i den
dagliga livsföring d v s de basala omsorgsbehoven. Behov av gemenskap med andra ord emo-
tionella omsorgsbehov, vilket bedöms efter vilket nätverk man har omkring sig. Om
omsorgstagare har ett svagt socialt nätverk omkring sig kan det bidra till en känsla av
ensamhet oro och otrygghet. Det tredje omsorgsbehovet är behov av en meningsfull syssel-
sättning vilket innebär ett den enskilde skall ha möjlighet till att kunna utöva sin egen livsstil,
det vill säga ha möjligheten att kunna leva sitt liv efter sina egna kulturella aspekter.

I Sol kapitel 5 § 4,5,6 är målet att äldre människor skall ha möjlighet att leva och bo själv-
ständigt och ha en aktiv och meningsfull tillvaro med andra. Blomdahl Frej (1998) förklarar
betydelsen av hur viktigt det är att klienten får önska eller får rätt till att önska. Menings-
bärande element i den enskildes önska går förlorad om inte önskan kan utformas i samband
med en relation till en annan människa. Den äldre måste själv få vara med och fatta beslut om
sin framtid, d v s ha ett inflytande. Biståndsbedömaren tillsammans med klienten skall skapa
möjligheter och forma livsvillkor för det fortsatta livet. I en behovsbedömning skall man
enligt lagen utgå från den enskildes behov, önskningar och uppfattningar

Man har enligt Lindelöf och Rönnbäck (1997) i en tidigare studie som utfördes i Sundsvall
angående tillvägagångssätt vid behovsbedömning, kommit fram till att det finns två olika
kategorier biståndshandläggare. Den myndighetsorienterade som riktar in sig på vad den
enskilde klarar eller inte klarar av själv. Handläggaren är ofta aktivitets- och rehabiliterings-
inriktad och lägger tyngd på påtagliga och uttalade behov. Med andra ord man tar till vara det
friska och bygger vidare på det. Medan den brukarorienterade handläggaren utgår ifrån rela-
tionen och tilliten för att på så vis se latenta och bakomliggande behov och inte endast de
uttalade och de synliga behoven.

När det gäller olika synsätt i behovsbedömningar redogör Westlund och Clow (1996) bland
annat för ett holistiskt och dynamiskt perspektiv. En helhetssyn på mänskliga behov som
utgår ifrån att behoven har inre relationer. Helheten blir då någonting mer än summan av sina
delar, samtidigt som delarna blir begripliga först i relation till helheten. I det holistiska pers-
pektivet har biståndsbedömaren till uppgift att försöka finna den princip som reglerar och
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håller samman en människas behov. Eftersom denna samordningsprincip är personlig kan
man tala om den som ett levnadsmönster eller en livsstil. Detta kan jämnförs med en atomis-
tisk behovsteori. Utmärkande för denna teori är bland annat att behoven kan åtskiljas från
varandra, att de saknar inre relationer och att de därmed kan tillfredsställas ett och ett. En
sådan föreställning underlättar ju naturligtvis arbetet för biståndsbedömaren, eftersom denne
då kan undersöka det ena behovsområdet efter det andra och sedan summera sina resultat.
Enligt atomismen är helheten just summan av sina delar. Att bedöma behov i det atomistiska
respektive det holistiska perspektivet är olikartade arbeten. Enbart i det atomistiska kan man
tillåta sig att undersöka det ena behovsområdet efter det andra för att besluta om det föreligger
behov, som i lagens mening inte kan tillgodoses på annat sätt. En bedömning enligt det
holistiska perspektivet kan vara liktydigt med att undersöka om den enskildes levnadsmönster
är självfungerande eller inte. I förhållandet kan biståndsbedömaren också tvingas ta ställning
till om ett levnadsmönster är socialt accepterat eller ej.

Behov är ibland uttalade, men många gånger outtalade. Emellanåt kan enligt Lindelöf och
Rönnbäck (1997) sagda behov,  t ex önskan om hjälp med städning eller inköp, i själva verket
stå för någonting helt annat, som  t ex behov av social gemenskap. Vårt sätt att uttrycka behov
är olika för varje individ. Det finns de som har lätt för att framföra sina krav och önskemål,
medan det finns de som det inte lika självklart för, som kanske inte ens förmår sig att ta kon-
takt. Det förekommer även en allmän vilja hos många äldre att försöka klara sig själv och inte
”ligga samhället till last”.

I de fall då inte den sökande kan förmedla sig eller göra sig förstådd på grund av språksvårig-
heter är det nödvändigt att använda sig av en tolk. Allwood och Franzén (2000) menar att
tolkanvändning i myndigheters möten med den enskilde är lagstadgat, likaså bestämmelserna
kring behörighet av tolkar. Tolken har till uppgift att översätta ett ärende som en människa
vill förmedla i ett samtal med en annan. Detta betyder att översättningen inte alltid sker ord
för ord. Därför skall man se tolkningen som ett socialt samspel, och inte som en enskild
handling. I samspelet mellan människorna i rummet är tolken en kulturförmedlare, detta pga.
att översättningen är tvungen att rätta sig efter språket inom parternas respektive kultur. I och
med det ser man mer allmänt tolkens förmedlande uppgift gällande förståelsen av problemet.
Tolkens uppgift kan ses som en överläggning mellan tolken och var och en av parterna, då
tolken ständigt måste nå ömsesidig förståelse med den tolkade kring hur ärendet förmedlas.
Om den sökande får sina behov tillgodosedda beror på hur tolken utför sitt uppdrag. Tolken
kan skapa närhet, men även avstånd, mellan den behovsbehövande och biståndsbedömaren.

Därmed kan jag konstatera att tolken har en oerhört viktig roll i mötet mellan den som behö-
ver hjälp och biståndsbedömaren så att denne får sina behov tillgodosedda på ett tillfred-
ställande sätt. Att ha förmågan att verkligen kunna uttrycka den behövandes önskemål om
hjälp.

Kihlström (1990) redogör för vad Jürgen Habermas kallar subjekt/subjektsrelationen. D v s att
i kommunikationen så är det subjekten som samspelar, men i den kommunikativa teorin refe-
rerar inte subjektet till ett självutövande subjekt som relaterar sig till ett objekt eller till ett
system som angränsas mot yttervärlden. Subjektet relaterar sig i stället till en symbolisk
formad livsvärld, vilken utformar sig genom representanternas insatser och vilken endast
återges med hjälp av kommunikativa åtgärder. Subjektet avlägsnas alltså inte utan uttalet
ligger på det samspel med andra subjekt som sker via kommunikation och med vars hjälp
subjektet skapar en integration av sina handlingar och i och med det lägger grunden för en
social ordning.
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I den äkta dialogen menar Buber (1990) att samhället är styrkt på mänskliga förhållanden,
därför är kunskapen om detta det fundamentalistiska inom sociologin. Sådant som aktuellt
händer emellan människor, endera i full ömsesidighet eller på ett sånt sätt att det utan vidare
kan intensifieras och slutföras till ömsesidighet, för båda parters medverkan är i grunden ett
nödvändigt krav. Det mellanmänskligas sfär avgörs av det faktum att man står inför varandra,
och det tar sig formulerat på flerfaldiga sätt i det som vi kallar ”det dialogiska”. Vidare skriver
Buber att bli medveten om en människa, betecknar alltså i synnerhet att uppfatta den kraftfulla
mittpunkt som sätter prägel på klientens uttalande, gärningar och förhållningssätt med upp-
fattbara tecken på det klientens unika. Förståelsen är tänkbar när jag går in i en direkt och
naturlig relation till den andre, gör klienten verkligt närvarande för mig. I och med detta
menar Buber att man uppfattar motpartens subjektiva närvaro. Tilliten är viktig, det krävs inte
alltid ett samtal i det äkta mötet utan kan lika väl vara en blick, beröring, kroppsspråk o s v.

För att jag skall kunna förstå vilka behov en människa efterfrågar är det av stor vikt att
kommunikationen mellan givaren och tagaren är god i det mellanmänskliga mötet. Att man i
dialogen möter varandra som subjekt och inte som objekt. Om jag inte kan förstå det uttryckta
ordet i dess verkliga mening går mycket av det väsenliga förlorat. Om jag inte kan koppla
ordets innebörd med kroppsspråket kan jag inte känna av vad den andre känner. Om jag inte
har någon vetskap om den andres tidigare upplevelser, seder och bruk kan jag omöjligt tillgo-
dose dennes behov.

Anmärkning har riktats mot äldreomsorgen de senaste åren, Lindelöf och Rönnbäck (1997)
anser att bedömningen av äldres behov mer reglerats av handläggarens kunskaper eller svag-
heter och mindre av hänsyn till den sökandes behov. Forskare har även menat att behovsbe-
dömningen blivit strängare, den bifallna hjälpen har minskat i kvantiteten och att allt färre
äldre får hjälp. Detta bestyrker författarna genom att hänvisa till (Socialstyrelsens Aktiv upp-
följning i Stockholms län i rapporten ”Äldreomsorg i besparningstider” 1994). Utöver detta
har förhöjda hemtjänsttaxor bidragit till att minska de äldres efterfrågan av hemhjälp.
Förhöjda avgifter och mer restriktiva behovsbedömningar är ett kommunal tillvägagångssätt,
som bidrar till konsekvenser för resurssvaga äldre människor, där ibland invandrare.

I Sverige har kommunerna genom Sol huvudansvaret för hemtjänsten. Även om avgiften som
tas ut för omsorgen är inkomstrelaterad, är det menar Songur (2002) behovsprincipen som
avgör om, och i så fall hur mycket omsorg som ska ges till den äldre, då i form av t.ex. hem-
tjänst. Har man en låg inkomst så innebär det en lägre avgift och man betalar efter en fast-
ställd taxa, som politikerna har beslutat om. Trots detta beslutande system det vill säga för-
hållandet mellan inkomst och avgift kan det förekomma problem vid bedömningen. Då i
frågan om, och i så fall hur mycket hjälp den äldre är i behov utav. Då är det den person som
behovsbedömer hamna i en egenmäktig situation på grund av att denne har möjligheten att
korrigera behovet uppåt eller nedåt eller att helt avslå ansökan. Detta kan förekomma om
kommunen ekonomiska situationer är svag, detta trots att lagstadgande skyldigheter säger
något annat.

Detta ställer sig Lundqvist (1998) frågande till, om ämbetsmannen skall vara neutral i för-
hållandet till klienterna och se dem som fall vilka i princip ska behandlas lika, eller om man
ska visa sympati och se dem som människor vilka var och en kräver särskild hänsyn som inte
alltid är lätt att uppfylla inom lagens ramar. Rättsstaten fordrar att alla lika fall ska behandlas
lika. Den svenska regeringsformen redogör för myndigheternas skyldigheter, nämligen att alla
människor ska behandlas lika inför lagen. Lundqvist ställer sig även frågande till om det finns
situationer i vilka den offentliga ämbetsmannen bör ta hänsyn till specifika fall och därför
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förbise regeln om lika behandling. Om man ser utifrån den enskilde klientens perspektiv, vill
denne oftast bli behandlad som en individ och inte som något fall. Han vill att myndigheterna
verkligen tar sig an honom, någon som visar medkänsla och sympati, han vill inte bli upp-
fattad som ett problem som automatiskt kategoriseras. Förhållningssättet är djupt förankrat i
själva förvaltningsstrukturen. Det skulle vara en omöjlighet att handskas med den stora mäng-
den av ärenden om inte klienterna fördelades i hanterliga grupper.

 En uppfattning är att den offentliga förvaltningen bör visa klienterna sympati och försöka
sätta sig in i enskildas problem. Såväl som i den vetenskapliga litteraturen som i debatter,
diskuteras särbehandling i förhållande till tydligt omöjliga eller omänskliga förvaltnings-
beslut. Olika sätt att lösa problematiken med likabehandlingen kontra sympati har förts fram.
Ett är att låta medkänslan ingå som ett mål bland flera för förvaltningsverksamheten, detta
genom att visa medmänsklighet och förståelse. Lundqvist ställer sig vidare frågande till om
medmänsklighet överensstämmer med kraven på lydnad mot lagen och lojalitet mot över-
ordnade. Detta menar han att kritikerna besvarar med ett bestämt nej. Om ämbetsmännen vi-
sar medlidande med klienten och detta har betydelse i besluten tillskanskar de sig besluts-
kompetens som de inte är delegerade till. Hänsyn till klienten blir viktigare än laglydnad och
lojalitet emot de överordnade. Det är tydligen så att ämbetsmannen inte utan vidare får ta till
andra metoder för att lösa problem för att han själv ser dem som viktiga. Om varje ämbetsman
skulle göra precis som han ville, så skulle all gemensam verksamhet vara omöjlig. Vid etiska
värderingar av offentlig politik är det inte alltid möjligt att ge enkla och klara lösningar.
Sökandet efter den rätta balansen mellan medkänsla kontra flexibilitet och opartiskhet kontra
strikt regeltillämpning har kallats den offentliga verksamhetens dialektik (d v s bevisnings-
konst, undersöka de logiska följderna av olika teser genom att uppställa motsatser, skäl och
motskäl, och att bearbeta dessa). Ämbetsmannen står inför ett problem som fordrar ett
ansvarsfullt etiskt övervägande

Sammanfattning.
En biståndsbedömares uppgift är att fatta beslut om vem som skall få hjälp, med vad och i
vilken omfattning hjälpen skall ges. Det finns vissa primära krav på hur en biståndsbedömare
skall möte, agera och dokumentera ärendet. Den enskilde skall ha möjligheten att föra fram
sin vilja och kunna påverka insatserna. Enligt Sol skall en utredning innefatta såväl sociala
som medicinska bedömningar. Utredningen skall omfatta tre behovsområden 1. Behov av stöd
i den dagliga livsföringen, 2. Behov av gemenskap det vill säga emotionella omsorgsbehov. 3.
Behov av en meningsfull sysselsättning.

I en behovsbedömning skall man enligt lagen utgå från den enskildes behov, önskningar och
uppfattningar. Det finns två olika kategorier av biståndshandläggare, den myndighetsoriente-
rade och den brukarorienterade. Handläggaren är ofta rehabiliteringsinriktad och lägger tyngd
på påtagliga och uttalade behov. Den brukarorienterade utgår ifrån relationen och tilliten. Man
kan se behovsbedömningar från ett holistiskt eller ett dynamiskt perspektiv. Behov är ibland
uttalade, men många gånger outtalade. Sagda behov kan egentligen stå för någonting helt
annat. I de fall då den sökande inte kan förmedla sig eller göra sig förstådd på grund av språk-
svårigheter är det nödvändigt att använda sig av tolk. Om den sökande får sina behov tillgo-
dosedda beror på hur tolken utför sitt uppdrag. Förståelsen för en annan person sker när jag
går in i en direkt och naturlig relation till en annan människa, då först blir den andre närva-
rande för mig.

Förhöjda avgifter och mer restriktiva behovsbedömningar är ett kommunalt tillvägagångssätt
som bidrar till konsekvenser för resurssvaga äldre människor, däribland invandrare. I Sverige
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har kommunerna genom Sol huvudansvaret för hemtjänsten.. I frågan om och hur mycket
hjälp den äldre är i behov av.

Skall biståndshandläggaren vara neutral i förhållandet till klienterna och se dem som fall, som
i princip skall behandlas lika, eller skall man visa sympati och se dem som människor vilka
var och en kräver särskilda hänsyn som inte alltid är lätt att fylla inom lagens ramar?
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Resultatredovisning
Jag har ordagrant transkriberat tre av de fyra intervjuerna. Vid den fjärde intervjun antecknade
jag svaren för hand detta på grund av att informanten inte ville bli inspelad på band. Därefter
har jag läst igenom samtliga intervjuer för att senare strukturera upp med olika temaområden
för att på så vis göra det enklare både för mig och för den som läser uppsatsen att se om jag
får svar på mina frågeställningar. Jag har valt att redovisa resultatet i olika temaområdena,
vilka är: Äldre invandrares behov av anhörigvård, Kulturella konflikter, Språkets be-
tydelse samt Kulturella olikheter gällande synen på åldrandet. Nedan följer en presenta-
tion av vad som framkommit av intervjuerna. Detta redovisas varvat med citat från informan-
terna som skrivits i kursiv stil, för att på så vis få en så djup beskrivning som möjligt samt för
att skapa en större inlevelse för läsaren. Efter varje temaområde avslutar jag med en diskus-
sion. En del grammatiska ändringar har gjorts i citaten detta för att texten skall bli mer lättläst.

Äldre invandrares behov av anhörigvård
Biståndsbedömarna ansåg att de äldre invandrarna generella speciella behov var att de krävde
att bli vårdade av sina anhöriga, och som en uttryckte det om de själva fick bestämma så
skulle de vilja ha dem hos sig dygnet runt. Respondenterna menade att de äldre invandrarna
inte accepterade att det kom hem någon främmande person hem till dem. Respondenterna
ansåg att de äldre invandrarna ställde väldigt höga krav på sina döttrar och sonhustrur att det
är de som skall vårda dem. Det är en rättighet de äldre anser sig ha och som ligger djupt för-
ankrad i deras kultur och religion. De anhöriga uttrycker det, enligt handläggarna som att ja
men nu har mamma fyllt så här många år och då vill hon bli omhändertagen, för så har det
varit i vårat hemland. De äldre skall helt enkelt inte hjälpa till fast att de egentligen kan
mycket mer själva. Det här gör att det blir väldigt svårt för biståndshandläggaren att veta hur
stor hänsyn de skall ta till detta vid en utredning. Respondenterna upplever att det är svårt att
urskilja vad det egentliga behovet är och vad som är kultur, vad som är en skälig levnadsnivå
för den enskilde.

De äldre ska inte hjälpa till och så, och då är det svårt för oss, vilka hänsyn skall vi ta till det,
vad är det egentliga behovet och vad är skälig levnadsnivå för den, det är svårt.

Handläggarna menade på att de äldre invandrarna levde med sina anhöriga omkring sig. Om
de inte bodde i samma lägenhet så bodde de i lägenheten eller i huset bredvid. När hjälpbehov
uppstår för den äldre så händer det att familjer flyttar tillsammans i en större lägenhet

Biståndsbedömarna ansåg att de skulle ha en individuell bedömning som alla andra, att man i
en handläggning inte skulle gå till väga på något annorlunda sätt än vad de gjorde under andra
utredningar. Respondenterna uttrycker en generell önskan som biståndshandläggare att man
skulle vara mer insatt i var och en kultur och veta lite mer om deras religion, hur man reagerar
på smärta och sjukdom och vad de har med sig ifrån sina hemländer. På så vis skulle respon-
denterna öka förståelsen för de äldres uttryckta behov, men som en handläggare sa: att så
länge som vi inte jobbar på det viset, så går vi efter vad lagen säger. Det är alltid lagen som
styr överst

Jag bedömer ju dom som vilket annat ärende som helst. En individuell bedömning utifrån vad
som är en skälig levnadsnivå just för den personen. Så att jag tar ingen särskild hänsyn till där
vad man har för hudfärg eller vilket land man kommer ifrån, utan jag bedömer ju dom som en
individ och vad som är skäligt för den personen det handlar ju oftast om att det resulterar i
endera hemtjänsten eller också något som heter närståendebidrag som xxxx kommun har. När-
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ståendebidrag utgår när vi anser att hemtjänst inte är lämpligt. Det måste vara tyngdpunkt på
personlig omvårdnad

Ett bistånd som man eventuellt beviljade i den ena kommunen var något som hette närstå-
endebidrag som man beviljade som bistånd, detta fick den enskilde själv ansöka om. Bidraget
är skattefritt och den som vårdar den anhörige betraktas inte som anställd i kommunen.
Kommunens kostnad för närståendebidrag jämförs med ordinarie hemtjänstinsatser. Den
högsta summan som man kunde få var 6070 kronor per månad. Kriterierna för att bli beviljad
ett närståendebidrag var att ordinarie hemtjänst inte var lämplig. Att det var ett omfattande
vårdbehov med tyngdpunkt på personlig omvårdnad, det vill säga då den enskilde inte på egen
hand kan klara av vardagsrutiner såsom till exempel personlig hygien, toalettbestyr, på -/och
avklädning, äta själv samt att man har svårt att kommunicera. I glesbygden kan ofta undantag
göras från kravet på att vårdbehovet skall vara omfattande.

Om den enskilde blir beviljad närståendebidrag, kan även bidrag beviljas till serviceinsatser
om behov finnes. Om endast behov av serviceinsatser föreligger, till exempel städning, tvätt
och inköp tillgodoses behoven av ordinarie hemtjänstorganisation. Det var sällan som man,
enligt respondenterna, beviljade ordinarie hemtjänst eftersom man oftast inte godtog att någon
annan än den anhörige utförde arbetet.

Den andra kommunen beviljades hemtjänst till 99,9 % i form av anhöriganställning till de
äldre invandrarna. Man räknar ut hur lång tid det tar för ordinarie hemtjänst att utföra insat-
sen, och beviljar sedan motsvarande timmar till den anhörige som blir anställd för just den
aktuella personen. På beslutet som man får står det hur många timmar man blir beviljad.

Något annat som respondenterna såg som ett speciellt behov hos äldre invandrare var deras
matvanor som man ansåg att man inte kunde tillgodose på ett tillfredställande sätt. Man kan
tillgodose det till en viss del genom matdistribution, men det är sällan de äldre invandrarna
vill ha det. Eftersom man inte beviljade matlagning inom hemtjänsten så gjorde man inte
heller det till den som erhöll närståendebidrag och anhöriganställda, då erbjöd man mattjänst i
stället. Man upplevde som biståndsbedömare att det var svårt på grund av att de inte äter
vanlig husmanskost, utan att de behöver ha kryddad mat som är mycket speciell. På grund av
detta var det väldigt sällan som man godtog matdistribution, så det var oftast en anhörig som
tillagade maten åt den äldre. I den kommunen som hade anhöriganställning så var det den
anställde som skötte maten åt de äldre.

Diskussion
Biståndsbedömarnas generella syn på äldre invandrares behov var att de ville ha sina anhöriga
hos sig. Att de äldre invandrarna inte på något vis accepterade att någon annan än att deras
nära anhöriga vårdade dem, att de ställde stora krav på sina döttrar och sonhustrur. De äldre
invandrarna ansåg att det var en rättighet som de hade och som låg djupt förankrat i deras
kultur. Det var även svårt för handläggarna att uppnå kraven på att tillgodose de äldre invand-
rarna med den mat som de önskade.

I de flesta religioner så är det de äldre som man visar störst respekt för och där uppmanas man
att ta hand om den äldre. Det finns, menar Hedin (1999) en stark samhörighet inom familjen
och släkten. I judendomen, östkyrkan (ortodoxa) och hinduismen har man den gemensamma
uppfattningen att lovorda den äldres vishet och mognad, och ser den äldres mognad som något
värdefullt.
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 Detta menar biståndshandläggarna ställde till problem, att det var svårt att veta hur mycket
hänsyn de skulle ta till detta i en biståndsbedömning. Man upplevde att det är svårt att urskilja
vad som är det egentliga behovet och vad som är kultur, vad som var en skälig levnadsnivå
för den enskilde. Handläggarna uttryckte att de ville vara mer insatta i deras kultur och
religion, till exempel hur man reagerar på smärta och sjukdom och vad de har med sig ifrån
sitt hemland. För att på så vis få en ökad förståelse för de äldres uttryckta behov.

Biståndsbedömarna slits mellan att vara neutrala och att se de äldre invandrarna som fall som
i princip skall behandlas lika inför lagen eller att visa sympati och se dem som människor
vilka var och en kräver särskild hänsyn. Något som inte alltid är lätt att uppfylla inom de
riktlinjer och befintliga insatser som finns i kommunen. Jag tar här stöd i det som Andersson
(2002) gör en redogörelse för, nämligen hur viktigt det är att kunna sätta sig in i en människas
tidigare livshistoria, detta för att ha förmågan att kunna sätta sig in i en människas nuvarande
situation. För att kunna sätta sig in i en människas nuvarande situation från en annan kultur,
krävs det en öppenhet, lyhördhet och en vilja att få kunskap om dennes kulturbakgrund och
socialisationshistoria. Det är först när vi kan se hans/hennes uppfattningar, erfarenheter som
utgör grunden för dennes kulturshistoriska kunskap, som det kan medvetengöras och
diskuteras, dessa tolkningar, beslut handlingar, reaktioner och så vidare. Det som man tidigare
tyckte var konstigt och svårbegripligt, blir i stället överensstämmande och begripligt. Då kan
man inte bara förstå vad denne upplever, tror och gör, utan även dennes skäl till varför
hon/han gör som denne gör, med andra ord man får en insikt i dennes livsvärld.

I den subjektiva världen skapar man identiteten, i den sociala världen förhåller vi oss till andra
människor och bildar nätverk samt i den objektiva världen är de kulturella värdena. Kulturella
värden är tydliga i den mänskligas tradition och är grundläggande för den sociala världens
regler. Det är i kulturen normerna hämtar sin grund. I kulturen bevaras ett samhälles förenade
summor av normer, världsbilder, seder, sedvanor och livssyner. En förlust av dessa menings-
fulla livssammanhang gör att man fråntas möjligheten till att leva ett självständigt liv i sam-
hället. Och lika så omvänt, en berikning i en del av livsvärlden för med sig en tillväxt av
resurserna i övrigt. Så om biståndshandläggarna berikar sig med kunskap om de äldres
kulturer seder och bruk, de anhörigas betydelse och matkultur samt får en bättre kännedom
om olika religioners syn på äldre så kommer handläggaren och den enskilde att mötas på ett
helt annat plan.

Kulturella konflikter
En aspekt i behovsbedömningen som framkom under intervjuerna var den kulturkrock som
man upptäckt mer och mer när det gällde de äldres krav på att dottern och eller sonhustrun
skulle ta hand om dem. Det förekommer ofta att den anhöriga får en praktikplats eller arbete
utanför hemmet eller att de helt enkelt inte orkar vårda sina anhöriga. På så vis slits de
anhöriga, menar handläggarna mellan att bli självständiga och att uppfylla sin plikt som
anhörig. Samtidigt så ställer samhället krav på de yngre invandrarna att de skall lära sig det
svenska språket och komma ut i arbetslivet. Om de inte behärskar språket så kan de heller inte
få några jobb.

Ja och det kommer ju fram emellanåt när det är svärdöttrar som tar hand om svärmor alltså
dom är ju förtvivlade för de vill ut och jobba och sånt kommer fram emellanåt. Och det har vi
diskuterat också när vi gjorde om de här närståendebidraget, att vi stjälper ju egentligen de
människorna, de kommer ju inte ut i samhället heller och de lär sig inte det svenska språket. Så
det är lite dubbelbottnat att ha sånt här. De kan inte språket och så får dom inga jobb.
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Biståndsbedömarna menade att det inte var deras uppgift att gå in och styra om den anhörige
skall vara hemma eller inte, utan att det är något som familjen får lösa själva, eftersom hand-
läggarens enda uppgift är att gå in och utreda behovet. Om den enskilde sedan inte är nöjd
med hemtjänstinsatsen utan söker närståendebidrag eller anhöriganställning så får hand-
läggarna bedöma om de är berättigade till det. Om sedan inte den anhörige vill så får denne
vara så stark så att hon klarar av att säga ifrån. (Men man är som handläggare helt medveten
om att man stjälper den som skall vårda sin anhörig eftersom man ofta beviljar närstående-
bidrag så kommer de inte ut i det svenska samhället och får lära sig det svenska språket.)

Ja det är klart att det har man ju lärt sig med åren men det är ju inget som jag kan gå in och
styra, utan det är ju något som familjen måste lösa. Jag utreder ju behovet och ser att personen
är berättigad till hemtjänst och erbjuder det, sen om dottern inte vill då måste hon vara så stark
så att hon säger ifrån. Vi kan bara gå in och prata gott om hemtjänst och att det säkert skulle gå
lika bra som när dottern gör det eller sonhustrun eller vad det nu är. Men det är någonting som
familjen måste lösa, så är det ju.

Dilemmat med att bli anhöriganställd är att man enligt respondenterna endast blir anställd för
en person, det vill säga sin anhörige, och då kanske det bara rör sig om några timmar per dag.
För att få stämpla upp till heltid i arbetslöshetskassan kräver man från samhällets sida att man
skall gå på olika praktikperioder för att uppnå en ny stämplingsperiod. Detta ställer till med
problem, anser respondenterna eftersom de äldre inte godtar att det kommer någon annan till
dem och gör de sysslor som den anhörige skulle ha utfört under denna period. Detta bidrar till
att det blir svårt för anhörigvårdaren att välja.

Diskussion
En kulturkrock som handläggarna upptäcker mer och mer, är i de situationer när de äldre
kräver att dottern eller sonhustrun skall vårda dem, och den anhörige får ett arbete utanför
hemmet. Då slits de mellan den anhöriges krav, sin egen vilja och samhällets krav på att man
skall ut i samhället för att lära sig till ett yrke. Kravet från samhällets sida är att man skall
kunna behärska det svenska språket, annars så kan man omöjligt få ett arbete.

I den samhällsvetenskapliga forskningen och i politiska debatter belyser man ofta de
kulturella olikheter som finns mellan svenskar och invandrare. Dessa egenheter sammanfattas
enligt Allwood och Franzen (red) (2000) i begreppet etnicitet. Det är de kulturella olikheterna
som gör att det är svårt för invandrare att finna sig tillrätta i det svenska samhället. Den
primära skillnaden ligger med största sannolikhet i att behärska det svenska språket. Men i
språkkunnigheten finns det kulturella olikheter. Språk och kultur hänger ihop. I en invand-
ringsprocess förändras etnicitetens innehåll och mening. De traditionella seder och normer
omvandlas i förhållandet till läget i det nya samhället.

I och med att den äldre invandraren blir beviljad närståendebidrag, vilket beviljas som bistånd
i den större kommunen, så låser man fast den anhörige vid den enskilde, om inte denne är
stark nog att säga ifrån. I den andra kommunen som beviljar anhöriganställning, kräver man
ifrån samhällets sida att den anställde som stämplar upp till heltid, vilket är ofta före-
kommande på grund av att de endast är anställd på ett visst antal timmar för just den vårdtaga-
ren, skall gå på diverse arbetsmarknadsåtgärder. Det bidrar till en stor ovilja hos den enskilde
som inte godtar att någon annan än den anhörige eller en person som kan språket vårdar dem.
Vilket leder till svåra val för anhörigvårdaren.
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Detta kan man koppla till det som Ponzio (1996) refererar till (Callwar 1995) där det fram-
kommer att, de yngre generationerna kommer att bli allt mer försvenskade och därmed överge
sin ursprungliga kultur mer och mer. Detta bidrar till enligt Svanberg och Runblom (1990)
konflikter mellan den äldre mer traditionsbundna generation och den yngre generationen som
växer upp i ett annorlunda samhälle. I Sverige kan den yngre generationen leva mer självstän-
digt. Deras målsättning med att bli självständiga och ekonomiskt oberoende bidrar till krockar
med den sedvanliga strukturen där flera generationer tillsammans bidrar till en ekonomisk
enhet. Konflikter kan även uppstå när kvinnorna med utländskt påbrå börjar skaffa sig jobb
utanför hemmet och därför inte längre har tid att ta hand om sina föräldrar och äldre släkting-
arna som förr. Det kan vara svårt att bevara traditionella normer, värderingar och livsmönster
i mötet med det nya samhället som har andra normer, värderingar och som lever under andra
förhållanden än dem man är införlivad med från sitt hemland. För de äldre kan det betyda att
de mister en del av sin identitet när traditionella auktoritetsmönster luckras upp.

Detta är ju inte någonting som handläggarna kan gå in och styra eftersom biståndshandlägg-
arens uppgift är att ge en rättssäker bedömning för den enskilde. Men i ett bredare perspektiv
kan man skönja ett framtida problem. Om allt fler anhöriga väljer att arbeta utanför hemmet
och man inte har språkkunnig personal i hemtjänstgrupperna, vem skall då tillgodose de äldre
invandrarnas behov?

Språkets betydelse
Det enda som man bör tänka på inför ett möte med äldre invandrare är, enligt handläggarna,
att man skall ha en tolk med sig vid besöket hos den enskilde. Varför respondenterna har det
beror på att den äldre invandraren inte kan det svenska språket och att många av de äldre
invandrarna varken kan läsa eller skriva. Handläggarna anser att det är viktigt att kunna kom-
municera med den det gäller, och att det är en rättighet som den som söker hjälp skall få. De
äldre invandrarna är inte insatta i myndighetsspråket, det är viktigt att de blir informerade om
vilka rättigheter och skyldigheter som de har. Oftast så erbjuder sig någon anhörig att över-
sätta, men det är något som biståndsbedömarna inte rekommenderar eftersom att de kan lägga
in egna åsikter och värderingar vid översättningen.

Det kan ju vara så här också att anhöriga säger att dom tolkar, men jag brukar faktiskt säga att
jag behöver en tolk för jag tycker att jag skall kunna kommunicera med den det gäller. Så att
jag hävdar att jag vill ha tolk för det tycker jag är en rättighet som den som söker hjälp skall få,
så jag jobbar till 95 % med tolk. Och även om de säger att de kan lite svenska så tar jag tolk för
det blir mycket missförstånd, man är inte inne i det här myndighetsspråket och jag tycker att det
är viktigt att dom förstår vad jag menar.

Det framkom även att det förekommer tillfällen när det inte finns någon tolk som kan ett
speciellt språk, och i de lägena så finns det inte någon annan lösning än att låta en närstående
översätta. Det är inte ofta det förekommer men det händer.

Samtliga ansåg att det var en bra lösning att man använde sig av en tolk, men när jag sedan
ställde frågan om det hände någon gång att kommuniceringen brast på grund av att man inte
kunde språket var alla överens om att det ofta var så. Någon sa att:

Ja, det är väldigt lätt, särskilt vid telefonkontakt, då kommuniceringen oftast sker genom den
anhörige. Sedan så har ju invandrare ett helt annat kroppsspråk, de lever ut mer  t ex i gråt. Vi
är ju helt olika. Vi svenskar är mycket stelare, och det gör ju att även de kan vara svåra att
först. Vi har ju olika kroppsspråk. Det är svårt med nyanser när det går genom en tolk.
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Någon annan sa att:

Ja det gör ju det trots att man har tolk. Men vad gör man då? Man tycker att man har gjort allt
då. Men däremot så skulle man väl ha mer kunskap om, hur man skulle få den kunskapen det vet
inte jag. Om att nå fram, det är så oerhört svårt att nå fram, med vårt budskap, med att förklara
alla gångar och hur det är med lag och allting och hur vi gör bedömningen, det går inte ofta så
upplever vi att det inte går fram. Vi säger det, och de säger JA och sen ser vi att det inte har
gått fram i alla fall, vårat budskap. Vi kan inte, vi har svårighet, jag upplever att vi har svårig-
heter att nå varandra, och så har flera av mina kollegor uttryckt sig också. Det här är ett
problem för oss, och givetvis för dem som vi besöker också, de som vill ha våran hjälp

Sättet som man kommunicerade utredningen och beslutet på till den enskilde varierade något
mellan handläggarna. Någon skickade det via post, vid avslag skickade man med papper om
hänvisningar om överklagan, på svenska. Man uttryckte en önskan om att det skulle vara
skrivet på den enskildes språk, men det fanns inte att tillgå. De övriga handläggare gjorde
hembesök vid avslag för att på så vis förlita sig på att den enskilde uppfattat utredningen och
beslutet, samt att man då även lämnade information om hur man går tillväga i en överklagan,
även då valde handläggaren att ta en tolk med sig. Generellt sett så förutsedde handläggarna
att de äldre fick hjälp av sina anhöriga och från integrationssekreteraren att ta del av informa-
tion när det  t ex gäller rättigheter, skyldigheter, avgifter och så vidare. Det är mycket sällan
som det förekommer någon överklagan i den kommun som man beviljade närståendebidrag i,
man trodde att anledningen till det var att de anhöriga fortsatte att vårda sina anhöriga oavsett
om de fick bidrag eller inte eftersom att det ligger i deras kultur. I den andra kommunen där
man oftast beviljade anhöriganställning förekom det ofta överklaganden, då främst på grund
av att den enskilde ansåg sig blivit beviljad för lite timmar.

En annan anledning till varför man ville bli vårdad av sina anhöriga var att man inte kunde
kommunicera med någon annan än sina anhöriga på grund utav att man inte kunde språket.
Något som biståndshandläggarna efterfrågade och som det fanns ett stort behov utav var två-
språkig personal i hemtjänsten. Om man hade mer tvåspråkig personal i omsorgen så skulle
många fler använda sig av ordinarie hemtjänst. Man har en del språkgrupper i hemtjänst-
grupperna men det är långt ifrån tillfredsställande. Om man hade mer språkkunnig personal så
skulle man kunna utnyttja hemtjänstinsatserna mer.

Detta är en brist vi har ju inte personal på alla språk och det är klart att dom får ju då ofta
avslag på närståendebidrag om det gäller insatser med städ tvätt och inköp. Och det är klart att
det skulle bli lättare med tvåspråkig personal då helt klart. Men det ger ändå en skälig levnads-
nivå anser vi.

Om det är en vårdtagare som behöver ett omfattande stort stöd av personlig omvårdnad, och
den äldre inte kan språket är man berättigad till närståendebidrag, då på grund av att man inte
kan kommunicera.

Men handläggarna ansåg att, för att vi skall kunna tillgodose deras behov, så krävs det att
man kan språket. Vi kan göra mycket utan att kunna språket men inte så att man som individ
känner sig helt nöjd.

Handläggarna upplever att många av de äldre invandrarna är oerhört isolerade. De har sin
bostad och sin släkt det är allt socialt liv som de har. Respondenterna uppgav att det fanns
diverse föreningar för invandrare men att det främst var de yngre som tog kontakt med dessa.
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Anledningen till varför inte de äldre sökte upp de föreningar som fanns att tillgå uppgav man
berodde på att de inte kunde kommunicera med andra.

I den mindre kommunen talade den berörde biståndshandläggaren om att kyrkan och
missionsförsamlingen anordnade aktiviteter för äldre invandrare, de blirinformerade om det
av integrationsverket när de kommer till Sverige, men även där var uppslutningen dålig, hon
menade att även där var det de yngre som var de mest aktiva.

Diskussion
För att handläggarna överhuvudtaget skall kunna kommunicera med äldre invandrare så
använder de sig av tolk. De anser att det är viktigt att den enskilde blir informerad om vilka
rättigheter och skyldigheter de har. Man anser att det inte är lämpligt att en anhörig översätter
vid en handläggning och eller vid ett beslut som skall tas, eftersom de då kan lägga in egna
värderingar i översättningen.

Så om biståndshandläggarna och de äldre invandrarna skall uppnå en ömsesidig förståelse, så
krävs det att man skall kunna språket. Om man talar genom en tredje person, det vill säga
tolken så går mycket av den viktiga informationen till spillo, och man kan inte tillgodose det
uttryckta behovet.

Eftersom att utryckta behov enligt Bergmark (1998) ger sig i uttryck genom efterfrågan så
förutsätts det ett aktivt handlande från den enskilde. Vilket kan vara svårt i en biståndsbedöm-
ning när det är nödvändigt att använda sig av tolk. Tolken har som uppgift att enligt Allwood
och Franzén (2000) översätta ett ärende som en människa vill förmedla i ett samspel med en
annan. Det betyder att översättningen inte alltid sker ord för ord. I samspelet mellan männi-
skorna i rummet är tolken en kulturförmedlare, detta på grund av att översättaren är tvungen
att rätta sig efter språket inom partnernas respektive kultur. Om den sökande får sina behov
tillgodosedda beror på hur tolken kan skapa närhet, men även avstånd, mellan den enskilde
och handläggaren. I kommunikationen så är det subjekten som samspelar, det vill säga
subjekt/subjekt relation. I den äkta dialogen är samspelet enligt Buber (1990) styrkt på
mänskliga förhållanden. Sådant som aktuellt händer emellan människor, endera i full ömse-
sidighet eller på ett sånt sätt att det utan vidare kan identifieras och slutföras till ömsesidighet
för båda parters medverkan är i grunden ett nödvändigt krav. Förståelsen är tänkbar när jag
går in i en direkt och naturlig relation till den andre, när klienten verkligen blir närvarande för
mig. Först då har man uppfattat motpartens subjektiva närvaro.

För att man ska kunna förstå vilka behov en människa efterfrågar är det av stor vikt att
kommunikationen mellan givaren och tagaren är god i det mellanmänskliga mötet. Att man i
dialogen möter varandra som subjekt och inte som objekt. Om jag inte kan förstå det uttryckta
ordet i dess verkliga mening går mycket av det väsentliga förlorat. Om jag inte kan koppla
ordets innebörd med kroppsspråket kan jag inte känna vad den andre känner. Om jag inte har
ett hum om den andres tidigare upplevelser, seder och bruk kan jag omöjligt tillgodose dennes
behov.

Vad som ofta var förekommande var enligt respondenterna att kommuniceringen brast på
grund av att man inte förstod varandra, det uppstod många missförstånd som man hade svårt
för att hantera. De äldre invandrarna har ett helt annat kroppsspråk, de lever ut sina känslor
mer i gråt och i skratt som var svårt att koppla till det som tolken berättade, eftersom det går
igenom en tredje person. Även här är inte förståelsen tänkbar förrän man som bistånds-
bedömare går in i en direkt och naturlig relation till den andre, när man gör klienten verkligen
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närvarande, eftersom att det är först då man uppfattar motpartens subjektiva närvaro. Buber
anser att tilliten är viktig, vilket det inte alltid krävs ett samtal för i det äkta mötet, utan kan
lika väl vara en blick, beröring, kroppsspråk och så vidare.

 Biståndsbedömarna upplevde att det var svårt att föra fram sitt budskap, och man visste inte
hur man skulle få kunskapen om att nå fram. Man uttryckte en önskan om att all information
som man förmedlade skulle översättas på den enskildes språk. Även om det finns äldre
invandrare som har läs och skrivsvårigheter så skall de ha rätt till att få all formell information
när det gället biståndshandläggning skrivet på sitt modersmål. Enligt förvaltningslagen
allmänna krav på handläggning av ärenden 7 § står det att, varje ärende där någon enskild är
part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.
Vid handläggningen skall myndigheten beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och
yttringar från andra myndigheter, om sådan behövs. Myndigheten skall sträva efter att
uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde
att ha med den att göra.

Enligt Sol så skall innan ärendet avgörs, den enskilde ha underättats och fått möjlighet att
uttala sig över utredningen och ett förslag till beslut. Det beslut som sedan tas, skall liksom
förslag till beslut, vara tydligt. Det skall framgå vad den enskilde ansökt om och vad han eller
hon har beviljats. Beslutet skall även motiveras. Det är inte tillräckligt att hänvisa till Sol § 4.
Skälen skall anges på ett sådant sätt att den enskilde kan förstå orsaken till beslutet.

Biståndshandläggaren såg en brist i att det inte fanns tillräckligt med språkgrupper i hem-
tjänsten. Om så vore fallet skulle man ha möjlighet att kunna bevilja serviceinsatser från den
egna organisationen. Detta var mest aktuellt i den större kommunen som hade närstående-
bidrag, eftersom man där inte beviljade hemtjänst på grund av att de äldre inte accepterade att
någon annan än de anhöriga vårdade dem, eller på grund av att personalen inte kunde språket.

Detta styrks av det som Forssell (2000) kommit fram till i en studie angående äldre invandrare
och kontakten med äldreomsorgen där man uttryckte ett missnöje med insatser av hem-
tjänsten. Man hävdade att personalen skulle kunna deras språk för att kunna tillgodose de
äldres behov.

Biståndshandläggarna ansåg att man var tvungen att förstå språket, annars så kunde man inte
tillgodose behovet. Det framgick även att de äldre invandrarna var mycket isolerade, att de
inte kom ut i samhället på grund av språksvårigheter.

Få kommuner bedriver enligt Äldre utanför äldreomsorgen (2002) uppsökande eller före-
byggande verksamheter bland äldre. I den grupp äldre som inte efterfrågar hjälp finns det
både de som inte vet vilken hjälp äldreomsorgen kan erbjuda och de som av andra skäl inte
efterfrågar hjälp. Det gäller bland annat äldre invandrare som inte vet vart de skall vända sig
för att få hjälp. Konsekvenserna av de ändringar som ägt rum i äldreomsorgen är att anhöriga
har tagit på sig en större del av hjälpinsatserna till äldre, bristen på uppsökande verksamhet
bidrar till dålig kunskap om äldres verkliga behov av hjälp. Risken är då att äldre som inte
efterfrågar hjälp inte heller observeras. Allwood och Franzen (red) (2000) menar att den
primära skillnaden mellan den inhemska svenska befolkningen och invandrarna ligger i
språket, i förmågan att bemästra det svenska språket. Men att i språkkunnigheten finns det
även kulturella olikheter. Språk och kultur hänger ihop.



36

Kulturella olikheter gällande synen på åldrandet
De äldre invandrarna har enligt handläggarna en annorlunda syn på åldrandet. De är mycket
äldre i sitt sätt och till utseendet än vad vi svenska är i motsvarande ålder. Men sedan beror
det ju på vad de har varit med om, det sätter sina spår. Här i Sverige betraktas man enligt res-
pondenterna inte som gammal förrän man är mellan 75 till 80 år, och man har en strävan efter
att kunna klara sig själv så länge som det går. Men för flertalet av de äldre invandrarna så är
man enligt respondenterna gammal när man är 60 år, då ”drar man sig tillbaka” och bli
omhändertagen av sina närmaste. En tolk berättade för mej en gång att när man är 60 år så är
man gammal i mitt land. Detta bidrar till att det uppstår problem i en handläggning eftersom
att biståndsbedömaren arbetar rehabiliterande och ser om den enskilde har några egna resurser
att tillvarata, man ser till det friska och bygger vidare på det. Detta motsäger den syn som
äldre invandrare har. Man är som äldre invandrare främmande för hjälpmedel och har den
uppfattningen att man har rätt att varva ned, och ser ingen mening med att man skall bli själv-
ständig och klara sig så bra som möjligt själv eftersom de har sina anhöriga som tar hand om
dem.

Oftast vid första hembesöket så säger respondenterna att de väljer ta med sig både sjuksköter-
ska och arbetsterapeut, för att göra en ADL – bedömning, (vad man klarar av själv när det
gäller hygien, av/påklädning toalettbesök etc) och se vilka resurser man behöver bistå med,
samt för att se hur hälsotillståndet är. Detta gör man för att få en helhetsbild av den enskilde.
Man vill uppnå att den enskilde skall bli så självständig som möjligt.

Generellt så hade man den uppfattningen att äldre invandrare upplever sig vara mer sjuka än
vad äldre svenskar är, samt att de är mycket mer oroliga och har svårigheter med att känna sig
trygga. Vad detta beror på kan man inte riktigt förklara men man vet att flertalet av invand-
rarna har svåra traumatiska minnen med sig ifrån sitt hemland, och att detta sätter sina spår.
Det är svårt att sätta sig in i det, en handläggare uttryckte: man vet ju om det men vi kan inte
förstå det.

Man ser ju att man har en speciell syn på smärta och på sjukdom och att man ska bli omhän-
dertagen. Här i Sverige jobbar vi ju väldigt rehabiliterande att du ska kunna klara dej själv
medan dom ofta kanske vill bli vårdade av typ sina anhöriga Det är ju ofta ibland i kulturen
man ser att äh.. när man har en speciell syn på smärta och på sjukdom att man ska bli om-
händertagen.

De äldre invandrarna ställer sig ofta negativa till hjälpmedel. Man har svårt för att ha förstå-
else för att det är till för att underlätta för den anhörige,man tycker t ex

att man kan ta de anhörige under armen när man skall förflytta sig. Vi försöker att tala om att
det sliter på den som skall hjälpa till, men det är som att de inte vill förstå det. Det är ju frågan
om vilka krav man skall ställa, det finns i kulturen krav på att man skall ställa upp och då är
hjälpmedel något som inte accepteras fullt ut. Det finns ju i vissa kulturer och religioner ett
motstånd till att låta operera sig, t ex om man har en utsliten höft så går man inte med på att
göra det, för det ingår inte i deras kultur.

Diskussion
Äldre invandrare har enligt Äldre födda utomlands (2002) sämre hälsa än den övriga be-
folkningen. Allwood och Franzén (red) (2000) påvisar att förutom alla förluster som en
människa utsätts för när de lämnar sitt hemland som bland annat språk, sociala nätverk samt
samhörigheten med sitt hemland är i sig en bidragande faktor till att flertalet av alla flyktingar
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har en försämrad hälsa. Respondenterna hade den uppfattningen att äldre invandrare är eller i
alla fall upplevde sig mer sjuka än vad äldre svenskar är, samt att de är mer oroliga och har
svårigheter med att känna sig trygga. Vad detta egentligen bottnade i kunde inte respondent-
erna uppge, men man var medveten om att flertalet av de äldre invandrarna har svåra trauma-
tiska minnen med sig från sitt ursprungsland, och att detta sätter sina spår.

Forssell (2000) behandlar detta ämne och menar att det inte enbart är sjukdom, ekonomi,
psykiska påfrestningar och förluster i det sociala nätverket som påverkar åldrandet, utan att
det även i hög grad är kulturellt betingat. Vem som betraktas vara gammal växlar även mellan
olika samhällen och kulturer. I Skandinavien är rättigheter och skyldigheter förbundna till
kronologisk ålder. Vi använder oss utav siffror i åldersutvecklingen från födseln till döden. I
andra länder kan det istället vara generationstillhörigheten som är det avgörande, man anses  t
ex vara gammal när man har blivit mor- eller farsförälder. Det är inte enbart åldrandeför-
loppets framfart och ålderdomens kännetecken utan givetvis uppfattningen om meningen av
att vara gammal som varierar mellan olika länder och kulturer. Även de kulturella premis-
serna som påverkar åldrandet är obeständiga då inte minst i samband med en migration. Detta
är naturligtvis inte något som är generellt utan påverkar olika från fall till fall.

I många kulturer börjar ålderdomen vid betydligt lägre ålder än vad vi anser här i Skandina-
vium. I den svenska kulturen anses man inte vara gammal förrän vid cirka 75 –80 års ålder.
Man anser sig rätt att ”dra sig tillbaka” och bli omhändertagen av sina närmaste. När
biståndsbedömaren skall handlägga den äldre invandrarens behov så ser handläggaren efter
om klienten har några egna resurser att tillvarata, ser till det friska och bygger vidare på det.
Detta motsäger den syn som äldre invandrare har. Man är främmande för hjälpmedel och har
den uppfattningen att man har rätt att varva ned och som jag ser det mer accepterar att man
inte har samma kapacitet som man har när man är yngre. I de flesta religioner uppfattas
människans mest aktiva åldersperiod som den viktigaste perioden i livet. Man utgår enligt vad
Hedin (1999) bland annat redogör för, att de unga inte är fullt utvecklade för att kunna leva ett
fullständigt och allsidigt liv. De gamla inleder en tillbakagång på grund av att deras krafter
och förmåga att skapa något nytt börjar avta. De unga är på väg in i den mest betydelsefulla
delen av sitt liv medan de äldre är på väg ur den.

 Detta bidrar till en kollision mellan den äldre invandraren och biståndsbedömaren, man
förstår helt enkelt inte varandra. Om biståndsbedömaren hade mer kunskap om den äldres
kultur, religion och levnadshistoria så skulle man kunna få en större förståelse om varför den
äldre inte är lika villig till att vilja tillmötesgå vad biståndsbedömaren har att ”erbjuda.”

Slutdiskussion
Biståndshandläggarna upplever att de äldre invandrarna har speciella behov, något som ligger
djupt rotade i deras kultur och religiösa tro. De äldre invandrarna anser, enligt handläggarna,
att det är deras rättighet att bli omhändertagen av sina nära anhöriga när de blir gamla, de
anser sig ha rätt att dra sig tillbaka och inte behöva hjälpa till, fast många är fullt kapabla till
det. En rättighet som stämmer föga överens med vår syn på ålderdomen och vårt sätt att ta
hand om våra anhöriga. I Sverige anses vi inte vara gamla för än vi är mellan 75 – 80 år.
 I socialtjänstlagen står det bland annat att biståndet skall utformas så att man skall stärka
människans resurser att leva ett självständigt liv, man arbetar rehabiliterande, ser till det friska
och bygger vidare på det, tillför hjälpmedel och utför operationer för att man skall vara i god
vigör så länge som det är möjligt. Det är den synen som biståndshandläggarna har när de
handlägger ärenden, så redan där sker det en kollision mellan handläggarna och de äldre
invandrarna. Handläggarna ansåg att det var svårt att veta hur stor hänsyn man skulle ta till
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detta, man har svårt för att utskilja vad som är behov och vad som är kultur. Det är som jag
ser det nödvändigt att både använda normativa bestämningar och ha en hög grad av öppenhet
för den enskildes uttalade behov.

I studien framkom det att handläggarna bedömer de äldre invandrarna som vilket ärende som
helst, de använder sig av samma tillvägagångssätt som vid vilken utredning som helst. En
individuell bedömning görs utifrån vad som är en skälig levnadsnivå för den enskilde. Man
går efter lagen, det är den som styr överst. Rättsstaten fodrar att alla lika fall skall behandlas
lika, alla människor skall behandlas lika inför lagen. Så länge man har den åsikten så kommer
alla äldre invandrare att betraktas som en homogen grupp, att man tar begreppet äldre in-
vandrare för given, och som likställs som ett samhällsproblem. Även om man i grund och
botten har som avsikt att alla skall få rätt till en skälig levnadsnivå, riskerar de äldre invand-
rarna att stämplas som en grupp som har problem och som är olik oss andra.

Biståndshandläggarna hade en generell önskan om att vara mer insatt i var och ens kultur och
ha mer kunskap om olika religioner. För att på så vis öka förståelsen för den enskildes
uttryckta behov, till exempel gällande olika syn på sjukdom, smärta, åldrandet, de anhörigas
betydelse och matkultur. Men så länge man inte kan kommunicera med varandra genom
språket, utan att man måste använda sig av tolk vid handläggningen så är det svårt att skapa
en gemensam tillit och gemenskap. Handläggarna uttryckte en frustration i att man inte nådde
fram med sitt budskap. Jag anser att om man inte kan koppla kroppsspråkets gester och
känslor, med andra ord koppla nyanserna till det uttalade ordet så är det direkt omöjligt att
göra sig förstådd och kunna tillgodose behoven. Det är först i en subjekt/ subjekt relation som
det äkta samtalet kan uppstå. Där individerna samspelar i en direkt relation med varandra, det
är först då förståelsen för en annan person uppstår.

Därför anser jag att det är oerhört viktigt att man har personal i äldreomsorgen som kan de
olika språken. Genom att få äldreomsorgen att bli en mer attraktiv arbetsplats, genom att höja
lönerna, kompetensutveckla befintlig personal och verkligen gå ut och tala om vad menings-
fullt och fint vårdyrket egentligen är. Genom att uppmuntra människor som är berikade med
flera språk, att de bär på en resurs som är och som det kommer att bli ett stort behov av i
framtidens äldreomsorg. Då har man löst en stor bit när det gäller att tillgodose de äldre
invandrarnas behov.

Om man har handläggare som endast utreder ärenden hos äldre invandrare, en person som
behärskar språket och som är insatt i den enskildes kultur och religion, då får denne en
bredare och större erfarenhet och kan då mer se till helheten av behoven.

Med andra ord, det är språket som är det avgörande i bedömningen av äldre invandrares
specifika behov, om man kan kommunicera med varandra i en direkt relation så skulle många
bitar falla på plats.

För att få en så god kvalité i vården som möjligt krävs det att man ger personalen inflytande,
kompetens och utveckling. Lika viktigt är det att den enskilde är med vid en vårdplanering, få
dem att känna sig delaktiga. Det är viktigt att ha en öppen dialog, vara lyhörd och lyssna på
den enskildes önskningar. Att man respekterar och utgår ifrån människans lika värde, och från
den enskildes livsvärld. Livskvalitet är ett nyckelbegrepp vilket innebär att det är olika för
varje enskild individ. Därför är det av stor vikt att biståndsbedömaren har förmåga att sätta sig
in i och förstå den enskildes kultur och religion, vad det innebär för den enskilde, samt att
man kan förstå varandra i språket. Så länge som man inte utgår ifrån den enskildes livsvärld i
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en biståndsbedömning går många meningsbärande element förlorat. Det krävs alltså ett bättre
samarbete och kommunikation mellan makro, meso och mikronivån. Att se problemen,
försöka sätta sig in i olika människors situationer samt att handla utifrån varje individs önskan
och behov.

Förslag till fortsatt forskning
Studien är begränsad i den bemärkelsen att ett fåtal, om man ser till hur många bistånds-
handläggare det finns i landet, har intervjuats. Om jag hade använt mig av en större urvals-
grupp skulle fler handläggare fått komma till tals, vilket skulle leda till en generalisering av
biståndshandläggare syn på äldre invandrares speciella behov. Vid en eventuell fortsatt studie
om ämnet skulle det vara bra att ha längre tid på sig och kunna intervjua fler handläggare, för
att få en betydligt djupare förståelse om synen på äldre invandrares behov, sett ifrån en bi-
ståndshandläggares perspektiv.

En intressant utveckling på fortsatt forskning anser jag skulle vara, att undersöka om äldre
invandrare upplever att de bli tillräckligt förstådda i en handläggning av biståndsbedömare.
Om de anser att deras behov ”når fram” när det är en tolk som är med och översätter deras
uttryckta behov och önskemål.
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Bilagor
Intervjufrågor:

1. Ålder?
2. Kön?
3. Vilken utbildning har du?
4. Har du haft några tidigare arbetsuppgifter? I så fall vilka?
5. Hur länge har du arbetat med ditt nuvarande yrke?
6. Hur trivs du med ditt arbete?
7. Anser du att du har användning av din utbildning i ditt nuvarande yrke?
8. Vad anser du vara det mest väsentliga i ditt arbete?
9. Vilka ärenden handlägger du?
10. Beskriv hur du går tillväga i en biståndsbedömning?
11. Händer det någon gång att du handlägger invandrare? I så fall kan du ge något exempel?
12. Förberedde du dig på något speciellt sätt inför ett möte med invandrare, i så fall hur?
13. Kan du beskriva varför du gör du som du gör?
14. Har invandrare några specifika behov? kan du ge några exempel?
15. Vilka resurser bör man ha med sig, och vad bör man veta inför ett sådant mötet?
16. Finns det lättare eller svårare grupper av denna kategori?
17. Anser du att du som biståndsbedömare behöver ha några speciella kunskaper, färdigheter

eller resurser för att bedöma äldre invandrare?
18. Vad finns det för kommunala riktlinjer för vad man kan respektive inte kan få hjälp med?

Hur påverkar dessa bedömningen av äldre invandrare och de behov de har samt de
anspråk de ställer?

19. Lämnar du ett skriftligt beslut till den enskilde vid en ansökan om en social tjänst?
20. Får den sökande möjlighet att ta del av utredningen innan beslutet fattas?
21. Händer det någon gång att kommuniceringen brister på grund av att den sökande inte kan

språket?
22. Hur går kommuniceringen till? Upplever du att det kan uppstå problem med språket? Hur

säkerhetsställer du att individen i fråga förstår innehållet i beslutet, med rätten att över-
klaga samt annan information som  t ex avgifter, rättigheter och skyldigheter av olika slag
som oftast delas ut vid biståndsbedömningar?

23. Upplever du att äldreomsorgen generellt kan tillgodose de äldre invandrarnas kulturella
behov? I så fall hur?

24. Tar ni tillvara på omsorgstagarens kunskaper, erfarenheter, åsikter och individuella
önskemål i utformningen av insatserna? I så fall kan du ge några konkreta exempel?

25. Ser du några svårigheter respektive möjligheter gällande omsorgstagarens sociala kontak-
ter med omgivningen?
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