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Förord 
Nu har dagen kommit då det är dags att sätta punkt för min licentiatav-
handling. Jag måste medge att jag sätter punkt med en viss känslomässig 
ambivalens. Känslor av vemod, det har ju varit en utmanande och härlig 
tid, blandas med känslor av lättnad över att nu äntligen få lämna ifrån 
mig studien och gå vidare. Men innan jag sätter punkt på allvar vill jag 
tacka alla er som på något sätt varit engagerade i den här studien. Först 
och främst riktar jag ett varmt tack till samtliga intervjupersoner. Tack 
för att ni så öppet lät mig ta del av era erfarenheter. Nästa tack går till alla 
”mellanhänder” som på ett generöst sätt gav mig tillträde till arenor jag 
kanske aldrig annars skulle ha fått tillgång till. Tack också till de 
tjänstemän på Försäkringskassan och vid kommunens socialtjänst som 
ställt upp och besvarat mina frågor. Så kommer då turen till mina båda 
handledare Tapio Salonen och Iver Hornemann Møller. Tack Tapio för 
stort engagemang när jag skulle välja forskningsproblem och söka 
finansiering samt för konstruktiva kommentarer under arbetets gång. 
Tack Iver för ditt tålamod och dina pedagogiska, kloka och stundom 
humoristiska kommentarer. Lars Harrysson var opponent vid 
slutseminariet. Varmt tack för en noggrann granskning av texten och 
konstruktiva och uppmuntrande synpunkter. Jag vill också tacka Anders 
Giertz, både för din bekräftelse att jag inte var helt fel ute vad gäller ana-
lyser av registerdata och för dina värdefulla kommentarer vid ett 
textseminarium. Vid Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete 
(IVOSA), där jag har min hemvist som lärare finns många härliga 
kollegor att tacka, fler än vad jag har utrymme för att nämna här. Så 
innerligt tack till er alla, men ett särskilt tack till Mikael Andersson, Ann-
Sofie Bergman, Barbro Blomberg, David Brunt, Lottie Giertz, Kia 
Graffman, Helen K Jacobsson, Mairon Johansson och Titti Mattsson. I 
början finansierades mina licentiatstudier av AMER vid Växjö uni-
versitet, varmt tack till Katarina Hjelm och övriga i ledningsgruppen. 
Stort tack även till Riksförsäkringsverket som genom finansiering av 
projektet ”Från socialbidrag till äldreförsörjningsstöd – påverkan på 
äldres levnadsvillkor och identitet” bland annat gjorde de empiriska 
delarna i studien möjliga. Även min heminstitution IVOSA har i slutet av 
studierna bidragit med finansiering − varmt tack. Så till sist, min familj 
och mina vänner – er har jag alltid anledning att känna mig tacksam över, 
men det föredrar jag att visa i ett annat sammanhang.   
 
Växjö februari 2008  
 
Marie Albertsson   
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Abstract 
In 2003 the Swedish parliament decided to incorporate maintenance 
support for the elderly within the framework of the state social insurance 
system. Maintenance support for the elderly entails that individuals who, 
due to too short a period of residence in Sweden, do not qualify them-
selves for a full guarantee pension and thus have the right to receive 
benefits after completion of an income test. A large proportion of these 
people previously received individually incometested social benefits. 
Maintenance support for the elderly and how it is perceived by the eld-
erly is the focus of the study. The overall aim of the study is to gain 
knowledge about what it means for immigrants who moved in later life 
to be the subject of a transfer from a selective benefit system to one 
where more general principles apply. More specifically the aim concerns 
what it means for their possibilities for gaining access to social rights and 
what it means for their relationship with the Swedish welfare state. The 
study’s empirical material consists of two parts. The first part contains 
register data from the social services register of the National Board of 
Health and Social Welfare and the social insurance register of the Swed-
ish Social Insurance Board. The second consists of interviews with 
eleven foreign-born elderly persons who previously received social 
benefits and now receive maintenance support for the elderly.  The 
analysis of the register data indicates that one-fifth of the target group 
actually includes people born in Sweden while the rest are immigrants 
arriving in Sweden in later life. For most of those in this latter group the 
maintenance support is their only source of financial support while it is a 
supplement for the Swedish-born elderly recipients. The results show 
that of those, who previously received social benefits and where the 
maintenance support is their only source of financial support, about one-
fifth received a smaller amount of benefit after the reform. The interview 
study indicates the existence of a gap between what the respondents 
express as needs of more individual considerations both in terms of the 
contact with the administrating authority and the maintenance support’s 
monetary content and how the elderly perceive that these needs are pro-
vided for. In order to try to understand this gap the result was analysed 
by using a number of major theoretical concepts such as universalism, 
stigma and shame, and social citizenship, public identity and recognition. 
The conclusions of the study is that a comprehension of the gap can be 
found in the standardised design and administration of the maintenance 
support and in the socio-economic context that immigrants coming to 
Sweden in later life find themselves in. 
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Sammanfattning 
År 2003 tog riksdagen beslut om att inom ramen för det statliga social-
försäkringssystemet införa ett äldreförsörjningsstöd. Äldreförsörjnings-
stödet innebär att en person som på grund av för kort bosättningstid i 
Sverige inte kvalificerat sig för full garantipension har rätt till stöd. För 
rätt till full garantipension krävs 40 bosättningsår mellan 16 och 64 års 
ålder. Den huvudsakliga målgruppen för äldreförsörjningsstödet är in-
vandrare som anlänt sent i livet till Sverige. En stor andel av dessa hade 
tidigare individuellt behovsprövat socialbidrag. 1998 fick drygt 10 700 
personer som var 65 år och äldre långvarigt socialbidrag. Tre fjärdedelar 
av dem saknade helt pension och 94 procent var utrikes födda. Ett syfte 
med äldreförsörjningsstödet var att regeringen ville förhindra att social-
bidraget skulle bli en permanent försörjningskälla för denna grupp. Re-
formen innebär i korthet att personer 65 år och äldre istället för att få 
kommunens individuellt behovsprövade socialbidrag har rätt till ett stan-
dardiserat inkomstprövat bidrag inom ramen för det statliga socialförsäk-
ringssystemet.   

Det är äldreförsörjningsstödsreformen och hur den uppfattas av de 
äldre som är den här studiens fokus.  Intresset för äldreförsörjnings-
stödsreformen bottnar i frågan vad det betyder för de personer som tidi-
gare haft socialbidrag att nu få äldreförsörjningsstöd? Gör det någon 
skillnad om en person får gå till kommunens socialkontor en gång i 
månaden och först efter en individuell behovsprövning får socialbidrag, 
eller om prövningen består av en standardiserad inkomstprövning och 
görs genom att en blankett skickas till Försäkringskassan en gång om 
året? Fokus i den här studien ligger dels på det substantiella innehållet i 
äldreförsörjningsstödet dels på de äldres erfarenheter av mötet med 
administrerande myndighet samt hur stödet tillhandahålls i relation till 
tidigare erfarenheter. Således är det övergripande syftet med studien att 
belysa vad övergången från ett selektivt försörjningssystem till ett där 
mer generella principer är gällande betyder för "sent i livet" invandrare. 
Både vad det betyder för deras möjlighet att få tillgång till sociala rättig-
heter och vad det betyder för deras förhållande till det svenska välfärds-
samhället. Fyra delsyften har formulerats för att närmare kunna belysa 
det övergripande syftet. Ett första delsyfte är att ge en bakgrundsbild av 
hur den faktiska målgruppen för äldreförsörjningsstödet ser ut. Ett andra 
delsyfte är att bidra med kunskap om äldreförsörjningsstödets konstruk-
tion och substantiella innehåll samt de äldres erfarenhet och syn på detta. 
Ett tredje delsyfte är att förstå de äldres syn på äldreförsörjningsstödet i 
relation till deras erfarenheter av hur reformen genomfördes och hur 
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stödet administreras.  Ett fjärde och bredare välfärdspolitiskt delsyfte är 
att belysa de äldres förhållande till den svenska välfärdstaten.  
Studiens empiri består av två delar. Den första av registerdata från 
Socialstyrelsens socialtjänstregister och från Riksförsäkringsverkets soci-
alförsäkringsregister. Den andra av intervjuer med elva utlandsfödda 
personer 65 år och äldre som tidigare haft socialbidrag och nu har äldre-
försörjningsstöd.  

Analysen av registermaterialet visar på att den målgrupp äldreförsörj-
ningsstödet var avsett för faktiskt också i stort sett fick äldreförsörjnings-
stöd 2003, men förutom ”sent i livet” invandrare består den faktiska 
målgruppen även till en femtedel av personer födda i Sverige. För grup-
pen äldre utlandsfödda är det för majoriteten enda försörjningskällan 
medan det är ett komplement för svenskfödda äldre. Resultatet indikerar 
att bland dem som tidigare hade socialbidrag och där äldreförsörjnings-
stödet 2003 är enda försörjningskällan har cirka en femtedel fått ut 
mindre i försörjningsstöd efter reformen Vidare visar resultatet att det 
fanns en betydande skillnad mellan genomsnittligt utbetalt belopp per 
månad redan innan reformen. Denna skillnad har följt med vid över-
gången till äldreförsörjningsstödet även om den planats ut något. Att 
skillnaden kvarstår men planats ut beror troligtvis på att det finns olik-
heter i boendekostnad (boendestandard) men att äldreförsörjningsstödet 
för övrigt är standardiserat. Detta till skillnad från socialbidraget där det 
även finns utrymme för individuella bedömningar för andra kostnader.   

Intervjustudien ger ledtrådar om att det finns en skillnad mellan de 
behov de äldre uttrycker av mer individuell hänsyn både vad gäller 
kontakten med administrerande myndighet och försörjningsstödets 
faktiska utfall och hur de uppfattar att dessa behov tillgodoses när de 
möter ett standardiserat system. Behoven som uttrycks motiveras fram-
förallt med sviktande hälsa som i sin tur kopplas till ålderdom och 
migrationsbakgrund. Dessa behov tillgodosågs enligt intervjupersonerna 
bättre inom socialtjänstens system. Materialet antyder även att de äldre 
uppfattar Försäkringskassan som ett svårtillgängligt system. Detta på 
grund av ett ensidigt användande av svenska språket när det gäller 
informationsmaterial och brister i användandet av tolk.  Intervjustudien 
visar vidare på att upplevelser av ekonomisk oro och knapphet är fram-
trädande och registerstudien och intervjustudien indikerar att de äldre 
inte fullt ut får ta del av sina sociala rättigheter. 

För att försöka förstå detta glapp analyseras resultatet utifrån några 
centrala teoretiska begrepp såsom universalism, stigma och skam samt 
socialt medborgarskap, offentlig identitet och erkännande. Studiens slut-
satser är att förståelse för skillnaden mellan de behov de äldre beskriver 
och hur dessa behov tillgodoses inom reformens ram främst går att finna 
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i äldreförsörjningsstödets standardiserade utformning och administration 
samt den relativt låga förmånsnivå stödet innebär och i det 
socioekonomiska sammanhang ”sent i livet” invandrare befinner sig i.  
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1 Introduktionskapitel 

1.1 Problemområde  

Alla ska med! Slagorden som ljöd i våra öron under hela 2006 års 
svenska valrörelse får idén om universell socialpolitik att låta förföriskt 
självklar och enkel. I följande licentiatavhandling kommer jag, med stöd 
av ett empiriskt exempel, att belysa hur välfärd inspirerad av idéer om 
universalism, som tar sig uttryck i en standardiserad socialpolitisk praktik, 
inte självklart innebär tillfredsställande välfärd för alla grupper i 
samhället. Som empiriskt exempel har jag studerat en socialpolitisk 
reform, nämligen äldreförsörjningsstödet som trädde i kraft den 1 januari 
2003 (SFS 2001: 853).  

Universalism som idé har en relativt lång tradition i svensk 
socialpolitik och går att härleda till de politiska diskussioner som föregick 
1913 års lag om allmän pensionsförsäkring (SFS 1913: 120). Innan lagen 
beslutades av riksdagen var äldre som saknade anhöriga eller egna medel 
helt hänvisade till 1871 års fattigvårdsförordning och den kommunala 
fattigvården (Elmer 1960). Idén om universalism fick inte full genom-
slagskraft förrän 1952 då det sista moraliska villkoret för att få pension 
ströks, först då räckte det att vara svensk medborgare och 
mantalsskriven i Sverige (Berge 1995 s. 68).1 Trots att det fanns begräns-
ningar i vilka som omfattades av försäkringen, att ersättningen i början 
var mycket liten och inte förslog som försörjningskälla, hade reformen 
ett stort symboliskt värde, då det var den första socialförsäkringen i 
Sverige som tillkom genom lagstiftning (Erhag 2002 s. 323).  

Sedan den första folkpensionen 1913 har det svenska 
pensionssystemets konstruktion, vad gäller form och finansiering, 
förändrats flera gånger, men det har alltid ingått någon typ av grund-
skydd som inte varit relaterat till den enskildes tidigare inkomst eller 
inbetalade avgifter.2 Detta har gett personer som inte haft inkomst 
genom lönearbete en viss grundläggande försörjning vid pensioneringen. 
Efter den senaste EU-anpassade pensionsreformen (SFS 1998:702) kallas 
grundskyddet garantipension och omfattar personer som är födda 1938 
eller senare och som inte har inkomstgrundad pension eller tillräcklig 
sådan. EU-anpassningen av pensionssystemet innebär bland annat 
förändringar i tidigare kvalificeringskrav. För rätt till hel garantipension 

                                                           
1 Villkoret handlade om att ansökningen om pension skulle avslås om den sökande 
missbrukade eller hade missbrukat alkohol under de två senaste åren innan ansökan 
(Berge 1995 s. 67). 
2 För en mer noggrann genomgång av dessa förändringar se Erhag (2002). 
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krävs 40 bosättningsår mellan 16 och 64 års ålder (SFS 1998:702).3 De 
nya reglerna som tillämpades för första gången 20034 innebär en stor 
förändring jämfört med äldre pensionsregler då motsvarande krav på 
bosättning var tio år. För personer födda 1937 eller tidigare finns sär-
skilda övergångsregler. Under vissa förutsättningar har man rätt till full 
garantipension efter tio års bosättning i Sverige.5 

Innan den nya pensionsreformen omsattes i handling 
uppmärksammade regeringen att den skulle medföra konsekvenser för 
den grupp av äldre som kommit till Sverige relativt sent i livet (prop. 
1997/98:113). Detta var personer som inom det förändrade regel-
systemet aldrig skulle kunna komma ifråga för full garantipension. Dessa 
personer kunde enligt tidigare pensionsregler efter en viss tids bosättning 
övergå från kommunens försörjningsstöd (i folkmun socialbidrag)6 till 
folkpension, men denna möjlighet skulle nu försvinna.  

1998 fick drygt 10 700 personer7 som var 65 år och äldre långvarigt 
socialbidrag.8 Tre fjärdedelar av dem saknade helt pension och cirka 94 
procent var utrikes födda (prop. 2000/01:136). Då regeringen ville för-
hindra att socialbidraget skulle bli en permanent försörjningskälla för 
denna grupp infördes 2003 ett äldreförsörjningsstöd (SFS 2001: 853). 
Reformen innebär i korthet att personer 65 år och äldre efter 
inkomstprövning har rätt till ett standardiserat bidrag inom ramen för det 
statliga socialförsäkringssystemet. Även om reformens huvudsakliga 
presumtiva målgrupp var äldre utlandsfödda personer med kort 
bosättningstid i Sverige är reformen utformad så att alla som uppfyller 
förutsättningarna för stödet har rätt till det.9 Det är 
äldreförsörjningsstödsreformen, dess konsekvenser på individnivå och 
hur dessa uppfattas av de äldre som är den här licentiatavhandlingens 
fokus.  

                                                           
3 Vid kortare försäkringstid betalas garantipension ut proportionellt.   
4 Vissa delar av lagen trädde i kraft redan 2001 men vissa delar först 2003 då 
åldersklassen födda 1938 fyllde 65 år.  
5 Förutsättningarna för denna rätt redovisas mer utförligt i kapitel 5.  
6 I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) används termen försörjningsstöd för det 
ekonomiska stöd som utges av kommunen och i folkmun kallas socialbidrag. Jag 
kommer i den fortsatta framställningen att använda termen socialbidrag då detta var 
den term som användes av intervjupersonerna.    
7 Mindre än 1 % av samtliga personer 65 år och äldre bosatta i Sverige (SCB 2003 ). 
8 Långvarigt socialbidrag definieras i Socialstyrelsens statistik (Socialstyrelsen 2001) som 
att minst en medlem i hushållet har haft socialbidrag (ekonomiskt bistånd) i minst 10 
månader under året.  
9 En mer detaljerad beskrivning av äldreförsörjningsstödets utformning och innehåll 
finns i avsnitt 2.2. 
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Men vad är det då som gör den här reformen intressant nog att 
uppmärksamma i en avhandling? Mitt intresse för reformen bottnar i 
frågan vad det betyder för de personer som tidigare haft socialbidrag att 
nu få äldreförsörjningsstöd? Gör det någon skillnad för en person om 
hon eller han får gå till kommunens socialkontor en gång i månadenoch 
först efter en individuell behovsprövning får socialbidrag,10 eller om 
prövningen består av en standardiserad inkomstprövning och görs 
genom att en blankett skickas till Försäkringskassan en gång om året? 
Vad betyder det ena eller andra för den enskilde individens upplevda 
välbefinnande och hennes förhållande till det svenska välfärdssamhället?  

De nationella och västeuropiska studier som har försörjningsstöd som 
fokus till exempel Taylor-Gooby (1974), Gunnarsson (1993), Jönsson & 
Starrin (1999), Billquist (1999), Gunnarsson (2002) och Starrin, Kalander, 
Blomquist & Jansson (2003) ger framförallt kunskap om hur det upplevs 
att vara socialbidragstagare och om själva processen. I dessa studier 
framträder bilder av skam och stigmatisering hos de personer som har 
socialbidrag, men även en ökad risk för marginalisering och försämrade 
levnadsförhållanden på en rad områden. Jönsson & Starrin (1999) visar 
att skamkänslor inte alltid är förknippade med upplevelser av dåligt eller 
kränkande bemötande från myndighetens sida. En möjlig tolkning enligt 
författarna är att skamkänslor även går att relatera till den 
bidragssökandes egna föreställningar om socialtjänsten, andras syn på 
socialbidrag och i det sammanhang ansökan sker.  

Gunnarsson (2002) belyser i en intervjustudie med äldre och 
medelålders kvinnor i Stockholm vad som lett fram till att de har social-
bidrag. Hennes slutsats är att kvinnorna under hela livet prioriterat 
omsorgen om barn och/eller man och hem före ekonomiskt oberoende. 
Gunnarsson menar att ingen av kvinnorna har levt upp till 
välfärdsstatens ideal om tvåförsörjarfamiljen, ett ideal som dessutom 
började växa fram först på 60-talet, utan de har levt efter andra normer. 
Hennes slutsats är att socialpolitiken inte tar hänsyn till under vilka 
historiska villkor de äldre kvinnorna har levt jämfört med dagens yngre 
kvinnor. Vidare menar Gunnarsson att socialförsäkringssystemet i första 
hand premierar manligt lönearbete och inte tar hänsyn till kvinnors och 
mäns olika omsorgsansvar.  

Flera studier belyser levnadsförhållanden och socialbidragsmönster 
för personer som har socialbidrag, exempelvis Bergmark (1991), Salonen 
                                                           
10 I regel söks socialbidraget en gång per månad men under slutet av 1980-talet 
infördes i vissa kommuner så kallat förenklad handläggningsmodell vilket bland annat 
innebär att en person inte har lika tät kontakt med socialtjänstens handläggare. Syftet 
med denna modell var att socialbidraget mer skulle få karaktären av en socialförsäkring. 
För vidare läsning se Westlund (1991).   
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(1994), Behrendt (2002) och Franzén (2003). Franzéns (2003) studie som 
handlar om socialbidragsmönstrer bland utlandsfödda jämfört med 
svenskfödda under 1983-92 är framförallt inriktad på personer i 
yrkesverksam ålder. Den visar att i jämförelse med svenska hushåll som 
hade ekonomiskt bistånd hade de utlandsfödda hushållen väsentligt 
längre bidragstider och erhöll högre utbetalda belopp. Hennes studie 
visar också att risken att bli beroende av kommunens ekonomiska 
bistånd generellt sett är avsevärt högre för de utrikes födda som kommer 
från Sydeuropa och Mellanöstern och att vistelsetiden i Sverige också har 
betydelse. Ju kortare vistelsetid desto större risk att erhålla ekonomiskt 
bistånd. Vad gäller gruppen äldre utgjorde socialbidraget en betydligt 
större del av den totala försörjningen för äldre utlandsfödda personer än 
för äldre svenskfödda personer. Av den totala disponibla inkomsten 
utgjorde socialbidraget 60 procent för denna grupp jämfört med 10 
procent för svenskfödda äldre personer. Detta förklarar författaren med 
att äldre invandrare inte på samma sätt som svenskar har tillgång till 
pension.  

Andra studier tillför kunskap om relationen mellan utformning av 
välfärdssystem och den enskilde individens förhållande och tillit till 
välfärdssamhället (Hetzler 1994, Vahlne Westerhäll 2002, Kumlin & 
Rothstein 2004) och/eller i relation till socialt medborgarskap och sociala 
rättigheter (Hetzler 1994, Johansson 2001). Ytterligare studier fokuserar 
på betydelsen av hur välfärd organiseras och administreras (Bengtsson 
1997, Szebehely 1995, Agevall 2000, Byberg 2002).  

Även om det finns studier som beskriver bidragstagarnas känslor av 
utsatthet, saknas det menar Bergmark (2000, s. 160) studier som sätter 
bidragstagares upplevelse av utsatthet i relation till hur bidraget utformas, 
administreras och under vilka förutsättningar det ges.  De studier om 
försörjningsstöd som finns där insatsen relateras till utformning, 
administration och organisering saknar antingen beskrivningar av 
brukarnas egna erfarenheter (Minas & Stenberg 2000, Johansson 2001, 
Byberg 2002) eller så studeras andra typer av socialpolitiska insatser än 
försörjningsstöd (Hetzler 1994, Szebehely 1995, Hall 2001, Hedblom 
2004).  

Utifrån den kunskap vi hitintills har om hur målgruppen för 
äldreförsörjningsstödet ser ut finns det skäl att anta att den består av en 
begränsad grupp av utlandsfödda äldre personer med en kort vistelsetid i 
Sverige och som före reformens införande hade socialbidrag. Vad vet vi 
då mer om denna grupps försörjningssituation? De studier som handlar 
om äldre invandrare har ofta ett annat perspektiv än försörjning i fokus 
så följaktligen saknas det studier som belyser äldre utlandsfödda 
personers syn på sin försörjningssituation kopplat till försörjningens 
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utformning och administration. Ett intressant undantag är en avhandling 
i statsvetenskap (Songur 2002), som utifrån ett maktresursperspektiv har 
gjort en jämförande studie mellan Sverige, Storbritannien och Tyskland. 
Han har studerat de olika välfärdsstaternas kvalificeringsvillkor och 
ersättningsnivåer för sociala rättigheter vad gäller äldre invandrare. 
Vidare har han undersökt vad politiska och sociala resurser betyder för 
de äldres sociala rättigheter.11 Songur drar slutsatsen att inte i någon av 
de tre länderna är de äldre invandrarna försedda med tillräckliga sociala 
och politiska resurser för att kunna ställa krav på att få ta del av sina 
sociala rättigheter. De resurser de äldre saknar är bland annat 
majoritetsbefolkningens språk, läs- och skrivkunskaper samt att de inte 
har medborgarskap. Konsekvenser av detta menar Songur är att de äldre 
antingen blir helt beroende av familjen eller välfärdstaten, eller så 
utestängs de från sociala rättigheter och samhället i övrigt (Songur 2002).  

Jag vill i den här studien utvidga Songurs resonemang om sociala 
rättigheter genom att inte enbart studera hur invandrarnas förutsätt-
ningar att kunna göra anspråk på sina rättigheter ser ut, utan även rikta 
blicken på hur dessa sociala rättigheter tillhandahålls. Vad betyder olika 
sätt att utforma, administrera och fördela välfärd för de äldre 
invandrarna som kanske har otillräckligt av politiska och sociala resurser. 
Påverkar detta deras möjlighet att få tillgång till sociala rättigheter?  

En studie med fokus på hur de äldre själva uppfattar förändringen 
från ett försörjningssystem (socialbidrag) till ett annat (äldreförsörjnings-
stöd) kan komplettera de tidigare studier som finns inom området. De 
studier som tidigare redovisats om hur olika välfärdssystem upplevs och 
uppfattas av individen utgår huvudsakligen från västerländska referens-
ramar. Äldreförsörjningsstödets målgrupp består framförallt av så kallade 
”sent i livet” invandrare,12 en del troligtvis från icke europeiska länder 
med andra referensramar än svenska eller västerländska personer och 
därför är det svårt att förutsäga hur socialbidraget eller äldreförsörjnings-
stödet uppfattas av denna grupp. En logisk följd är därför att i denna 
studie inte utgå från någon given hypotes baserad på västerländsk forsk-
ning exempelvis att socialbidrag är en förmån som är förknippad med 
skam och stigmatisering.  

                                                           
11 Begreppet sociala rättigheter definieras och diskuteras i avsnitt 7.4. 
12 Termen är hämtad från Torres (2002). Den diskuteras mer utförligt i avsnitt 3.2.  
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Under 2003 fick 14 447 personer någon gång äldreförsörjningsstöd 
(registermaterial sammanställt 2005 baserad på statistik från SCB).13 Av 
samtliga personer 65 år och äldre i Sverige utgör gruppen som har 
äldreförsörjningsstöd knappt en procent (SCB, Statistiska centralbyrån) 
vilket innebär att den lätt kan försvinna från den offentliga arenan. 
Därför är det en angelägen uppgift att bidra med kunskap om hur denna 
grupp samhällsmedborgare uppfattar det svenska välfärdssamhället och 
mötet med myndigheter.  

Utifrån den proposition som föregick införandet av äldreförsörjnings-
stödet (prop. 2000/01:136) kan reformen betraktas ur två delvis skilda 
perspektiv. Ett perspektiv är att den är principiellt intressant, då den 
tvärtemot de avsteg från en mer generell tilldelning av välfärdsinsatser 
som enligt flera forskare präglade 1990-talet (Szebehely 1998, Salonen 
2000, Vahlne Westerhäll 2002), kan ses som ett exempel på en strävan 
bort från de selektivt behovsprövade bidragen, mot ett system där gene-
rella principer är rådande vid utformning, administration och fördelning.    

Men den kan också ses som ett mer pragmatiskt försök (författarens 
anmärkning) att begränsa konsekvenserna av de förändringar som 
uppstod när Sverige inför EES-avtalet 1993 anpassade pensionssystemet 
till EG-rätten och en relativt stor grupp huvudsakligen äldre utrikes 
födda personer ställdes utanför pensionssystemet. Ett försök av staten 
att avlasta kommunerna kostnader för socialbidrag till en grupp äldre 
personer som hamnat utanför pensionssystemet (prop. 2000/01:136). 
1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Det övergripande syftet med studien är att belysa vad övergången från 
ett selektivt försörjningssystem till ett där mer generella principer är 
rådande betyder för "sent i livet" invandrare. Dels vad det betyder för 
deras möjlighet att få tillgång till sociala rättigheter, dels vad det betyder 
för deras förhållande till det svenska välfärdssamhället. Fyra delsyften har 
formulerats för att närmare kunna belysa det övergripande syftet.   

                                                           
13 Jämför vi dessa siffror med Försäkringskassan egen statistik skiljer de sig åt. Där 
framgår att 12501 personer fick äldreförsörjningsstöd 2003 (Försäkringskassan 2003). 
Skillnaden kommer sig av att försäkringskassans siffror grundas på ett stickprov av hur 
många som fick äldreförsörjningsstöd i december månad medan den här studiens siffra 
grundar sig på samtliga som någon gång under 2003 fick äldreförsörjningsstöd. 
Dödsfall innan årets slut eller att en person vistas utomlands under en längre period 
inklusive december månad kan vara en förklaring till att försäkringskassans siffra är 
lägre.    
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 Ett första delsyfte är att ge en bakgrundsbild av reformen. Hur ser 

den faktiska målgruppen för äldreförsörjningsstödet ut? Har stödet 
nått avsedd målgrupp utifrån reformens intentioner? Har personer 
med äldreförsörjningsstöd även kompletterande socialbidrag?   

 
 Ett andra delsyfte är att bidra med kunskap om 

äldreförsörjningsstödets substantiella innehåll samt de äldres 
erfarenhet och syn på detta. Har förändringen från socialbidrag till 
äldreförsörjningsstöd påverkat de berörda personernas inkomst från 
offentliga försörjningssystem och vad betyder det i så fall för de äldres 
ekonomiska situation?  

 
 Ett tredje delsyfte är att förstå de äldres syn på äldreförsörjnings-

stödet i relation till deras erfarenheter av hur reformen är utformad, 
hur den genomfördes och administreras. Hur har de äldre som 
tidigare har erfarenhet av ett individualiserat behovsprövat 
kommunalt socialbidrag upplevt övergången till ett standardiserat 
statligt finansierat äldreförsörjningsstöd? Hur ser de på de två 
försörjningsstöden och vilka är deras erfarenheter av själva 
övergången från det ena till det andra? Har övergången till 
Försäkringskassan förenklat deras möjligheter att få tillgång till sociala 
rättigheter?   

 
 Ett fjärde och bredare välfärdspolitiskt delsyfte är att belysa de äldres 

förhållande till den svenska välfärdstaten. Har de genom mötet med 
ett mer generellt välfärdssystem stärkts i sitt sociala medborgarskap – 
i sin offentliga identitet?14  

En relevant fråga är hur andra länder som ingår i den Europiska unionen 
förhåller sig till migrerade äldre från andra länder utanför EG. Finns det 
liknande socialpolitiska arrangemang? Inom ramen för den här studien 
studeras dock endast svenska förhållanden. Studien avhandlar heller inte 
andra välfärdsinsatser såsom äldreomsorg och hälso- och sjukvård eller 
frågor om svensk invandrarpolitik.   

                                                           
14 Begreppen socialt medborgarskap och offentlig identitet definieras och diskuteras 
under avsnitt 7.4.   
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1.3 Avhandlingens fortsatta disposition  

I kapitel 2 ges en kort beskrivning av reformens bakgrund, dess tillkomst 
och innehåll samt görs en jämförelse mellan äldreförsörjningsstödet och 
kommunens socialbidrag. Kapitlet avslutas med en redogörelse av 
Riksförsäkringsverkets uppföljning av reformen.15 Kapitel 3 börjar med 
en kort genomgång av termen äldre invandrare – reformens presumtiva 
målgrupp, för att sedan övergå till att beskriva gruppen "sent i livet" 
invandrare. Frågor som har med studiens metod och genomförande att 
göra återfinns i kapitel 4. I kapitel 5 och 6 presenteras tolkningen av 
studiens empiri. Empirin består av en registerstudie och en 
intervjustudie. Slutligen i kapitel 7 analyseras studiens empiri utifrån 
begreppen universalism, stigma, skam, socialt medborgarskap, offentlig 
identitet och erkännande. Dessa presenteras och avhandlas först i kapitel 
7. I slutet av kapitel 7 diskuteras avhandlingens slutsatser och där 
formuleras även fortsatta forskningsfrågor som har relevans för denna 
studie.  

                                                           
15 Riksförsäkringsverket bytte 1 januari 2005 namn till Försäkringskassan. För att 
underlätta för läsaren används beteckningen Riksförsäkringsverket ändå fortsättningsvis 
i avhandlingen. Detta då all text från förarbeten med mera innehåller den äldre 
beteckningen.  
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2 Reformens framväxt och innehåll  

2.1 Reformens bakgrund 

I samband med att regeringen 1997 tillsatte Socialtjänstutredningen16 
gavs ett tilläggsdirektiv att utforma ett förslag för att trygga vissa äldre 
invandrares försörjning (Dir 1998:70). I direktivet presenteras två olika 
alternativ till försörjningsstöd som övervägts: antingen att försörjnings-
stödet placeras inom ålderspensionssystemet eller utanför. I direktivet tar 
regeringen ställning för ett system utanför ålderspensionssystemets ram 
då man menar att de ekonomiska effekterna av ett annat beslut är svåra 
att överblicka särskilt ur ett internationellt perspektiv. Hösten 1999 läm-
nades ett förslag till regeringen (SOU 1999:97) som följdes av en propo-
sition (prop. 2000/01:136) till riksdagen där regeringen föreslår 
införandet av ett statligt äldreförsörjningsstöd.  

I figur 1 presenteras skillnader och likheter mellan utredningens och 
regeringens förslag. En skillnad handlar om äldreförsörjningsstödet ska 
vara utformat som en ”socialförsäkringsförmån” eller som en ”social 
förmån” (prop. 2000/01:136 s. 20). Utredningen som förespråkar ”social 
förmån” jämställer denna med en ”socialbidragslik” förmån där en 
individuell behovsbedömning görs (SOU 1999:97 s. 379). Regeringen tar 
emellertid ställning för att äldreförsörjningsstödet ska utformas som en 
”socialförsäkringsförmån” vilket också blir det som beslutas av en enig 
riksdag. En andra skillnad blir synlig i de båda instansernas uppfattning 
om ansökningsproceduren. Här tar regeringen avstånd från förslaget att 
den äldre personligen måste besöka Försäkringskassan vid ansökan vilket 
utredningen anser. En tredje skillnad märks i hur inkomst och förmögen-
het ska beräknas. Här föreslår utredningen en beräkning av inkomsten 
som liknar den som görs i samband med att någon söker socialbidrag, 
medan regeringen vill ha ett beräkningssystem som liknar det som finns 
inom socialförsäkringssystemet. Slutligen skiljer sig förslagen åt i fråga 
om möjlighet att vistas utomlands med bibehållet stöd. Utredningens 
förslag är tre månader för samtliga personer medan regeringen förordar 

                                                           
16 Socialtjänstutredningen fick i uppgift att se över vissa frågor i dåvarande 
Socialtjänstlag (SFS 1980:620) och socialtjänstens uppgifter. Bland annat skulle 
utredaren analysera och lämna förslag som handlade om lagens konstruktion och 
struktur, socialtjänstens finansiering, socialtjänstens uppgift att främst bistå vid tillfälliga 
sociala eller ekonomiska problem och formerna för tillsynen över socialtjänsten (SOU 
1999:97). 
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en vistelsetid på ett år för medlemmar i EES land eller Schweiz och tre 
månader för personer utanför EES land.17 
 
 Utredningens förslag  

(SOU 1999:97) 
Regeringens förslag  
(prop. 2000/01:136) 

Huvudman för 
försörjningsstödet  

Statligt finansieras och administreras  
av Riksförsäkringsverket 

Avviker inte från utredningen  
 

Nivån på försörj-
ningsbeloppet   

Något mer omfattande än riksnormen 
för socialbidrag18  

Avviker inte från utredningen   

Typ av förmån Social förmån snarare än trygghets- 
förmån  

Socialförsäkringsförmån som 
gäller lika för alla som är 
bosatta i Sverige 
 

Eventuella be-
gränsningar  

Ska inte omfatta de som tagit ut förtida 
uttag eller inte har betalat in tillräckliga 
avgifter 

Ska omfatta även de som tagit 
ut förtida uttag eller inte har 
betalat in tillräckliga avgifter  
 

Ansöknings-  
förfarande   

Skriftlig ansökan en gång per år som ska 
lämnas personligen till 
Försäkringskassan  

Skriftlig ansökan en gång per 
år som ska skickas till För- 
säkringskassan 
 

Förhållande  
till EG-rätten  

Ej exportabel dvs. man får inte flytta det 
med sig om man permanent byter bo-
sättningsland 

Avviker inte från utredningen   

Bedömnings-
grunder     

Jämställas med den individuella behovs-
prövning som görs i samband med 
ansökan om socialbidrag dvs. samtliga 
behov och inkomster skall beaktas  

Jämställas med den generella 
inkomstprövning som görs i 
samband med ansökan  
om bostadstillägg för pensio-
närer 
 

Beräkning av 
förmögenhet 

Inte försörjningsstöd om förmögen-
heten överstiger 60 000 för gift och 
75 000 för ogift (undantaget värdet av 
permanentbostaden) 

Kapital beräknas utifrån 
inkomstskatterättsliga  
grunder samt 15% av förmö-
genhet som över- 
stiger 100 000 för vardera av 
makarna eller en ensamstå-
ende    
 

Krav på bosätt-
ning  

Får vistas utomlands i längst tre  
månader utan att stödet upphör  
 

Medlemmar i EES land eller 
Schweiz får vistas utomlands 
ett år utan att stödet upphör, 
övriga längst 3 månader  
 

Figur 1 Jämförelse mellan utredningens och regeringens förslag till 
äldreförsörjningsreform  

                                                           
17 EES är förkortning för Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde vilket bland annat 
innebär fri rörlighet. Förutom de länder som ingår i EU omfattas även medborgare i 
Island, Liechtenstein och Norge (www.migrationsverket.se).  
18 Termerna skälig levnadsnivå och riksnorm förklaras mer ingående i avsnitt 2.2.  



2 Reformens framväxt och innehåll 

23 

Däremot är regeringen och utredare eniga om hur stödet ska finansieras, 
att det ej ska vara exportabelt, att den ekonomiska nivån på stödet ska 
beräknas på samma sätt som vid beräkning av särskilt bostadstillägg för 
pensionärer samt att det ska vara skattefritt (figur 1).    
2.2 Jämförelse mellan den slutliga utformningen av äldreförsörj-
ningsstödet och socialbidrag   

Äldreförsörjningsstödet ska garantera alla personer 65 år och äldre som 
är bosatta19 i Sverige dels en skälig levnadsnivå dels täcka boendekostna-
der upp till 5 700 svenska kronor per månad.20 Med skälig levnadsnivå i 
detta sammanhang avses samma nivå på försörjningsbeloppet som an-
vänds vid beräkning av särskilt bostadstillägg för pensionärer21. Det är en 
något högre nivå än socialtjänstlagens riksnorm22 och den högre nivån 
motiveras i propositionen (prop. 2000/01:136, s. 26) med att äldreför-
sörjningsstödet till skillnad från socialbidraget är tänkt som ett försörj-
ningsstöd under en längre tidsperiod. Riksnormen är den lägsta nivån för 
kommunernas socialbidrag. Den består av personliga kostnader för 
livsmedel, kläder, lek och fritid och hushållskostnader såsom telefon, 
dagstidning och TV-avgift (Socialtjänstförordningen SFS 2001:937).  

År 2003 var äldreförsörjningsstödet för ensamboende 4 162 kronor 
per månad och den så kallade riksnormen för socialbidrag 3 255 kronor. 
Detta innebär en differens på cirka 900 kronor. Kostnader för bostad in-
går inte i något av beloppen utan dessa beräknas separat utifrån en be-
dömning av den faktiska boendekostnaden. Utöver riksnormen kan en 
person ansöka om socialbidrag för skäliga kostnader för boende, hushåll-

                                                           
19 För att en person ska anses bosatt i Sverige krävs enligt Socialförsäkringslagen, 2 kap. 
1§ att han eller hon har sin egentliga hemvist i landet eller om man kommer hit från ett 
annat land och har för avsikt att stanna här mer än ett år (SFS 1999:799).  
20 Siffran avser särskilt bostadstillägg för pensionärer som är ett komplement till 
bostadstillägget för de pensionärer som har en hög bostadskostnad och en låg 
disponibel inkomst i förhållande till bostadskostnaden. 2001 års nivå för särskilt 
bostadstillägg ändrades 2006 till 6 200 kronor per månad för ensamboende (Lag om 
bostadstillägg för pensionärer, 20§, SFS: 2001:76).  
21 En tolftedel av 1,294 gånger prisbasbeloppet för ogift respektive en tolftedel av 1,084 
gånger prisbasbeloppet för gift och likställd med gift person. Med prisbasbelopp avses 
det belopp som fastställs enligt 1 kap. 6 § i Lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381).  
Prisbasbeloppet fastställs varje kalenderår och följer förändringarna i det allmänna 
prisläget. Det mäts med hjälp av konsumentprisindex. Prisbasbeloppet var år 2003: 38 
600 kronor och år 2008: 41 000 kronor (SCB www.scb.se).    
22 Riksnormen och är inte knuten till prisbasbeloppet utan baseras på 
Konsumentverkets senaste pris – och konsumentundersökningar och delas upp på olika 
hushållstyper och ålderintervaller. Den fastställs årligen i samverkan med 
Socialstyrelsen.  
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sel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och 
arbetslöshetskassa.23 Anser socialnämnden att det finns behov kan det 
där utöver utges socialbidrag till skäliga kostnader för livsföring i övrigt24 
med vilket exempelvis avses kostnader för sjuk- och tandvård, läkemedel 
och glasögon (SOSFS 2003:5). Dessa ytterligare två möjligheter att få 
socialbidrag utöver riksnormen gör att differensen på cirka 900 kronor 
mellan socialbidraget och äldreförsörjningsstödet i praktiken inte 
behöver bli så stor. I vissa fall kan det totala beloppet en person får i 
socialbidrag  istället bli högre.  

En rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län (2004) visar att den 
vanligaste orsaken till att bevilja socialbidrag till livsföring i övrigt är just 
för kostnader till glasögon, sjuk- och tandvård och läkemedel. I proposi-
tionen (prop. 2000/01:136. s 45) betonas att äldre kan söka socialbidrag 
hos socialtjänsten om de har behov av ekonomiskt stöd utöver vad som 
tillgodoses inom äldreförsörjningsstödet. Det understryks också att infö-
randet av äldreförsörjningsstödet inte medför någon förändring av soci-
altjänstens yttersta ansvar för medborgarnas försörjning.  

I figur 2 ges en kort översikt mellan väsentliga likheter och skillnader 
mellan de två försörjningsformerna.  

 
 Socialbidrag Socialtjänstlag  

(SFS 2001:453 )                                  
Äldreförsörjningsstöd 
Lag om äldreförsörjningsstöd  
(SFS 2001:853) 

Nivån på försörjningsbeloppet 
(exkl. kostnader för bostad)25 
 

Minimistandard 3 255 kronor per 
månad (riksnorm) 

4 162 kronor per månad  

Beräkningsgrunder för stödet  Standardiserad inkomstprövning för 
riksnorm. För behov därutöver 
individuell behovsprövning   
 

Standardiserad inkomstprövning  

Ansökningsförfarande 
 

Söks en gång per månad vid ett 
personligt besök  

Söks skriftligt en gång per år  

Finansiering  
 

Kommunal  Statlig  

Formell rättssäkerhet Utbetalt belopp endast delvis förut-
sägbart och angivet i lag 
 

Utbetalt belopp helt förutsägbart 
och angivet i lag  

Administrerande myndighet   Kommunens socialtjänst.  
 

De lokala försäkringskassorna.  

Förutsättning för stöd Vistelse Krav på bosättning minst ett år  

Figur 2 Likheter och skillnader mellan socialbidrag och äldreförsörjningsstöd 
Förutom skillnader i försörjningsbeloppets nivå finns det även skillnader 
i andra avseenden såsom huvudmannaskap, finansiering och 
administration.  

                                                           
23 Framgår utav Socialtjänstlagen 4 kap. 3 §, (SFS 2 001:453).  
24 Framgår utav Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § (SFS 2 001:453).  
25 De belopp som redovisas gäller för 2003. 
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2.3 Riksförsäkringsverket uppföljning av reformen 

I en redovisning till regeringen i oktober 2003 om utfallet av äldreför-
sörjningsstödet konstaterar Riksförsäkringsverket (Dnr 212/2003) att 
äldreförsörjningsstöd betalas ut till totalt 12 828 personer med ett 
genomsnittligt belopp av 4 106 kronor mer månad (tabell 1).26 Vid en 
jämförelse mellan denna grupp och den grupp personer över 65 år som 
hade socialbidrag 2002 finns det, menar Riksförsäkringsverket, stora 
demografiska likheter.27   

Tabell 1 Personer med äldreförsörjningsstöd september 2003 respektive socialbidrag 
2002 

  Totalt  
 antal 
 

Ogifta/ 
Ensam- 
stående 

Gifta/ 
Samman- 
boende  

Kvinnor  Män  
 

Genom-
snittligt  
utbetalt 
belopp 
/månad  

Antal med  
äldreför-
sörjningsstöd  
september 
2003 
 

12 828 62,5 % 37,5 % 60,0 % 
varav 

25,0%  
gifta 

40,0% 
varav 

65,0%  
gifta 

4 106 
kronor 

Antal 65 år 
och äldre  
med social-
bidrag 2002 
4 månader 
eller längre 

12 585 61,0 % 39,0 % 61,5 % 
varav 

 22,5 %  
samman- 

boende  

38,1 %  
varav 

65,0%  
samman-

boende  
 

4 763 
kronor  

Källa: Riksförsäkringsverket (Dnr 212/2003) 
 
Detta resultat menar man ger stöd åt att äldreförsörjningsstödet nått rätt 
målgrupp. Ett förhållande som Riksförsäkringsverket däremot menar 
talar mot en sådan slutsats är skillnaden i genomsnittligt utbetalt belopp 
per månad. Av tabell 1 framgår att det genomsnittliga socialbidragsbe-
loppet per månad är högre än utbetalt belopp i äldreförsörjningsstöd 
(tabell 1). En förklaring Riksförsäkringsverket ger till den redovisade 
skillnaden är att vissa personer som har äldreförsörjningsstöd fortfarande 
även har behov av socialbidrag på grund av speciella 
levnadsomkostnader. Det finns även hushåll där den ena av makarna inte 
är berättigad till äldreförsörjningsstöd och därmed fortfarande är i behov 
av socialbidrag för sin försörjning.  
                                                           
26 Siffrorna är hämtade från Riksförsäkringsverkets statistik för september 2003. 
27 Att Riksförsäkringsverkets analys har skett utifrån siffror från 2002 motiveras med att 
Socialstyrelsen då uppföljningen gjordes saknade statistikuppgifter på individnivå för år 
2003.   
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3 Reformens målgrupp - "sent i livet" invandrare  

3.1 Termen äldre invandrare  

I dagligt tal används ofta termen äldre invandrare om äldre personer som 
bor i Sverige men är födda utomlands. År 1970 fanns det cirka 35 000 
utrikes födda personer i Sverige som var 65 år eller äldre, år 2003 var 
antalet cirka 159 000. Under 2003 invandrade cirka 900 utlandsfödda 
personer 65 år och äldre(SCB 2003). Förutom de förändringar som sker 
på grund av migration vet vi att gruppen äldre födda utomlands kommer 
att öka i Sverige, eftersom gruppen utrikes födda åldras precis som 
övriga befolkningen (Socialstyrelsen 1999).  

Ett problem som beskrivs av många forskare är svårigheten att utifrån 
den statistiska termen "utrikes födda" ge en bild av hur invandrares 
levnadssituation ser ut (Ronström 1996, Hjelm 1998, Olsson 2000). Det 
gäller troligtvis i ännu högre grad för studiens fokus på äldre utrikes 
födda som kommit till Sverige på senare år, med tanke på att de levt 
huvudparten av sina liv i ursprungslandet. Det enda information 
begreppet "äldre invandrare" egentligen ger är att personen bor i Sverige, 
är minst 65 år och är född i ett annat land än Sverige. Begreppet säger 
exempelvis inget om vistelsetid, ursprungsland, socioekonomiskt ställ-
ning, migrationsbakgrund eller om förhållande i värdlandet vid 
invandringen. Utrikes födda personer 65 år och äldre är i dessa 
avseenden en mycket heterogen grupp (Hjelm 1998, Olsson 2000, Torres 
2002).  

Bland gruppen utrikes födda personer som idag är 65 år eller äldre är 
en stor del arbetskraftinvandrare men här finns också senare anlända 
flyktingar eller personer som sökt uppehållstillstånd som anhöriga Under 
perioden 1945 till 1970 bestod invandringen i huvudsak av arbets-
kraftsinvandrare från Norden och övriga Europa, speciellt stor var in-
vandringen från Finland. Invandringen efter 1970 har dominerats av 
flyktinginvandring där ursprungsländerna har varit utomeuropeiska län-
der. Under mitten av 1980-talet kom de flesta asylsökande från Iran och 
Irak och Turkiet. Ett undantag från detta är den flyktinginvandring från 
det forna Jugoslavien som skedde under början av 1990-talet 
(Migrationsverket 2006). I en statlig utredning Invandrare i vård och 
omsorg - en fråga om bemötande (SOU 1997:76) beskrivs det att termen 
äldre invandrare togs i bruk i slutet av 1970-talet eller början på 1980-
talet i samband med att statliga kommittéer utredde frågor som hörde 
ihop med skapandet av en svensk invandrarpolitik. Ordet invandrare 
hade under 1960-talet införts som ersättning för "utlänning" som ansågs 
ha fått en negativ klang. Edgren-Schori (2000) som gjort en 
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kunskapsöversikt över begreppet social exclusion ser benämningen 
invandrare som en social konstruktion. Det vill säga det avser inte något 
som verkligen existerar, utan det skapas i samspel med andra människor 
och där attribut eller sakförhållanden som kanske är giltigt för ett litet 
antal ur gruppen tillskrivs hela gruppen. Hon menar att termen 
invandrare mer och mer kommit att förknippas med något negativt. När 
människor hör termen invandrare associerar de ofta till en person som 
har ett annorlunda utseende, eller med en person som talar bristfällig 
svenska och inte till den situation som migration i sig kan ge upphov till. 

För att undvika att alltför mycket hamna i ett överdrivet 
kategoriserande, det vill säga att jag behandlar personer som omfattas av 
äldreförsörjningsstödet som tillhörande kategorin "äldre invandrare", har 
jag valt att fortsättningsvis i studien använda termen "sent i livet" 
invandrare som jag hämtat från Torres (2002). Denna term, som 
naturligtvis även den bygger på kategorisering, ringar som jag ser det på 
ett tydligare vis in den grupp som den här studien handlar om.  

Vid undersökningar där undersökningsgruppen enbart avgränsas till 
invandrare finns förutom risken med kategorisering ytterligare en risk jag 
vill lyfta fram. Det är risken att vid tolkningen anlägga ett så kallat "etno-
centriskt" perspektiv med vilket avses att forskaren i sin tolkning enbart 
utgår från eller överdriver ett etniskt perspektiv (Edgren-Schori 2000 s. 
157-158). Detta är en risk betonar Forsell (2004) som skrivit en av-
handling om anhöriga till hjälpbehövande äldre invandrare. Hon menar 
att i studier om invandrare väljer forskaren ofta ut intervjupersoner från 
ett och samma land. Sedan förutsätts det att de som tillhörande samma 
grupp har mycket gemensamt och etnicitet får ofta en framträdande roll 
vid tolkningen av resultat. Även om avsikten från forskarens sida kan 
vara god, att visa respekt, menar Forsell att det finns en risk för 
förhastade slutsatser i form av kulturella och etniska förklaringar som 
skymmer andra perspektiv, exempelvis migrationsrelaterade erfarenheter. 
Hon menar att  

…det är forskningsfrågan som bör avgöra om och på vilket sätt olika sociala 
identiteter skall forma en undersökning, och att det är en empirisk fråga 
vilken betydelse som kulturell bakgrund eller etnisk identitet har för förloppen 
i enskilda fall. Frågan besvaras bäst av aktörerna själva och i arbetet med att 
tolka deras egna beskrivningar (Forsell s. 45).  

Jag delar i denna fråga Forsells uppfattning, det är själva reformföränd-
ringen och vad den betyder för de äldre som står i fokus för min studie. 
Eftersom målgruppen framförallt består av "sent i livet" invandrare blir 
de viktiga i egenskap av personer som kan säga något om denna reform. 
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Det de i första hand troligtvis har gemensamt är att de samtliga har 
invandrat till Sverige sent i livet.   
3.2 "Sent i livet" invandrare  

Som framgått i texten är det inte samtliga äldre invandrare som är 
aktuella för äldreförsörjningsstöd utan en till antalet mycket begränsad 
grupp. Med Forsells (2004) synpunkter i minnet vill jag i det här avsnittet 
göra ett försök att närmare belysa denna grupp. Torres (2002) menar att 
det är väsentligt att i forskning och debatt uppmärksamma gruppen ”sent 
i livet” invandrare, trots att de är i minoritet i förhållande till det totala 
antalet invandrare. Hon försöker utifrån ett etnogerontologiskt 
perspektiv ringa in det hon kallar för "minsta gemensamma nämnare" för 
denna grupp. Avsikten med detta, som jag uppfattar Torres, är just att 
komma ifrån den vida kategorisering som termen äldre invandrare 
innebär. En alltför vid kategorisering som riskerar att dölja den speciella 
situation som gruppen "sent i livet" invandrare har. En situation som i 
hög utsträckning kan påverka deras möjlighet till integration vilket i sin 
tur kan leda till isolering. Hon menar att det är stor skillnad mellan att 
åldras i ett nytt land eller att som ”sent i livet” invandrare komma dit vid 
hög ålder.  

De faktorer hon framförallt studerat kan sammanfattas enligt 
följande: motiv för invandring, den sociokulturella bakgrunden, förhål-
landet till vuxna barn och sociala nätverk, samt den psykiska påfrestning 
migrationen kan innebära. Torres slutsats är att flertalet ”sent i livet” 
invandrare har låg utbildningsnivå, analfabetismen är utbredd, vilket för-
svårar inlärning av ett nytt språk, samt att kvinnorna i regel inte arbetat 
utanför hemmet. Detta är faktorer som enligt de studier Torres relaterar 
till inte underlättar de äldres integration i Sverige.  Majoriteten av ”sent i 
livet” invandrare kommer från länder som kulturellt, socialt och 
industriellt antas skilja sig från Sverige såsom Irak, Iran, Libanon, Syrien 
eller Turkiet eller från Bosnien och före detta Jugoslavien. Torres menar 
dock att man ska förhålla sig kritisk till detta sista antagande som baseras 
på den så kallade moderniseringsteorin. Den går i korthet ut på att 
”…traditionella samhällen betraktar sina äldre på ett gynnsammare sätt än vad 
industrisamhällen gör…” (a.a. s. 344). Hon väljer ändå att använda den då hon 
menar att de flesta studier om ”sent i livet” invandrare stödjer sig på 
denna teori. Vad gäller motiv för invandring kommer flertalet ”sent i 
livet” invandrare förmodligen hit som anknytningsfall, det vill säga på 
frivillig basis. Detta behöver likväl inte innebära att det får en positiv 
effekt för deras integration. Det egentliga skälet är ju att återförenas med 
tidigare utvandrade barn. De äldre ser inte invandringen som en 
möjlighet utan som ”…ett nödvändigt ont för att de inte ska bli övergivna” (Torres 
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2002, s. 350). Slutligen lyfter Torres fram att ”sent i livet” invandrare 
riskerar att hamna i ett vad hon benämner ”migrationsbetingat disengagemang” 
(s. 349) vilket jag uppfattar som en ofrivillig isolering på grund av 
psykiska besvär som uppstår av den extra höga påfrestning migrationen 
kan innebära för en person som invandrar vid hög ålder. Hennes slutsats 
är att ambitionen för integration av ”sent i livet” invandrare i första hand 
måste handla om integration i den egna etniska gruppen för att inte 
döma de äldre till som hon uttrycker det: ”…ett liv inom hemmets väggar” 
(Torres 2002, s. 353).  

Registermaterialet visar att den största gruppen, cirka 60 procent av 
de som år 2002 hade socialbidrag och som någon gång under år 2003 
fick äldreförsörjningsstöd, utgjordes av äldre personer födda i Europa 
men från länder utom EU 2528 och Norden. Vi kan anta att de flesta 
kom från Bosnien och forna Jugoslavien någon gång under 1990-talet. 
Den näst största gruppen, cirka 25 procent, var de som kom från Asien, 
troligen de flesta från Iran och Irak någon gång i mitten av 1980-talet 
Resultatet stämmer väl med den bild som Torres (2002) redovisar vad 
gäller ”sent i livet” invandrares ursprungsländer.  

 

                                                           
28 EU 25 avser Europeiska unionens 25 medlemsländer innan utvidgningen den 1 
januari 2007 (Migrationsverket 2008). 
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4 Metodkapitel  

4.1 Metodologiska överväganden vid val av 
datainsamlingsmetod och analysmetod   

I fokus för den här studien är införandet av äldreförsörjningsstödet – en 
konkret händelse eller kanske snarare en process vars kvaliteter och i viss 
mån kvantiteter jag är ute efter. Den övergripande frågan är hur de äldre 
som nu har äldreförsörjningsstöd och tidigare har haft socialbidrag upp-
fattar reformen. Har den medfört någon skillnad i deras försörjning och 
hur upplevde de själva övergången från kommunens socialtjänst till 
Försäkringskassan? Jag vill även veta något om hur den faktiska 
målgruppen för äldreförsörjningsstödet ser ut samt om det belopp de 
äldre får i försörjningsstöd ökat eller minskat.  

Min avsikt är att försöka identifiera några aspekter, som i kombina-
tion med statistiskt material kan ge en så nyansrik bild som möjligt av 
reformens betydelse. Således är jag inte ute efter empiriskt material som 
gör att jag kan uttala mig om hur hela gruppen äldre upplevt föränd-
ringen. 

Då jag ville ta del av de äldres egna erfarenheter och upplevelser valde 
jag att göra intervjuer. Alternativt hade jag kunnat be de äldre skriva ner 
sina erfarenheter. Det som talar emot detta alternativ är att målgruppen 
för min studie i huvudsak är äldre invandrare som har kommit till Sverige 
relativt sent i livet och bland denna grupp är personer med analfabetism 
överrepresenterade (Torres 2002). Ett annat skäl som talar för intervjuer 
är att intervjuformen i sig kan vara motiverande för berättandet. Att be-
rätta för en levande person som är intresserad av vad jag har att säga och 
inte för ett stumt papper.  

Ett område, där det finns olika vetenskapsteoretiska traditioner är sy-
nen på eller förhållningssättet till empiriska data. Ska man som forskare 
välja ett empirinära eller ett teorinära förhållningssätt i processen med 
tolkning och analys av det empiriska materialet? Widerberg (2002 s.145) 
visar på styrkor och svagheter hos båda förhållningssätten och menar att 
man ofta utgår från båda, även om ett får dominera. Ett argument hon 
nämner som jag vill framhålla är att man genom ett teorinära förhåll-
ningssätt kan få syn på ”tystnaden”. Det vill säga det som exempelvis 
inte sägs under en intervju men ändå kan vara oerhört viktigt att analy-
sera. Alvesson & Sköldborg (1994) presenterar i boken Tolkning och 
reflektion en analysmetod där empirin får inspirera och omforma teore-
tiska idéer och där forskaren använder en bred och variationsrik tolk-
ningsrepertoar snarare än bredd i empirin. Detta för att inte riskera att 
göra alltför begränsade och ensidiga tolkningar. De är kritiska både mot 
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ett alltför omfattande empiriskt material och också mot ett alltför empi-
rinära förhållningssätt då detta kan medföra att forskaren "drunknar" i 
materialet och enbart okritiskt reproducerar rådande föreställningar.  

Tolkningsmetoden de förespråkar har sin grund i en ontologisk och 
epistemologisk syn som stämmer väl överens med min egen och jag 
tycker även att jag kan argumentera för dess användbarhet utifrån den 
här studiens syfte. Som tidigare beskrivits i inledningskapitlet är ju äldre-
försörjningsstödets målgrupp äldre invandrare, troligtvis från 
ickeeuropeiska länder med andra referensramar än svenska eller väster-
ländska socialbidragstagare samtidigt som de befinner sig i en svensk 
kontext vilket naturligtvis även det påverkar deras föreställningar. Jag 
som subjekt är uppväxt och inskolad inom denna kontext med en för 
mig delvis omedveten föreställningsvärld om exempelvis socialpolitik, 
synen på myndigheter och försörjning. Därför är det logiskt att i analysen 
av intervjuerna utgå från ett brett teoretiskt perspektiv på samhällsmed-
borgarens relation till välfärdsstaten och dess institutioner.  

Det empiriska materialet och här syftar jag framförallt på intervjustu-
dien ses inte som objektiva fakta utan redan i intervjusituationen sker det 
en tolkning utifrån min och intervjupersonens kontext. Med utgångs-
punkt i ovanstående resonemang betraktar jag utsagorna som intressanta 
”ledtrådar", inte som ett bevismaterial för att göra anspråk på sanningen. 
Dessa kan dock bidra till att identifiera några aspekter av den sociala 
verkligheten som kan vara betydelsefull för hur äldre upplevt föränd-
ringen till äldreförsörjningsstödet.  
4.2 Tillvägagångssätt vid registerstudien 

4.2.1 Beskrivning av registermaterialet  
Syftet med registerstudien är dels att den ska ge en bakgrundsbild till 
reformen dels att den ska ge kunskap om reformens ekonomiska utfall 
på individnivå. Det vill säga om försörjningsstödet från det offentliga har 
ökat eller minskat jämfört med när de äldre erhöll socialbidrag. Materialet 
består av två datafiler som är sammanställda av Statistiska centralbyrån 
(SCB). Den ena innehåller uppgifter från Socialstyrelsens 
socialtjänstregister över samtliga personer 65 år och äldre (inklusive 
yngre hushållsmedlemmar) med ekonomiskt bistånd och/eller 
introduktionsersättning för flyktingar år 2002, 2003 och 2004. Den andra 
datafilen är från Riksförsäkringsverkets socialförsäkringsregister med 
uppgifter över samtliga personer 65 år och äldre med 
äldreförsörjningsstöd år 2003 och 2004. När jag fick ta del av materialet 
var det avidentifierat genom att samtliga personnummer hade ersatts 
med en identitetskod. För att analysera registermaterialet användes SPSS 
for Windows, version 12.0.1. Efter sammanslagning av materialet till en 
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datafil och utsortering av yngre hushållsmedlemmar består det av 38 461 
identitetskoder, det vill säga personer 65 år och äldre som vid något 
tillfälle under åren 2002 - 2004 antingen haft socialbidrag eller 
äldreförsörjningsstöd.  
4.2.2 Registermaterialets möjligheter och begränsningar  
Registermaterialet innehåller bakgrundsvariabler såsom kön, ålder, kom-
mun, födelseland, datum för senaste invandringen med mera. Vidare 
framgår det om en individ har socialbidrag, introduktionsersättning för 
flyktingar, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg för pensionärer. Det 
finns också variabler för utbetalt belopp under året samt antal månader 
en person haft respektive försörjningsstöd. Däremot omfattar registret 
inte uppgifter om andra inkomster som olika former av pension och 
därmed inte heller utbetalt pensionsbelopp. Registret ger heller inga upp-
gifter om eventuell förmögenhet eller inkomster från annan källa. Där-
emot kan vi utgå från att samtliga individer med bostadstillägg för pen-
sionärer även har någon form av pension och vice versa. Detta då någon 
form av pension, exempelvis garantipension, är ett av villkoren för att 
över huvudtaget ha rätt till bostadstillägg för pensionärer (Lag om bostads-
tillägg till pensionärer m.fl. 2§, SFS 2001:76).  I registermaterialet rör det sig 
förmodligen framförallt om individer som har en ofullständig garanti-
pension,29 bostadstillägg för pensionärer samt även äldreförsörjningsstöd 
för att komma upp i skälig levnadsnivå.30 

Utifrån tidigare redovisat statistiskt material (prop. 2000/01:136) och 
forskningsstudier (Franzén 2003) är det känt att en majoritet av den 
presumtiva målgruppen helt saknade pension. Därför avgränsades 
registermaterialet till att endast omfatta uppgifter om socialbidrag och 
äldreförsörjningsstöd. Uppgifter från Försäkringskassan om inkomst av 
pension och uppgifter från Riksskatteverket om arbetsinkomst och 
inkomst av förmögenhet valdes bort samt eventuell sammanboendes 
inkomster. Detta medför naturligtvis begränsningar i de analyser som 
kan göras utifrån materialet och i ljuset av resultatet från registerstudien 
hade det varit värdefullt att ha information om de äldres totala disponibla 
inkomster. Detta för att kunna göra mer precisa jämförelser mellan olika 
grupper som uppbär äldreförsörjningsstöd. En brist i materialet är att 
socialbidraget registreras och redovisas som utbetalt belopp per hushåll 

                                                           
29 För att ha rätt till full svensk garantipension ska en person enligt nuvarande regler 
bott i Sverige i 40 år eller enligt äldre regler vara född innan 1938 och ha bosatt sig i 
Sverige innan 2003 och varit bosatt här i 10 år. Exempelvis har en person bott i Sverige 
i 20 år har han rätt till 20/40 delar av garantipensionen och för att komma upp i en 
skälig nivå även äldreförsörjningsstöd.  
30 Skälig levnadsnivå var år 2003 4 162 kronor per månad.  
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och äldreförsörjningsstödet som utbetalt belopp per individ. Detta med-
för svårigheter att göra jämförelser mellan de båda försörjningssystemen.     
4.3 Tillvägagångssätt vid intervjustudien  

4.3.1 Urval och genomförande av intervjuerna  
Vid empiriska studier måste forskaren reflektera över vad som är möjligt 
att genomföra praktiskt, resursmässigt och etiskt. Detta är frågor jag hela 
tiden har fått återkomma till under intervjustudien, bland annat då jag 
haft stora svårigheter att komma i kontakt med intervjupersoner. Att 
detta kan vara komplicerat är en erfarenhet jag delar med andra forskare 
som genomfört studier med äldre utrikes födda personer (Songur 2002, 
Forsell 2004, Johansson 2004). För att finna intervjupersoner med så 
varierande erfarenheter som möjligt och som tidigare haft socialbidrag 
och nu fick äldreförsörjningsstöd valde jag ut fyra kommuner där jag 
försökte knyta kontakter. Dessa valdes utifrån kriteriet att det borde 
finnas en relativt stor mängd äldre invandrare bosatta där. Av det skälet 
ingår inga små kommuner i intervjuundersökningen.31  

Då jag själv inte behärskar något av de språk intervjupersonerna talar 
(jämför Songur 2002 s. 45) har jag hela tiden i min kontakt med de äldre 
fått gå via någon tredje person som fungerat som tolk. Utom i ett fall har 
jag vid intervjutillfället endast använt tolk från kommunernas 
tolkcental/byrå. Att det skulle finnas någorlunda god tillgång till tolk (i 
första hand auktoriserade) var ytterligare ett skäl att inte välja för små 
kommuner. Men inte ens i de större kommunerna gick det vid samtliga 
intervjutillfällen att få tag i en auktoriserad tolk. Detta kan naturligtvis ha 
påverkat kvaliteten på intervjuerna vilket diskuteras under avsnitt 4.4.3.  

För att komma igång med en pilotstudie valde jag att ta kontakt med 
en lokal försäkringskassa och fick löfte om att de skulle hjälpa mig med 
att distribuera ut ett introduktionsbrev till ett 20-tal personer med 
äldreförsörjningsstöd. Brevet (bilaga 1) som var skrivet på svenska 
skickades ut med en naiv förhoppning att de hade någon släkting som 
kunde hjälpa dem att översätta brevet. De hade ju skickat in en ansökan 
om äldreförsörjningsstöd till Försäkringskassan och någon måste ha 
hjälpt dem.  

Då inga svar inkom även efter det att ett påminnelsebrev skickats ut 
började jag istället ta kontakt med personer som genom sitt arbete i 
exempelvis invandrarföreningar, Röda korset, frivilligt organiserade 
dagcentraler skulle känna till några personer jag kunde intervjua. Jag 
översatte också det introduktionsbrev jag skrivit till två av de språk jag 
visste kunde vara aktuella. När jag fick kontakt med en person som sa sig 
                                                           
31 Utifrån en indelning hämtad från Sveriges kommuner och landsting  (2005).  
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kunna hjälpa mig informerade jag om studien samt lämnade ett 
introduktionsbrev. Dessa personer som jag i fortsättningen benämner 
”mellanhänder” hjälpte mig sedan att få kontakt med intervjupersoner. 
Av de elva personer som intervjuades fick jag kontakt med fem genom 
en ”mellanhand” som antingen arbetade inom en frivilligorganisation 
eller på en dagcentral som drevs av en frivilligorganisation. Denna 
"mellanhand" har i sin tur frågat personer hon eller han känt till och även 
hjälpt till med att förmedla adress, lämplig tidpunkt för en intervju samt 
tagit reda på vilket språk den äldre önskade få tolkat till.  

De övriga sex personerna fick jag kontakt med genom besök vid 
dagcentraler med olika gruppaktiviteter, exempelvis kurser i svenska, 
matlag eller liknande, för äldre invandrare. Före besöken hade jag fått 
information om att där fanns deltagare som stämde in på den 
åldersgrupp jag sökte, det vill säga personer 65 år och äldre. 
Gruppaktiviteterna drivs inte i något fall i kommunal regi utan av 
frivilligorganisationer även om de i något fall har samarbete eller 
anställda som avlönas via offentliga medel. Vid besöket har jag med 
tolkhjälp av någon som arbetat i verksamheten berättat om 
äldreförsörjningsstödet och syftet med min studie. Vid några besök har 
detta resulterat i att jag fått kontakt med personer som har varit 
intresserade av att bli intervjuade. Genom en ”mellanhand” har sedan en 
ny tid för själva intervjun bokats. Intervjuerna som genomfördes under 
hösten 2005 och våren 2006 har i tre fall skett i intervjupersonens hem. 
Detta gäller samtliga kvinnor som intervjuats. I övriga fall genomfördes 
intervjuerna i frivilligorganisationens grupplokal. Vid samtliga intervjuer 
utom vid en användes tolk från en tolkbyrå/tolkcentral. Undantaget 
gällde en person som själv uttryckte önskemål att en god vän skulle tolka 
istället då det inte gick att få tag i tolk vid intervjutillfället. Intervjuerna 
tog mellan 45 och 90 minuter och samtliga spelades in. Inte i något fall 
märkte jag att intervjupersonerna kände sig besvärade av att samtalet 
bandades. Av de elva personer som intervjuats är tre kvinnor och åtta 
män. En person kommer från Afrika, sju från Asien och tre från ett 
Europeiskt land utom EU. Samtliga har sökt och fått uppehållstillstånd 
på grund av humanitära skäl eller på grund av anknytning till en son eller 
dotter (SFS 2005:716 kap. 5 3§ och 6§).32 Tre av personerna bor 
tillsammans med man/hustru och barn under 18 år. Tre bor ensamma 
och fem bor med man/hustru utan barn.   

                                                           
32 År 2006 trädde en ny utlänningslag i kraft (SFS 2005:716). I den nya lagen har 
benämningen humanitära skäl ersatts med ”...uppehållstillstånd på grund av synnerligen 
ömmande omständigheter…” (2 kap. 3§). Den nya benämningen har även fått delvis 
annan innebörd.     
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Att endast tre av elva personer är kvinnor speglar naturligtvis inte den 
rådande könsfördelningen utan snarare svårigheten att komma i kontakt 
med kvinnor som jag kunde intervjua. Av samtliga personer med 
äldreförsörjningsstöd i Sverige 2003 var ca 60 procent kvinnor (datafil 
2005 baserad på statistik från SCB). Att majoriteten som har 
äldreförsörjningsstöd är kvinnor, ska i det här fallet ses som ett utslag av 
att det finns fler kvinnor bland samtliga äldre utlandsfödda (SCB 2003) 
än som ett utryck för ojämlikhet. Äldreförsörjningsstödet som enda 
försörjningskälla är ju framförallt kopplat till vistelsetid, inte till inkomst 
av förvärvsarbete och därför är det inte givet att det innebär sämre 
ekonomiska villkor för kvinnor. Registermaterialet ger heller inga 
antydningar att så är fallet. Här är istället ursprungsland och vistelsetid 
avgörande faktorer. Det vill säga om man kommer från ett land utanför 
EU och om vistelsetiden i Sverige är kort (Jämför Franzéns 2003 studie 
om utlandsfödda personer i yrkesverksam ålder). Om syftet med min 
studie istället hade varit att fokusera på det svenska pensionssystemet 
hade könsaspekten däremot varit central. Flera studier visar att kvinnor 
från äldre generationer har betydligt sämre pensionsvillkor än män 
eftersom pensionssystemet prioriterar förvärvsarbete (Gunnarsson 2002, 
Kruse 2002, Socialstyrelsen 2006). Givetvis kunde det utifrån andra 
synvinklar än rent ekonomiska varit intressant att jämföra män och 
kvinnors erfarenhet och syn på de båda försörjningssystemen. Men då 
intervjupersonerna är så få till antalet hade jag ändå inte vågat mig på att 
göra jämförelser, även om könsfördelningen i min studie varit mer jämt 
fördelad.  

Eftersom jag alltid i mina kontakter med de äldre kommunicerat 
genom en ”mellanhand” är det svårt att ha någon klar uppfattning hur 
många personer som har avböjt att bli intervjuade. Jag känner till tre fall 
där jag vet att personer blivit tillfrågade men sedan av olika skäl tackat 
nej (två personer) eller ändrat sig (en person). Vid tre tillfällen 
genomförde jag även intervjuer med personer där det först under 
intervjun framkom att personerna inte hade äldreförsörjningsstöd utan 
sjukersättning från Försäkringskassan. De uppfyllde heller inte villkoret 
att ha fyllt 65 år. Detta visar hur svårt det är att nå ut med information 
via en ”mellanhand”. Några av ”mellanhänderna” beskrev hur de ibland 
hade svårt att få fram vad för typ av stöd den äldre hade och att det var 
känsligt att fråga om ålder. Detta kan vara ett skäl till att det blev 
missuppfattningar i de här fallen, ett annat att den information jag gav 
var otydlig. Eftersom tolk bokats och personen var inställd på en intervju 
valde jag att ändå samtala med dem även om jag kortade ner samtalet. 
Den information jag fick vid dessa tillfällen har inte analyserats och finns 
heller inte med i det redovisade materialet.  
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Intervjun handlade om att få kunskap om människors erfarenheter av 
äldreförsörjningsstödet. Både beskrivningar om vad de varit med om och 
hur de tänker, känner och värderar detta. Vid intervjun har jag utgått från 
de äldres berättelser om sin försörjning utifrån en kronologisk tidsaxel, 
det vill säga hur deras försörjning såg ut i hemlandet, när de kom till 
Sverige och aktuell situation men även ifrån olika teman som den 
teoretiska tolkningsrepertoaren inspirerat till.  

Vid intervjuerna har jag försökt att vara öppen också för andra tema 
(jämför Widerberg 2002). De teman jag har försökt ringa in under 
intervjun är ekonomiskt vardagsliv, relationellt vardagsliv och praktiskt 
vardagsliv. Under temat ekonomiskt vardagsliv handlar det om 
ekonomisk trygghet och förutsägbarhet. Relationer till barn, andra 
anhöriga, vänner, grannar, anhöriga och myndigheter är några aspekter 
under temat relationellt vardagsliv. Temat praktiskt vardagsliv är hur 
reformen påverkat de äldres konsumtion, möjlighet att resa till 
födelselandet, frågor om bostaden, andra typer av resor, fritiden, 
möjlighet att hälsa på anhöriga, frågor om allmän trygghet och säkerhet. 
Jag ser inga vattentäta skott mellan dessa tre teman utan de har gått in i 
varandra.  
4.3.3 Att använda tolk vid forskningsintervjuer 
Kvale (1997) benämner den kvalitativa forskningsintervjun som ett 
professionellt samtal, för att få kunskap. Forskningsintervjun skiljer sig 
från de samtal vi för i det dagliga livet människor emellan, det är inte ett 
samtal mellan likställda parter då forskaren anger spelreglerna för 
intervjun. Eftersom intervjuerna skedde via tolk krävdes det en speciell 
omsorg vid utformandet av de begrepp som skulle användas. Wadensjö 
(1992) ser tolkning som en social interaktion och beskriver tolkens roll 
som kulturförmedlare. Med kulturförmedlare avser hon att tolken måste 
anpassa sig till språkbruket inom respektive kultur där både 
intervjupersonen och tolken har sin tillhörighet. Liknande beskrivning 
ger Hedblom (2004) som har erfarenhet av att använda tolk i sitt 
avhandlingsarbete. Hon beskriver tolken som en nyckelperson som ger 
stöd att förstå sammanhangen i intervjusvaren genom att förklara 
innebörden i vissa utryck och seder. Men Hedblom betonar också 
forskarens ansvar för att intervjun håller rätt kurs. Utifrån dessa 
erfarenheter av att använda tolk kan jag se att det varit en fördel att 
använda samma tolk vid flera intervjuer och att ha någon form av 
förberedande samtal med varje tolk innan intervjuerna genomförs. 
Tyvärr visade sig detta svårt att genomföra i praktiken vid denna studie. 
Min tidigare erfarenhet att använda tolk inskränker till sig några tillfällen 
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där jag själv arbetade som handläggare inom äldreomsorgen i början av 
1980-talet. 

Om jag analyserar kvaliteten på intervjuerna så här i efterhand kan jag 
märka att de första intervjuerna har sämre kvalitet vad gäller den infor-
mation de gav. Detta kan läsaren märka vid redovisningen och tolk-
ningen av intervjuerna (kapitel 6) då det finns få citat från intervju 1 och 
2 och att de är kortfattade. Det kan dels vara ett utslag av att de just var 
de första intervjuerna men det sammanföll också med att tolken vid de 
tillfällena inte till fullo behärskade den dialekt som intervjupersonerna 
hade. Detta fick till följd att det ibland blev missuppfattningar som tog 
tid att försöka få klarhet i. Utifrån min erfarenhet från intervjuundersök-
ningen menar jag att det vid studier där tolk används kan vara viktigt att 
ta hänsyn till kvaliteten på den tolkförmedling som erbjuds vid urvalet. 
Men om jag ska bedöma intervjuerna som helhet fick ut förvånansvärt 
mycket information från dem utifrån ovan beskrivna omständigheter.  
4.4 Etiska överväganden  

Studien har utformats i enlighet med gällande forskningsetiska riktlinjer 
ifråga om informerat samtycke samt konfidentialitet (Kvale 1997 s.107). 
Information om studien skedde i två steg. Dels genom att den så kallade 
”mellanhanden” först informerades om studien utifrån ett skriftligt 
material (bilaga 1) dels omedelbart innan bandspelaren sattes på vid 
själva intervjutillfället. Vid båda tillfällena informerades om studiens 
syfte, att deltagandet var frivilligt samt att materialet skulle behandlas 
konfidentiellt. Däremot har anonymitet inte kunnat utlovas då 
förmedlingen av intervjupersonen skett via en annan person. Detta 
ställer extra höga krav vid presentationen av intervjupersonernas utsagor 
så att enskilda personers identitet inte röjs. Detta underlättas emellertid 
av att intervjupersonerna kommer från fyra olika kommuner.  

Registerstudien har även genomgått etisk prövning vid Regionala 
etikprövningsnämnden i Linköping vilket utmynnade i ett rådgivande 
yttrande där ansökan godkändes (Dnr:16/05 protokoll 2005-02-22).  
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4.5 Bearbetning tolkning och analys av det empiriska materialet   

Jag har själv skrivit ut samtliga intervjuer, dock inte ordagrant. Vissa 
längre avsnitt som jag inte uppfattade som relevanta för studien har 
sammanfattats till ett kortare avsnitt. Exempelvis vid ett tillfälle då en 
intervjuperson gav en längre redogörelse för sin syn på de politiska 
förhållandena i sitt hemland. Då jag använde tolk vid samtliga intervjuer 
skedde det följaktligen redan vid intervjutillfället en språklig förändring 
av det samtal jag förde med intervjupersonen. Av den anledningen har 
jag heller inte lagt tid på att skriva ut intervjuerna i detalj med alla småord 
etcetera. Jag har även ibland gjort en smärre redigering i texten 
exempelvis tagit bort vissa småord, ändrat grammatiken eller skrivit om 
talspråk till skriftspråk. Dessa redigeringar bedömer jag inte utifrån syftet 
med studien har påverkat analysen av intervjuerna, min ambition har ju 
heller inte varit att göra en språklig analys av utskriften (jämför Kvale 
1997). Jag har även efter utskriften lyssnat på intervjuerna vid flera olika 
tillfällen i samband med de olika stegen i analysen.   

Under avsnitt 4.1 har jag redogjort för de metodologiska 
övervägningar jag gjorde i samband med tolkningsprocessen och 
slutligen argumenterat för en analysmetod där jag använder en bred 
teoretisk tolkningsrepertoar. De teoretiska ingångar som jag har använt 
presenteras först närmare i kapitel sju i samband med att resultatet av 
studiens empiriska del analyseras och tolkas. Utan att slaviskt följa 
Alvesson & Sköldborg (1994) förslag på vad de kallar reflexiv tolkning 
har analysen genomförts på olika nivåer eller i olika steg. Det första 
steget i analysen skedde redan vid intervjun när jag försökte få 
intervjupersonen att med hjälp av olika tema rekonstruera en berättelse 
om de olika försörjningssystem de har passerat och skillnader mellan 
dem. Andra steget i analysen var att jag sorterade materialet utifrån 
teman som utformades bland annat genom inspiration från den valda 
teoretiska repertoaren och utifrån den kunskap jag hade om de båda 
försörjningsstöden. Då dessa teman inte täckte alla aspekter som 
framkom i det empiriska materialet fick jag även utöka med några teman. 
Ett sådant tema är ”hälsa” ett annat ”svenska språket”. Det olika tema 
jag valde i början av analysen har ändrats många gånger både utifrån 
empirin men även utifrån den teoretiska repertoaren som även den 
utökats och förändrats under hela analysen. Slutligen analyserades 
empirin med stöd av en rad teoretiska begrepp som presenteras i kapitel 
7.  



Från socialbidrag till äldreförsörjningsstöd 

40 

4.6 Materialets validitet och trovärdighet  

Hur giltigt och trovärdigt är då studiens data och resultat? För att 
forskaren ska kunna göra anspråk på att ett kvalitativt material uppnår 
validitet pekar Silverman (2001, s. 233) på tre kriterier som bör 
uppmärksammas. De två första handlar om påverkansfaktorer via 
forskaren vid själva insamlandet av data. Det kan handla om en så kallad 
intervjueffekt och/eller påverkan utifrån forskarens värderingar. Det 
tredje kriteriet Silverman tar upp är sanningshalten i respondentens 
utsagor. Om vi börjar med så kallade intervjuareffekter är en 
betydelsefull fråga hur jag uppfattades av intervjupersonerna – som en 
representant från universitetet eller som en myndighet. Vid 
genomförandet av intervjuerna var jag noga med att berätta att jag inte 
kom från någon social myndighet utan var doktorand vid universitetet. 
Däremot fick jag uppfattningen att flera av intervjupersonerna såg mig 
som en kanal som de kunde framföra sin situation genom och att det var 
huvudskälet till att de över huvudtaget ville ställa upp. Genom att de såg 
mig som detta ville de också berätta och det kan vara ett skäl till att 
intervjuerna sammantaget gav så mycket information som de faktiskt 
gjorde. Ett annat möjligt skäl till att intervjupersonerna ställde upp kan 
ha varit ett slags lojalitet mot ”mellanhanden” men här har jag inget 
underlag utan det är mera en reflektion.  

En fråga som har med sanningshalten att göra är vad det betyder att 
det förflutit några år sedan intervjupersonerna skiftade från socialbidrag 
till äldreförsörjningsstöd och intervjutillfället. Det kan innebära att 
intervjupersonerna kanske inte minns vissa händelser och av det skälet 
utelämnar dem. Detta kan medföra vissa begränsningar i intervjuernas 
trovärdighet, även om jag har svårt att överblicka vad det verkligen 
betyder eller hur det påverkar resultatet som helhet. Vad gäller utsagor 
såsom försörjningsbelopp, vissa beskrivna händelseförlopp med mera 
tycker jag mig kunna uppskatta rimligheten i intervjupersonernas utsagor 
utifrån den kunskap jag har fått från annat håll. I fråga om känslor, 
upplevelser och uppfattningar handlar det enligt min kunskapssyn inte 
om någon absolut sanning. Låt mig ta ett exempel för att tydliggöra hur 
jag menar. Säg att vi i en intervjustudie om kvaliteten vid ett 
serviceboende får kontakt med en kvinna som upprepade gånger säger 
att personalen aldrig tar med henne ut. Genom att fråga någon person i 
hennes närhet som vi bedömer som trovärdig eller genom observationer 
kan vi kanske kontrollera rimligheten i hennes påstående. Men oavsett 
vad vi kommer fram till är hennes upplevelse eller uppfattning om detta 
enligt min syn på kunskap fortfarande intressant att försöka förstå även 
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om vi naturligtvis även bör redovisa om det finns utsagor som motsäger 
hennes uppfattning.   

En fallgrop vad gäller valideringsfrågan i den här studien hör samman 
med språkliga aspekter. Är det över huvudtaget möjligt att uppnå det 
Kvale (1997) beskriver som kommunikativ validitet vid intervjuer 
med"sent i livet" invandrare? Man måste ju hela tiden kommunicera med 
tolk och det kan vara både praktiskt krångligt och kostsamt att boka tolk 
och träffa intervjupersonerna igen för att få respons på tolkningen. Jag 
försökte kompensera denna brist genom att föra en dialog dels under 
intervjun med de äldre, dels med andra personer som hade kunskap om 
området. Här har samtal med tolkarna, ”mellanhänderna” och 
tjänstemän vid socialtjänsten och Försäkringskassan som jag uppfattar 
det haft en viss betydelse för att reda ut oklarheter och få återkoppling.  

Jag har också försökt uppnå validitet och trovärdighet genom en 
noggrann presentation av analysarbetet för att både 
informationssammanhanget och argumentationsprocessen ska bli tydlig, 
det vill säga att läsaren får klart för sig utifrån vilken information jag gör 
mina tolkningar. Men även att jag inte undanhåller några viktiga delar 
och att det tydligt går att följa alla led i hur jag kommit fram till den ena 
eller andra tolkningen (jämför Gustavsson 2000 s. 30).  

Urvalsprocessen som beskrivs i avsnitt 4.4.1 kan naturligtvis även den 
vara en fallgrop. Finns det anledning att tro att de personer som inte 
intervjuats hade gett en annan bild av reformen? I ett avseende kan det 
kanske vara så. Eftersom jag har fått kontakt med samtliga 
intervjupersoner via någon form av social aktivitet innebär det att de alla 
tillhör en grupp som är någorlunda socialt aktiva. Om jag jämför den här 
studiens intervjugrupp med resultatet i Torres studie (2002) om "sent i 
livet" invandrares situation ger hennes en bild av mer isolerade äldre som 
kanske inte heller har någon kontakt med sin egen etniska grupp.   

Ett annat dilemma jag brottats med är hur jag ska presentera mina 
kvalitativa data på ett transparent och trovärdigt sett. En uppfattning 
som jag stött på i olika forskningssammanhang (dock inte i några 
metodböcker) är att det närmast är att betrakta som en dödssynd att 
tänka och uttrycka kvalitativa data i mer kvantitativa mått exempelvis 
flera, många, samtliga etcetera. Jag instämmer till viss del eftersom jag 
menar att en utsaga om något fenomen är lika mycket värd att lyftas fram 
som fem i ett intervjumaterial där jag är ute efter ett fenomens kvaliteter 
och inte kvantiteter. Däremot kan mängden uttalande om en viss aspekt, 
menar jag, ge en fingervisning om intensiteten, dominansen eller 
representativiteten i ett intervjumaterial vilket jag menar inte bör 
undanhållas läsaren. Här vill jag relatera till Gustavssons (2000) begrepp 
informationssammanhang. Mot bakgrund av min ståndpunkt i denna 
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fråga kommer jag därför vid presentationen av materialet använda mig av 
uttryck som exempelvis dominerande, intensiv eller markant då en utsaga 
återkommer hos flera av intervjupersonerna. Detta får inte förväxlas med 
att jag tar ställning för att jag enbart utifrån intervjuerna kan uttala mig 
generaliserande.   

Vad finns det då för eventuella fallgropar i det statistiska materialet? 
Dahmström (2000) skiljer mellan urvalsfel och Non-samling errors. Den 
förra typen av fel är inte aktuellt i denna undersökning då materialet 
bygger på en totalpopulation. Med non-samling errors avser hon 
täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Om jag då ska 
värdera registermaterialet får jag i de tre första fallen förlita mig på de 
statistikansvariga myndigheter som lämnat uppgifter till SCB. Det vill 
säga Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen. Det är först vid själva 
bearbetningen av data jag själv har kunnat påverka kvaliteten. Vad gäller 
datafilen från Registret över ekonomiskt bistånd uppger Socialstyrelsen (2007) 
att för åren 2002 och 2003 finns uppgifter från samtliga kommuner men 
för år 2004 saknas Munkfors och Norsborg. Motsvarande information 
om statistikmaterialets lämnas av Riksförsäkringsverket 
(Försäkringskassan 2005).  

Vad gäller kodning innehåller materialet i registret i det här fallet inte 
så komplicerade variabler. Detta då de flesta är numeriska och det inte 
finns så mycket utrymme för olika svarsalternativ och därmed 
kodningsfel som om variabeln som efterfrågas är exempelvis yrke eller 
utbildning (Dahmström 2000). Den variabel där det interna bortfallet är 
störst är datum för senaste invandring. För övrigt får bortfallet ses som 
ytterst litet.  

Sammanfattningsvis vill jag ändå utifrån ovan beskrivna argument 
göra anspråk på resultatets validitet och trovärdighet. När jag värderar 
argumenten så är samstämmigheten i intervjuerna det jag värderar tyngst 
exempelvis vad gäller temat hälsa och ekonomisk knapphet. Detta trots 
att intervjupersonerna kommer från olika sociala, kulturella, 
organisatoriska och geografiska sammanhang. Att materialet i studien, 
som består av en kombination av kvantitativa och kvalitativa data, 
tillsammans ger en mer trovärdig bild är ännu ett argument. Enbart en 
registerstudie eller en intervjustudie utan registermaterial hade inneburit 
ett mycket begränsat perspektiv i den här studien.   
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5 Presentation och tolkning av materialet från 
registerstudien  

5.1 Äldreförsörjningsstödets faktiska målgrupp   

Under år 2003 fick 14 447personer någon gång äldreförsörjningsstöd 
(figur 3A).33  Vilka ingår då i denna grupp och hur jämförbar är den med 
den presumtiva målgrupp som beskrevs i reformens förarbeten? Det vill 
säga personer som under 2002 hade långvarigt socialbidrag (SOU 
1999:97, Prop. 2000/01:139).34 

   
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3 Grupper som fick äldreförsörjningsstöd någon gång under 2003  
År 2002 fick 21 111 personer 65 år och äldre socialbidrag vid något 
tillfälle under året.35 Av dessa övergick knappt hälften (9 897 personer, 
B) istället till äldreförsörjningsstöd 2003. Cirka 88 procent (B1) av dessa 
hade tidigare haft långvarigt socialbidrag. Dödsfall eller kvalificering till 
full garantipension utifrån övergångsregler kan förklara att samtliga inte 
                                                           
33 Se fotnot 12. 
34 Med långvarigt socialbidrag avses stöd under minst tio av årets månader enligt 
Socialstyrelsens definition (Socialstyrelsen 2001).    
35 Siffran inkluderar ej de som endast hade introduktionsersättning för flyktingar dessa 
är bortselekterade.  
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övergick till äldreförsörjningsstöd.36 De övriga 12 procenten (B2) var 
personer som enligt Socialstyrelsens definition hade ett mer kortvarigt 
stöd.37 Totalt var det således 9 897 personer (B) som år 2003 övergick 
från socialbidrag till äldreförsörjningsstöd.   

Förutom ovan beskrivna grupp kom det att ingå ytterligare 4 550 
personer (C) i det totala antalet personer som fick äldreförsörjningsstöd 
2003. Knappt en tredjedel (C1) av de så kallade ”nytillkomna” var perso-
ner som först under 2003 fyllde 65 år.38 Övriga ”nytillkomna” bestod  av 
3 254 personer (C2).39  

Finns det då några skillnader mellan grupp B och C? Det vill säga 
mellan den grupp som hade socialbidrag 2002 och de så kallade 
”nytillkomna”? En markant skillnad är att andelen svenskfödda personer 
i gruppen samtliga ”nytillkomna” är drygt hälften. Detta får till följd att 
av det totala antalet personer med äldreförsörjningsstöd 2003 är drygt 18 
procent svenskfödda personer (tabell 2). Även under 2004 ligger andelen 
svenskfödda kvar på drygt 18 procent.  

Tabell 2 Samtliga med äldreförsörjningsstöd 2003 uppdelat i tidigare 
försörjningsform  

 Nytill-
komna  
på grund  
av ålder  
(65 år) 
 
N=1 296 

Nytill- 
komna  
ej social-
bidrag  
2002   
 
N=3 254 

Samtliga 
nytill- 
komna  
2003 
 
 
N=4 550* 

Lång- 
varigt  
social- 
bidrag  
2002 
 
N=8 701 

Kortvarigt  
social-
bidrag            
2002 
 
 
N=1 196 

Samtliga 
med äldre-
försörjn-
ningsstöd 
2003 
 
N=14 447 

Svensk-
födda  
 

16,7% 65,4 %  51,6 % 1,8% 
 

15,9% 
 

18,6% 

Utrikes 
födda  

83,3 % 34,4% 
 

48,4% 98,2% 83,9% 
 

81,4% 

 100% 
 

100% 
 

100% 100% 
 

100% 
 

100% 

*Bortfall=4 

                                                           
36 I avsnitt 5.4 redogörs för övergångsreglerna. 
37 Med kortvarigt socialbidrag avses enligt Socialstyrelsen stöd färre än 10 månader 
under ett kalenderår (Socialstyrelsen 2001). Det genomsnittliga antalet månader med 
socialbidrag låg på 6 månader i denna grupp om 1196 personer. 
38 Om dessa personer som var 64 år 2002 hade socialbidrag framgår inte av 
registermaterialet, då det endast omfattar personer 65 år och äldre. Men då de som 
grupp inte urskiljer sig nämnvärt vad gäller bakgrundsvariabler från den grupp som 
2002 hade socialbidrag kan jag anta att även en stor andel av dessa hade socialbidrag 
2002.  Att socialbidragsregistret för 2003 visar att drygt två tredjedelar av denna grupp 
(69 procent) hade socialbidrag under någon månad 2003 styrker detta antagande att 
relativt många fick delar eller hela sin försörjning genom socialbidrag även 2002.  
39 Med nytillkomna avses här personer som inte är registrerade för socialbidrag 2002 
men för äldreförsörjningsstöd 2003. Däremot kan jag inte utesluta att de under tidigare 
år någon gång haft socialbidrag då forskningsregistret endast sträcker sig från 2002.  
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Detta resultat är intressant eftersom det visar på en avsevärd ökning av 
andelen svenskfödda personer jämfört med hur prognosen i 
propositionen såg ut. Där beskrivs den presumtiva målgruppen till 94 
procent bestå av personer som är utrikes födda (prop. 2000/01:136 s. 
13).  

Vad kan det då finnas för troliga förklaringar till den relativt höga 
andelen svenskfödda personer bland gruppen nytillkomna? En möjlig 
förklaring till den övriga ökningen är att det handlar om hemvändande 
svenskfödda personer som bott utomlands. Denna grupp nämns i 
propositionen men inte som någon stor grupp (prop. 2000/01:136 s.18). 
År 2002 återinvandrade ca 420 svenskfödda personer 65 år och äldre till 
Sverige. Motsvarande siffror för åren 2003 – 2005 visar att antalet 
återinvandrade svenskar är relativt konstant (tabell 3, SCB).  

Tabell 3 Invandrade personer år 2002 – 2005 65 år och äldre uppdelade efter år, 
kön, och födelseland 

 Svenskfödda Utlandsfödda Totalt 
År Kvinnor Män Kvinnor Män  

2002 
 

 177 243 520 530 1470 

2003 
 

196 226 440 452 1314 

2004 
 

187 240 413 440 1280 

2005 
 

191 252 450 475 1368 

 
Vad gäller datum för senaste invandringen finns det endast uppgifter om 
146 svenskfödda personer totalt i hela registermaterialet vilket talar mot 
att de nytillkomna personerna i någon större omfattning är återvändande 
svenskfödda personer. Således kan återinvandring möjligen förklara en 
liten del av ökningen men inte hela som alltså handlar om ca 2000 
personer. Av de personer som tillkom 2004 hade andelen svenskfödda 
sjunkit till cirka en fjärdedel vilket bekräftar att den stora ökningen 2003 
inte i någon större utsträckning beror på hemvändande svenskar utan 
tyder på att de nytillkomna svenskfödda personerna är personer som 
redan tidigare varit bosatta i Sverige.   

Den relativt stora andelen svenskfödda personer kan även röra sig om 
personer som gjort förtida uttag av ålderspensionen eller inte betalat in 
tillräckliga pensionsavgifter. De har då rätt till äldreförsörjningsstöd om 
deras inkomst inte når upp i skälig levnadsnivå, det vill säga 4 162 kronor 
exklusive kostnad för bostad. År 2003 fanns det totalt 25 900 personer 
under 65 år boende i Sverige som erhöll förtida uttag av ålderspensionen 
(Försäkringskassan 2003). Andelen kvinnor var 36 procent (9 300 
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personer) och andelen män 64 procent (16 600 personer). Även denna 
grupp nämns i propositionen (prop. 2000/01:136 s.18) som möjlig 
målgrupp för äldreförsörjningsstödet. Att en del av personerna i gruppen 
nytillkomna är personer som på grund av förtida uttag av 
ålderspensionen har äldreförsörjningsstöd kan varken bekräftas eller 
motsägas utifrån den statistik som finns tillgänglig hos 
Försäkringskassan. Slutligen kan det också handla om svenskfödda 
personer som av andra skäl än som det redogjorts för här lever på 
gränsen till skälig levnadsnivå.   

Hur ser då gruppen med utlandsfödda nytillkomna ut? Sammanlagt 
omfattar den 2 200 personer? Knappt hälften av dessa personer fyllde 65 
år först 2003. Om vi sorterar bort dem samt de som invandrade till 
Sverige 2003 kvarstår 894 personer.40 Dessa personer bodde i Sverige 
2002 men av något skäl uppbar de inte socialbidrag då. I denna grupp 
utgör personer från Norden utom Sverige och länder inom EU 25  
tillsammans cirka 36 procent (tabell 4).  

Tabell 4 Utlandsfödda ”nytillkomna” 66 år och äldre som invandrat tidigare än 
2003  

N=894   

Födelseland Antal % 
Norden utom Sverige  164 18,3 
EU 25 utom Norden 156 17,7 
Europa utom EU 25 och Norden. 223 24,9 
Asien 268 30,0 
Afrika 35 3,9 
Sydamerika  37 4,1 
Övriga   11 1,2 
Totalt 894 100 
 

Detta är speciellt intressant med tanke på att denna grupp, i förhållande 
till den presumtiva målgruppen såsom den definierades av regeringen i 
propositionen, (prop. 2000/01:136) knappt utgjorde fyra procent. Precis 
som för gruppen svenskfödda personer är äldreförsörjningsstödet för 
denna grupp ett komplement till andra försörjningskällor fast beloppet är 
något högre i genomsnitt 988 kronor per månad.  

Sammantaget indikerar materialet att det finns en grupp som dels 
består av svenskfödda personer, dels av personer som bott i Sverige i alla 
fall några år, en del betydligt längre som inte hade socialbidrag 2002 utan 
först när äldreförsörjningsreformen infördes vände sig till samhället för 
att få stöd. För denna grupp är äldreförsörjningsstödet endast ett 
komplement till någon annan försörjningskälla, troligtvis garantipension. 
Ett skäl till att de inte vänt sig till socialtjänsten kan vara så kallade ”non 

                                                           
40 Vad gäller variabeln datum för senaste invandringen saknas den för 88 personer.  
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take up” skäl (Gustafsson 1987). Exempel på ”non take up” skäl är 
undvikande av skam eller stigma eller otillräcklig information om vilka 
rättigheter man har. Slutligen kan det också handla om personer som 
sökt socialbidrag, men inte fått, då de bedömts ha tillräckligt med medel 
för sin försörjning utifrån socialbidragsnormen. Att de ändå bedöms ha 
rätt till äldreförsörjningsstöd kan bero på de olika bedömningsgrunderna 
som tillämpas vid tilldelningen av socialbidrag och äldreförsörjningsstöd. 
Exempelvis skillnad i nivån för vad som räknas som skälig levnadsnivå, 
olika tak för vad som accepteras som boendekostnad eller olika tak för 
realiserbara tillgångar.41. 

En annan iakttagelse i gruppen ”nytillkomna” är att andelen personer 
över 80 år är betydligt högre jämfört med det totala antalet som fick 
äldreförsörjningsstöd 2003, cirka 28 procent respektive cirka 19 procent 
(tabell 5).  

Tabell 5 Personer med äldreförsörjningsstöd 2003 uppdelade i ålder   
Ålder Nytillkomna Totala antalet med 

äldreförsörjningsstöd 
65 -79 år 3 286 (72,2 %) 

 
11 751 (81.3%) 

80 och äldre 1 264(27,8%) 
 

2 696 (18,7%) 

 4 450 (100%) 14 447 (100%) 
 

Av tabell 6 framgår att det som framförallt gör att andelen 80 år och 
äldre ökat totalt är den höga andelen i gruppen ”nytillkomna” svensk-
födda personer. Där är 44 procent 80 år och äldre.   

Tabell 6 ”Nytillkomna” personer uppdelade i ålder och födelseland  
N = 4 550 

 
   

Ålder Utlandsfödda Svenskfödda Totalt * 
65 -79 år 1968 (89,5%) 

 
1316 (56,1%) 3284 (72,2%) 

80 och äldre 232 (10,5%) 
 

1030 (43,9%) 1262 (27,8%) 

Totalt 2220 (100%) 2346 (100%) 4546  (100%) 
* Bortfall = 4 

                                                           
41 Enligt Socialstyrelsens handbok (2003) för socialbidrag (ekonomiskt bistånd) bedöms 
det rimligt att ålderspensionärer bör kunna ha sparade medel upp till ett halvt bas-
belopp vilket ungefär ska motsvara kostnaden för en begravning. För personer med 
äldreförsörjningsstöd gäller att kapital beräknas utifrån inkomstskatterättsliga grunder 
samt 15 % av förmögenhet som överstiger 100 000 för vardera av makarna eller en 
ensamstående.   
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Utifrån uppgifter från Social Rapport (Socialstyrelsen 2006) vet vi att så 
kallade ”fattiga pensionärer” främst återfinns bland gruppen 75 år och 
äldre och att de dessutom ofta är kvinnor. En stor del av de 
”nytillkomna” svenskfödda personerna stämmer väl överens med dessa 
kriterier, de har hög ålder och de är kvinnor.  Så allt som allt kan vi anta 
att de ”nytillkomna” svenskfödda personerna till en mindre del består av 
hemvändande svenskar men att de för övrigt består av personer med 
förtida uttag (troligtvis i huvudsak män) eller kvinnor i hög ålder som 
under en längre tid levt under knappa ekonomiska förhållanden.   
5.1.1 Jämförelse mellan den presumtiva målgruppen och 
äldreförsörjningsstödets faktiska målgrupp 2003 och 2004 
I detta avsnitt ska vi fortsätta med att besvara frågeställningen om 
äldreförsörjningsstödet har nått rätt målgrupp. Vi börjar med att jämföra 
de tre grupperna, den presumtiva målgruppen och de faktiska 
målgrupperna som beviljats äldreförsörjningsstöd 2003 och 2004 (tabell 
7). I tabellen kan vi utläsa att de tre grupperna uppvisar stora likheter vad 
gäller en rad bakgrundsvariabler såsom ålder, kön, civilstånd och 
födelseland, med undantag av den tidigare nämnda förändringen av 
andel svenskfödda personer i den faktiska målgruppen år 2003 och 2004.  
Resultatet av jämförelsen (tabell 7) stämmer väl överens med vad 
Riksförsäkringsverkets kom fram till vid en uppföljning av 
äldreförsörjningsstödet i oktober 2003 (Dnr 212/2003) och som finns 
beskrivet i avsnitt 2.3. Det vill säga att den målgrupp 
äldreförsörjningsstödet var avsett för faktiskt också i stort sett fick 
äldreförsörjningsstöd 2003.  

Vad gäller könsfördelning är andelen kvinnor drygt 60 procent under 
samtliga år. Som nämndes i metodkapitlet stämmer det väl överens med 
hur könsfördelningen ser ut bland det totala antalet invandrare 65 år och 
äldre.  
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Om vi tittar på födelseland kan vi konstatera att de största grupperna 
kommer från länder utanför EU och att det med stor sannolikhet 
handlar om personer från Bosnien, forna Jugoslavien, Iran och Irak.  

Tabell 7 Jämförelse mellan den presumtiva målgruppen och de faktiska 
målgrupperna 2003 och 2004  

 Presumtiv 
målgrupp 
  
 
 
 
N = 9 749 

Faktisk 
målgrupp  
2003  
Äldreför- 
sörjningsstöd  
 
N= 14 447 

Faktisk 
målgrupp 
2004 
Äldreför- 
sörjningsstöd  
 
N=14 443 

Ålder (medelvärde) 72,52  73,49 73,23 
Kön (%)    
Kvinna 62, 6  60,0 57,7 
Man  37,4 40,0 42,3 
Civilstånd (%)*    
Gifta el.sammanboende 66,2  56,4 55,8 
Ogifta  3,6  6,8 6,7 
Skilda 7,1  11,2 12,1 
Änka/Änkling 22,8  22,7 21,2 
Födelseland (%)**    
Europa utom EU 25 och norden 61,1  47,3 45,2 
EU 25 utom Norden   3,6  4,1 4,4 
Asien 23,7  21,5 23,5 
Sverige   3,7  18,6 18,5 
Afrika   3,8  3,4 3,6 
Sydamerika   2,1 2,0 2,0 
Norden utom Sverige   0,3 1,8 1,5 
Sovjetunionen   0,9 0,7 0,7 
Nordamerika  0,5 0,5 0,5 

*Bortfall 2003 3,4 % och 2004 4,2% 
**Bortfall 2003 4% 

 
5.2 Äldreförsörjningsstödet – enda försörjningskällan eller ett 
komplement?  

Äldreförsörjningsstödet kom till i syfte att minska antalet äldre personer 
med långvarigt ekonomiskt bistånd (prop. 2000/01:136).  Stödet skall 
garantera alla personer som är 65 år och äldre och bosatta i Sverige en 
viss lägsta levnadsnivå. Har då detta syfte med reformen uppnåtts eller 
har en del personer med äldreförsörjningsstöd fortfarande även 
socialbidrag? I propositionen (2000/01:136) beskrivs hur tre fjärdedelar 
av den presumtiva målgruppen helt saknade pension. Liknande resultat 
framgår också i Franzéns studie (2003) som presenterades i kapitel 1. 
Registerstudien visar att även om andelen utlandsfödda personer som 
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saknar pension sjunkit något, troligtvis på grund av att några övergått till 
garantipension 2003 utifrån de övergångsregler som tidigare nämnts (SFS 
1998:702) är äldreförsörjningsstödet fortfarande enda försörjningskällan 
för drygt hälften. För svenskfödda personer är andelen endast cirka fyra 
procent (tabell 8). Även detta stämmer väl överens med de siffror som 
redovisades i Riksförsäkringsverkets uppföljning i september 2003 (Dnr 
8212/2003).  

Att äldreförsörjningsstödet i betydligt högre utsträckning utgör ett 
komplement till någon form av pension för svenskfödda personer 
bekräftas också av de skillnader som finns mellan genomsnittligt utbetalt 
belopp per månad mellan grupperna. 2003 låg det på cirka 570 kronor 
per månad för gruppen svenskfödda personer och cirka 4 830  kronor 
för utlandsfödda personer (tabell 8). Motsvarande siffror för gruppen 
nytillkomna är cirka 540 kronor och cirka 2 820 kronor.  

Tabell 8 Genomsnittligt utbetalt belopp per månad i äldreförsörjningsstöd 2003  och 
antal månader för samtliga personer som fick stöd fördelat på utlandsfödda 
och svenskfödda personer. 

N = 14 447    

 Utlandsfödda 
personer 
N=11 747 

Svenskfödda 
personer 
N=2690 

Samtliga personer 
 

N=14 447* 

Belopp per månad i kr 4 831 569 4 038 

Ålder i genomsnitt 
 

72,6 77,4 7,3 

Saknar bostadsbidrag 
och har troligtvis 
inte heller någon form 
av pension 

N=6 539 
 

55,6% 

N=92 
 

Ca 3,4% 

N=6 639** 
 

Ca 45,9% 

*Uppgift om födelseland saknas på 10 personer 

5.2.1 Kompletterande försörjningskällor för personer med 
äldreförsörjningsstöd 2003 och 2004  
Som framgått tidigare hade 9 897 personer 65 år och äldre socialbidrag 
någon gång under 2002 och sedan äldreförsörjningsstöd under 2003 då 
reformen genomfördes. Men hur såg försörjningsstödet för övrigt ut för 
de personer som övergick till äldreförsörjningsstöd 2003? I nedanstående 
tabell (9) framgår det att de inte är någon homogen grupp vad gäller 
försörjning utan kan delas in i fyra olika grupper av försörjningskällor. 



5 Presentation och tolkning av materialet från registerstudien 

51 

Tabell 9 Olika försörjningskällor för personer med äldreförsörjningsstöd 2003 som 
2002 hade socialbidrag 

  Ej socialbidrag 
2003 

Socialbidrag  
2003 

Totalt 
N=9 897 

Ej bostadstillägg för 
pensionärer  
 
 

B.a 
2 655  

(ca 27 %) 

B.b 
3 267  

(ca 33 %) 

B 
5 922 

(ca 60 %) 

Bostadstillägg för 
pensionärer  
och någon form  
av pension 2003 
 

B.c 
1 532  

(ca 15 %) 

B.d 
2 443  

(ca 25 %) 

 
3 975 

(ca 40 %) 

Totalt  4 187 
(ca 42 %) 

 5 710 
(ca 58 %) 

9 897 
(100 %) 

 
Av de 9 897 personer som 2002 hade socialbidrag (B) och sedan 2003 
övergick till äldreförsörjningsstöd får drygt hälften (ca 58 procent) 
socialbidrag även 2003 (B.b + B.d). Att drygt hälften fortfarande har 
socialbidrag 2003 trots att de övergått till äldreförsörjningsstöd kan 
främst förklaras med en så kallad fördröjningseffekt då 
äldreförsörjningsstödsreformen trädde i kraft först i januari 2003. Cirka 
70 procent av dem hade socialbidrag högst i tre månader, vilket styrker 
förklaringen, men finns med i statistiken för hela året.   

I ruta B.a och B.b som till 96,5 % består av utlandsfödda personer 
återfinns de som inte överhuvudtaget har något bostadstillägg.  Dessa 
utgör cirka 60 procent av den totala gruppen. Ca en tredjedel av den 
totala gruppen har med hög sannolikhet enbart äldreförsörjningsstöd 
(B.a) medan en annan grupp består av personer som förutom 
äldreförsörjningsstöd har socialbidrag eller tillhör hushåll där någon 
person har socialbidrag (B.b).  

I ruta B.c och B.d hittar vi de personer där äldreförsörjningsstödet 
kombineras med bostadsbidrag och därmed någon form av pension. 
Dessa utgör cirka 40 procent av hela den redovisade gruppen. Några av 
dessa (B.c) har inte socialbidrag men en fjärdedel av samtliga har 
kompletterande socialbidrag (B.d).  

 Av de personer som 2002 hade socialbidrag och som övergick till 
äldreförsörjningsstöd 2003 kvarstår 8 342 personer år 2004 (ca 84 
procent). Vilka förändringar har då skett vad gäller försörjningskällor om 
vi studerar år 2004? Även här finns de fyra olika försörjningskällorna 
representerade men mönstret har ändrat karaktär (tabell 10).  
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Tabell 10 Olika försörjningskällor för personer med äldreförsörjningsstöd 2004 som 
2002 hade socialbidrag  

 Ej socialbidrag 
2004 

Socialbidrag 
2004 

Totalt  
N= 8 342 

Ej bostadstillägg för 
pensionärer  
 

D.a 
 3 709  

(ca 44%)  
 

D.b. 
736  

(ca 9 %) 

 
4 445 (ca 

53%) 

Bostadstillägg  för 
pensionärer  
och någon form  
av pension 2004 

D.c 
 3050  

(ca 37 %) 
 

D.d 
 847  

(ca 10 %) 

 
3 897 

(ca 47 %) 

Totalt  6759 
(ca 81 %) 

1583 
(ca 19 %) 

8342 
(100%) 

 
Den mest markanta skillnaden är att försörjningsformen socialbidrag har 
minskat från cirka 58 procent år 2003 till cirka 19 procent 2004. Detta 
ger ytterligare stöd för att dubbla försörjningsstöd, det vill säga hushåll 
som både har socialbidrag och äldreförsörjningsstöd 2003, framförallt är 
ett utslag av en så kallad övergångseffekt.  

Tabell 10 visar också att i ungefär en tiondel (847) av samtliga hushåll 
där någon har äldreförsörjningsstöd och som hade socialbidrag 2002 
fortfarande år 2004 har fyra olika typer av försörjningsstöd 
(äldreförsörjningsstöd, garantipension, bostadstillägg för pensionärer och 
socialbidrag). Av dessa är två tredjedelar män som bor i hushåll 
tillsammans med hustru/sammanboende utan barn. Detta styrker att i de 
fall där en person är registrerad både på äldreförsörjningsstöd och 
socialbidrag handlar det om hushåll där man är minst två personer och 
den ena av makarna inte är berättigad till äldreförsörjningsstöd utan har 
socialbidrag. Eftersom socialbidrag registreras på hushåll till skillnad från 
äldreförsörjningsstödet som registreras på person kan man få en felaktig 
uppfattning att det betalas ut dubbla försörjningsstöd. Detta var också 
riksförsäkringsverkets tolkning (Dnr 212/2003) vid den tidigare 
refererade uppföljningen (avsnitt 3.2).   

Sammanfattningsvis kan vi utifrån resultatet från registerstudien påstå 
att kombinationen socialbidrag och äldreförsörjningsstöd för en enskild 
individ är mycket sällan förekommande. När det förekommer ges stödet 
vid enstaka tillfällen. Resultatet utesluter dock inte att det kan finnas en 
dold grupp personer med äldreförsörjningsstöd som har behov av 
socialbidrag på grund av speciella levnadsomkostnader som inte 
tillgodoses inom ramen för äldreförsörjningsstödet. Att det existerar 
sådana fall bekräftas av resultatet i intervjustudien men det ger 
naturligtvis inte svar på i vilken omfattning. Här måste vi dessutom skilja 
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på 1) personer som söker och får socialbidrag 2) personer som söker och 
inte får socialbidrag och slutligen på 3) personer som aldrig söker 
socialbidrag trots behov.   
5.3 Personer med socialbidrag 2002 som inte hade 
äldreförsörjningsstöd under 2003  

Hur ser då en jämförelse ut mellan de personer som 2002 fanns i 
socialbidragsregistret och kom att tillhöra den faktiska målgruppen för 
äldreförsörjningsstödet och den grupp om 11 214 personer som inte 
övergick? Vad gäller faktorer såsom kön, ålder, civilstånd och hushållstyp 
är grupperna snarlika. Men det finns två förväntade skillnader. Den 
första är att i gruppen med socialbidrag 2002 men ej 
äldreförsörjningsstöd 2003 dominerar de personer som är svenskfödda 
(cirka 57 procent). Den andra är att antal månader med socialbidrag i 
genomsnitt endast är tre i denna grupp jämfört med elva månader för de 
i gruppen som övergick till äldreförsörjningsstöd. Eftersom 
äldreförsörjningsstödets söks för ett år i taget krävs ett kontinuerligt 
försörjningsbehov vilket äldre utlandsfödda personer i högre 
utsträckning har jämfört med svenskfödda äldre Resultatet förklarar 
således varför en del personer kvarstår som socialbidragstagare, de har 
enligt registermaterialet endast ett sporadiskt försörjningsbehov.   
5.4 Förändringar i gruppen som får äldreförsörjningsstöd mellan 
år 2003 och 2004 

Totalt hade 14 447 personer äldreförsörjningsstöd 2003 och 14 443 
personer 2004. Cirka 84 procent finns med båda åren vilket betyder att 
2402 personer (ca 17 procent) inte övergick till stöd 2004. En förklaring 
kan vara att personen övergått till annan försörjningsform. Enligt 
övergångsreglerna för garantipension (SFS 1998:702) som nämndes 
tidigare har en person som bosatte sig i Sverige innan 1 januari 2003 och 
är född 1937 eller tidigare efter 10 års bosättning mellan 16 – 64 år i 
Sverige rätt till full garantipension och därmed upphör rätten till 
äldreförsörjningsstöd.42 Genom att studera ålder samt senaste 
ankomstdatum, i de fall där detta är känt, får vi fram att 928 personer 
anlände innan 31 december 1993 och av dessa är 898 personer födda 
innan 1938.43 Även om socialförsäkringssystemet är svårt att överblicka 
och det kan finnas undantag, så är det troliga huvudskälet att de 898 
personerna som inte finns med i registret under 2004 uppfyllde villkoren 
för att kunna omfattas av de äldre reglerna för garantipension. En annan 
                                                           
42 Även bosättning i tidigare hemland kan räknas i vissa fall (www.forsakringskassan.se).  
43 Vad gäller datum för senaste invandringen är det interna bortfallet stort i register- 
materialet. För ca 350 personer är detta ej registrerat.   
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förklaring till ”bortfallet” är dödsfall. År 2003 var dödligheten bland 
Sveriges befolkning 65 år och äldre cirka fem procent (SCB 2003) men 
Albin (2006) visar i en studie på en generellt högre dödlighet bland 
utrikes födda jämfört med svenskfödda samt en lägre medelålder för 
dödsfallets inträffande.44 

Hur fungerar då överflyttningen till garantipension i praktiken för 
dem som uppfyller villkoren med 10 års bosättning? Resultatet från 
intervjuerna visar att enstaka personer som borde omfattas av de så 
kallade övergångsreglerna för rätt till full garantipension, då de uppfyllde 
samtliga villkor, ändå hade äldreförsörjningsstöd kombinerat med 
garantipension.45 Utan att dra några generella slutsatser från enstaka fall 
väcks ändå frågan. Finns det något i registermaterialet som tyder på att 
personer som uppfyller de ovan redovisade villkoren för full 
garantipension efter 10 års bosättning inte får det?  

Genom att välja ut de personer i hela gruppen som hade 
äldreförsörjningsstöd 2004, som är födda 1937 eller tidigare, och som 
bott i Sverige minst 10 år från och med det 16:e levnadsåret (senaste 
ankomstdatum efter 1953) får vi fram en grupp om 1 575 personer. Med 
en viss reservation för att det i Försäkringskassans regelverk kan finnas 
särregler med för mig okända undantag, borde dessa personer övergått 
till full garantipension i januari 2004.46  

Vad kan det då förutom den förklaring jag redan angett finnas för skäl 
till att så inte skett? Långa handläggningstider kan vara en annan 
förklaring. Trots att en person övergår från ett försörjningssystem till ett 
annat i början av året (i det här fallet garantipension) finns hon eller han 
kvar i statistiken för hela 2004. Genom att studera antal månader med 
utbetalt belopp 2004 ser vi att en majoritet (ca 67 procent) har stöd 
minst i nio månader så är förklaringen eftersläpning i handläggningen så 
är den anmärkningsvärt lång (tabell 11).  

Förutom långa handläggningstider kan ett skäl vara att ärendet aldrig 
når fram till Försäkringskassan på grund av att personen inte ansöker.  
Formellt sett måste en person själv ansöka om garantipension. För att 
ansöka om något krävs dels att man har kunskap om sin rätt, dels att 
man vet hur man ska gå tillväga.   

                                                           
44 Studien avser åren 1970 – 1999. 
45 Verifierades genom att jag tog del av deras besked från försäkringskassan.  
46 Då regelverket är omfattande med en mängd särregler har jag även varit i kontakt 
med en tjänsteman på försäkringskassan för att kontrollera om jag uppfattat regelverket 
rätt.  
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Tabell 11 Antal månader med äldreförsörjningsstöd 2004 för personer som 2003 
uppfyllde kriterierna för rätt till full garantipension47 

N= 1575   
Antal månader Antal personer 

 
% 

1 - 3 200  12,6 
4 - 6 147 9,4 
7 - 9 173 11,0 
10-12  155  67,1 

Totalt 1 575 100,0 
 
Studerar man Försäkringskassans webbsida (www.forsakringskassan.se) är 
informationen om övergångsreglerna och 10-årsregeln svår att hitta. Där 
nämns framförallt 40-årsegeln och den information som finns på olika 
språk är så allmän att det inte går att utläsa något om dessa regler. 
Behärskar man dessutom inte svenska språket vilket flera studier visar på 
att ”sent i livet” invandrare oftast inte gör (Songur 2002, Torres 2002) 
eller kan få hjälp av anhöriga eller motsvarande är man helt utelämnad till 
att myndigheten tar initiativ och informerar om denna rätt.  

Att formella rättigheter inte alltid omsätts i faktiska rättigheter 
bekräftas av Songurs studie (2002).  I intervjustudien som presenteras i 
nästa kapitel bekräftas att de äldre inom Försäkringskassans ram inte har 
en regelmässig tillgång till en handläggare som uppmanar en att söka 
olika insatser. Sammanfattningsvis indikerar resultatet att en grupp äldre 
personer (cirka 10 procent av samtliga med äldreförsörjningsstöd 2004) 
inte fullt ut får ta del av sina formella rättigheter.  
5.5 Inkomstförändringar efter reformen - jämförelse av utbetalt 
belopp i socialbidrag 2002 och äldreförsörjningsstöd 2003 

Har då äldreförsörjningsreformen medfört att försörjningssituationen 
har förändrats för de 9 897 personer som 2002 hade socialbidrag och 
2003 äldreförsörjningsstöd? Har inkomsten genom offentliga 
försörjningssystem ökat eller minskat genom reformen? För att kunna 
göra jämförelser mellan utbetalt belopp i form av socialbidrag från 2002 
och äldreförsörjningsstöd 2003, behöver vi förvissa oss om att en person 
inte har inkomster från någon annan försörjningskälla, som påverkar de 
båda beloppen som ska jämföras. Som redovisades i kapitel 4 finns i 
registermaterialet inte uppgifter om andra inkomster än 
äldreförsörjningsstöd, särskilt bostadsbidrag för pensionärer och 
                                                           
47 Med en viss reservation för att det i försäkringskassans regelverk kan finnas särregler 
som inte är kända för mig som innebär att dessa personer inte omfattas av rätten till full 
garantipension. 



Från socialbidrag till äldreförsörjningsstöd 

56 

socialbidrag. Av det skälet har jag under det här avsnittet i första hand 
valt att enbart studera en mindre del av den totala gruppen, nämligen 
dem där jag med stor sannolikhet kan anta att äldreförsörjningsstödet är 
den enda försörjningskällan. Dessa personer får jag fram genom att 
utesluta alla personer med särskilt bostadsbidrag för pensionärer då jag 
vet att pension är en förutsättning för att få bostadsbidrag.  

För att vara säker på att jag studerar en grupp där vi kan kontrollera 
övriga inkomster har jag förutom kriteriet ej bostadsbidrag valt att 
sortera bort samtliga personer som inte har maximalt 
äldreförsörjningsstöd, det vill säga minst 4162 kronor 2003. Detta då 
äldreförsörjningsstödet är inkomstreglerat.    

Ett annat mätproblem är att socialbidrag i SCB: s statistik registreras 
som utbetalt belopp per hushåll och äldreförsörjningsstödet registreras 
per individ. Därför har jag i första hand studerat enbart hushåll som 
består av en person.  

Hur ser då förändringen ut för denna avgränsade grupp omfattande 
3805 personer? Drygt en femtedel fick en minskning i sitt för-
sörjningsstöd 2003 jämfört med 2002 (tabell 12). Summan är beräknad 
med hänsyn till att riksnormen för socialbidrag höjdes med cirka 150 
svenska kronor per månad år 2003. 

 

Tabell 12 Jämförelse av utbetalt belopp i socialbidrag 2002 och äldreförsörjningsstöd 
2003 för enpersonshushåll där enda försörjningskällan är 
äldreförsörjningsstöd  

N=3 805    
Förändring i 
utbetalt 
belopp per 
månad  

 
Män 

 
Kvinnor 

 
Totalt* 

 Antal % Antal % Antal  % 
Ökning  
 

450  74, 9   2 513  78,5  2 963  78,0 

Minskning 
 

151 25,1 687 21,5 838 22,0 

Totalt 601 100 3 200 100 3 805** 100 
* gruppen består enbart av utlandsfödda personer förutom 1 person som är svenskfödd  
** bortfall=4   

 
Den genomsnittliga minskningen för hela gruppen var ca 823 kronor. 
För gruppen som fick en ökning efter reformen var det genomsnittliga 
beloppet 971 kronor. Hur ser då den grupp ut som har fått en minskning 
respektive en ökning efter reformen i jämförelse med den totala gruppen 
på 9 897 personer? Vid jämförelse mellan grupperna finns det inget som 
tyder på att det finns skillnader vad gäller kön, födelseland, ålder eller 
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datum för senaste invandringen. Däremot finns en skillnad vid en 
jämförelse mellan storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm. I 
Göteborg fick 41,7 procent av dem som bodde i hushåll med endast en 
person en minskning efter reformen. Andelen är betydligt högre jämfört 
med motsvarande hushållstyp i Stockholm och Malmö där andelen var 
18.0 respektive 15,8 procent (tabell 13). Förklaringar till detta går dock 
inte att finna inom ramen för den här studien.   

Tabell 13 Jämförelse av utbetalt belopp i socialbidrag 2002 och äldreförsörjningsstöd 
2003 för enpersonshushåll i Göteborg, Malmö och Stockholm där enda 
försörjningskällan är äldreförsörjningsstöd 

 Göteborg  
N=391 

Malmö 
N=355 

Stockholm 
N=511 

Ökning 
 

228 (58,3 %) 299 (84,2 %) 419 (82,0 %) 

Minskning 
 

 163 (41,7 %) 56  (15,8 %)  92 (18,0 %) 

Totalt 391 (100 %) 355 (100 %) 511 (100 %) 
 

I tabell 14 redovisas differensen mellan genomsnittligt utbetalt belopp 
per månad i socialbidrag respektive äldreförsörjningsstöd.  

Tabell 14 Jämförelse av utbetalt försörjningsbelopp mellan 2002 (socialbidrag) och 
2003 (äldreförsörjningsstöd) indelat i klasser för enpersonshushåll där 
enda försörjningskällan 2003 är äldreförsörjningsstöd  
N= 3809 
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Där framgår att cirka fyra procent har fått en minskning (gråa staplar) 
med minst 1 500 kronor efter reformen men att flertalet som fått en 
minskning ligger i intervallen -1 − -500 kronor. De flesta som har fått en 
ökning (vita staplar) ligger i intervallen 1 – 500 kronor. För tre personer 
innebar reformen ingen förändring alls i utbetalt belopp. 

För att se om det finns några skillnader i spridningen mellan utbetalt 
belopp i socialbidrag och äldreförsörjningsstöd har jag bland annat 
studerat standardavvikelsen i de båda grupperna. Det vill säga 
spridningen runt medelvärdet, där ett högt värde på standardavvikelsen 
tyder på en större spridning och ett lågt värde på en mindre spridning 
(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2003, s. 65). Jag börjar med en analys 
över spridningen av och socialbidraget 2002 (tabell 15).  

Tabell 15  Central- och spridningsmått. Socialbidrag utbetalt belopp per månad år 
2002 i 2003 års värde för enpersonshushåll där enda försörjningskällan 
är äldreförsörjningsstöd  

N=3 805     
Medelvärde 6548,62   
Median 6940,16  
Typvärde 2844,00  
Standardavvikele 1741,59  
Minsta värde  85,00  
Högsta värde 14751,00  

 
I tabell 15 kan vi se att standardavvikelsen är relativt hög cirka 1 742 
kronor. En förklaring till den relativt höga standardavvikelsen kan vara 
skillnader i bostadskostnader. Variationen kan även bero på den 
möjlighet lagen ger att beräkna socialbidraget till en högre nivå utöver 
riksnormen som beskrivs i avsnitt 2.3 vilket gör att de individuella 
beloppen i utbetalt socialbidrag kan variera något.   

Tabell 16 Central- och spridningsmått. Äldreförsörjningsstöd utbetalt belopp per 
månad år 2003 för enpersonshushåll där enda försörjningskällan är 
äldreförsörjningsstöd  

N=3 805   
Medelvärde 7124,04  
Median 7347,00  
Typvärde 4162,00  
Standardavvikele 1137,89  
Minsta värde 4162,00  
Högsta värde 9862,00  
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I tabell 16 kan vi utläsa att standardavvikelsen år 2003 är cirka 1 138 
kronor. Vid jämförelse med utbetalt belopp per månad i socialbidrag 
2002 innebär det en sänkning av standardavvikelsen med cirka 604 
kronor. Minskningen kan förklaras med den standardisering av utbetalt 
belopp som äldreförsörjningsstödet innebär vilket blir tydligt om vi 
studerar det minsta och högsta värdet i utbetalt belopp. Det högsta 
värdet motsvarar det tak som finns inbyggt i äldreförsörjningsstödet för 
skälig levnadsnivå samt kostnader för bostad. Förutom standard-
avvikelsen är det värt att notera att medelvärdet i utbetalt belopp per 
månad i äldreförsörjningsstöd för denna grupp ligger på 7124 kronor 
vilket innebär en genomsnittlig kostnad för bostaden på 2962 kronor 
vilket i relation till normalkostnaden för en bostad år 2003 får ses som 
lågt.  

Tabell 17 Central- och spridningsmått. Skillnader i utbetalt belopp i kronor per 
månad mellan socialbidrag 2002 och äldreförsörjningsstöd 2003 för 
enpersonshushåll där enda försörjningskällan är äldreförsörjningsstöd  

N=3 805   
Medelvärde 575,42  
Median 498,91  
Typvärde 1395,00  
Standardavvikele 1244,86  
Minsta värde -9750,00  
Högsta värde 8369,00  

 
Den sista tabellen (tabell 17) över central- och spridningsmått visar på 
skillnader i utbetalt belopp år 2002 och 2003. Här ligger standard-
avvikelsen på cirka 1 244 kronor per månad vilket speglar som jag 
tidigare nämnt att det redan innan reformen fanns en betydande 
spridning vad gäller genomsnittligt utbetalt belopp per månad i 
socialbidrag men att den efter reformen har planats ut. Om vi studerar 
minimibeloppet sticker det ut jämfört med övriga belopp. Naturligtvis 
kan det vara ett fel som uppstått vid registreringen av data, men efter 
samtal med tjänsteman vid socialtjänsten framkommer en möjlig 
förklaring. Den drastiska minskningen kan handla om en person som år 
2002 fick ut socialbidrag för minderåriga barn som inte bodde 
stadigvarande hos personen. Vid beräkning av äldreförsörjningsstöd tas 
ingen hänsyn till minderåriga barn och därför blir minskningen vid 
övergången extremt hög. Troligtvis har personen av den anledningen 
även fått socialbidrag 2003. Ett liknande fall beskrivs av tjänstemannen. 
Det handlar också om en äldre person med försörjningsansvar för 
minderåriga barn. Dessa bodde delvis hos mannen som därför fick 
bostadsbidrag för barnfamiljer. Bostadsbidraget räknas som inkomst vid 
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beräkning av äldreförsörjningsstödet och därför fick mannen även 
socialbidrag för att komma upp i skälig levnadsnivå.  Maximumbeloppet 
speglar troligtvis en situation där någon 2002 fick ett mycket lågt 
socialbidrag men 2003 fick fullt äldreförsörjningsstöd inklusive kostnad 
för bostad. Kanske kan det röra sig om en person som den första tiden 
av vistelsen i Sverige bott hos sina barn och först 2003 flyttat till egen 
bostad.  

Den grupp som jag hitintills granskat består enbart av hushåll med en 
person. Detta då en analys av de hushåll som består av fler personer 
innebär en viss osäkerhet då socialbidraget registreras per hushåll och 
inte per individ. Trots denna osäkerhet har jag ändå valt att försöka 
studera förändringen för denna grupp som för övrigt uppfyller samma 
kriterium. Det vill säga personer där enda försörjningskällan är 
äldreförsörjningsstöd. Genom att dividera utbetalt belopp i socialbidrag 
per månad med antalet personer i hushållet får jag fram en summa som 
visserligen inte helt speglar faktiska förhållanden men i alla fall ger ett 
någorlunda träffsäkert belopp.48 Denna summa har jag sedan jämfört 
med utbetalt belopp per månad i äldreförsörjningsstöd.  Även här får jag 
fram att minst en femtedel har fått en minskning men det kan alltså även 
röra sig om ett större antal men knappast ett mindre.  

Sammanfattningsvis indikerar registermaterialet att cirka en femtedel 
av dem, för vilka äldreförsörjningsstödet är enda försörjningskällan och 
som tidigare hade socialbidrag 2002, fått en minskning av utbetalt belopp 
efter reformen. Hur kan detta då förklaras?  Resultatet går att relatera till 
det som tidigare omnämnts att det i praktiken inte är så stor skillnad 
mellan skälig levnadsnivå i form av äldreförsörjningsstöd och 
socialbidragets riksnorm. I alla fall inte om normen utökas med 
kostnader för el, busskort, sjukvård etcetera. Att så sker är inte ovanligt 
för äldre personer vars enda försörjningskälla är socialbidrag. Då kan 
summan av det totala beloppet socialbidrag till och med bli mer i 
jämförelse med utbetalt belopp i äldreförsörjningsstöd. Att så sker ibland 
bekräftas även vid samtal med handläggare inom socialtjänsten .   

                                                           
48 Osäkerheten består i att jag inte kan kontrollera om den summa som registreras 
enbart omfattar socialbidrag för en person eller för samtliga personer i hushållet. 
Möjlighet finns ju att någon av personerna i hushållet inte har sin försörjning genom 
socialbidrag utan från annan försörjningskälla. Om så är fallet uppstår ett mätfel om jag 
dividerar summan med antalet personer i hushållet. Detta då summan av utbetalt 
belopp i vissa fall kan bli lägre än den faktiska summa som betalats ut, den kan dock 
aldrig bli högre. Det som talar för att träffsäkerheten i mätningen ändå är relativt hög är 
den kunskap vi har om de hushåll som ingår i gruppen. Det vill säga att det i mycket 
stor utsträckning handlar om personer med kort vistelsetid i Sverige som 2002 i regel 
inte hade annan försörjningskälla än socialbidrag.  
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5.6 Sammanfattning av resultatet från registerstudien  

De ca 14 400 personer som 2003 och 2004 fick äldreförsörjningsstöd är 
ingen homogen grupp vare sig det handlar om faktorer såsom kön, 
födelseland eller försörjningsförhållande. Ca 60 procent utgjordes av 
kvinnor och knappt hälften kommer från Europa utom EU 25 och 
Norden, med hög sannolikhet från forna Jugoslavien. En dryg femtedel 
kommer från Asien, här är Iran och Irak troligtvis de länder som 
dominerar. En knapp femtedel består av personer som är födda i 
Sverige. Majoriteten av dessa hade inte socialbidrag 2002. Gruppen som 
får äldreförsörjningsstöd uppvisar också variation beträffande vilken 
betydelse äldreförsörjningsstödet har som försörjningskälla. Bland de 
utlandsfödda är stödet i större utsträckning enda försörjningskällan, för 
cirka 55 procent, medan det bland svenskfödda personer fungerar som 
ett mindre komplement till andra försörjningsformer. Endast för ca tre 
procent i denna grupp kan vi anta att äldreförsörjningsstödet är enda 
försörjningskällan.  

Äldreförsörjningsstöd i kombination med socialbidrag är sällsynt. Att 
flera personer under 2003 är registrerade för både socialbidrag några 
månader och äldreförsörjningsstöd några månader är ett utslag av en 
fördröjningseffekt då reformen trädde i kraft först 2003 och registrering 
sker årsvis. I de fall en person är långvarigt registrerad på båda 
försörjningsstöden tyder resultatet på att det i hushållet finns en make 
eller maka som inte har uppnått 65 års ålder och därmed inte har rätt till 
äldreförsörjningsstöd utan har socialbidrag. En tidigare uppföljning från 
Riksförsäkringsverket (Dnr 8212/2003) tyder på samma resultat. Detta 
innebär att äldreförsörjningsstödsreformen utifrån de utryckta 
ambitionerna har nått avsedd målgrupp.  

Gruppen som har rätt till äldreförsörjningsstöd visade sig vara 
föränderlig. Detta kan förklaras med att reformen tillkom i skarven 
mellan två pensionssystem, vilket gör att en stor del av dem som fick 
äldreförsörjningsstöd 2003, är personer som efter ett eller ett par år med 
äldreförsörjningsstöd, får ihop tio års bosättning. Därmed har de rätt till 
full garantipension efter äldre pensionsregler.  Dessa personer tar endast 
en omväg via äldreförsörjningsstödet och mycket i resultatet tyder på att 
personer från den gruppen fram till 2012 successivt kommer att minska. 
Istället, om den tendens som resultat visar kvarstår kommer andelen 
svenskfödda personer som har sin huvudsakliga försörjning genom 
andra system och endast har rätt till en mindre del äldreförsörjningsstöd 
att öka. Detta är inget som direkt har förutspåtts i förarbetarna till lagen 
men betyder att det finns en liten grupp svenskfödda personer som lever 
under knappa förhållanden vars behov först nu uppmärksammas då de 
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inte tidigare sökt socialbidrag eller sökt och inte fått. Men materialet 
antyder också att det finns en betydande risk att personer som har rätt till 
garantipension av olika skäl inte ansöker om det. Men 
äldreförsörjningsstödet kommer fortfarande vara en slutstation för en 
liten men stabil skara. Dessa är äldre utlandsfödda personer som kommit 
till Sverige efter december 2002 och därför aldrig inom ramen för 
nuvarande pensionssystem kommer att uppnå varken 10- eller 40-
årsregel och därmed kvalificera sig för full garantipension. 2004 berörde 
det endast 372 personer varav hälften kommer från Asien. Givetvis kan 
det tillkomma nya grupper som omfattas av äldreförsörjningsstödet, men 
vilka det blir beror på situationen i världen och hur den svenska 
migrationspolitiken utformas.  

Resultatet visar att flertalet personer med äldreförsörjningsstöd som 
enda försörjningskälla i hög omfattning fick en höjning av utbetalt 
belopp efter reformen. Registermaterialet indikerar dock att cirka en 
femtedel i motsvarande grupp fick ut mindre efter reformen. Vidare visar 
resultatet att det fanns en betydande skillnad mellan summan av utbetalt 
belopp per månad redan innan reformen. Denna skillnad har följt med 
vid övergången till äldreförsörjningsstödet även om den planats ut något. 
Att skillnaden kvarstår men planats ut beror troligtvis på att det 
fortfarande finns olikheter i boendekostnad (boendestandard) men att 
äldreförsörjningsstödet för övrigt är standardiserat. Detta till skillnad 
från socialbidraget där det även finns utrymme för individuella 
bedömningar.   
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6 De äldres förståelse av och uppfattning om reformen  

6.1 Inledning  

I det här kapitlet presenteras tolkningen av de elva intervjuerna. 
Materialet är sorterat under olika tema vilket beskrivs i avsnitt 4.5 och 
citat från intervjuerna används i stor omfattning. I rätt många fall har det 
varit svårt att bestämma under vilket tema ett intervjucitat hör hemma, 
då det belyser flera olika aspekter och därmed passar in under flera 
teman. Ibland har jag då låtit citatet återkomma under flera teman.  

Hur gick det då till när intervjupersonerna fick äldreförsörjningsstöd 
och hur uppfattar de stödet? Har äldreförsörjningsstödet medfört några 
förändringar i deras ekonomiska vardag i jämförelse med när de hade sin 
försörjning från kommunens socialtjänst? Uppfattar de att övergången 
till äldreförsörjningsstödet haft någon betydelse för deras möjligheter att 
få tillgång till sociala rättigheter och välfärd? Hur ser de på den svenska 
välfärdsstaten?  

För att förstå processen och få en så heltäckande och nyanserad bild 
av den som möjligt har jag förutom primärdata i form av informanternas 
utsagor använt lagtext och sekundärdata. Sekundärdatan har jag hämtat 
från förarbeten till reformen, i föreskrifter, vägledningar och tillgängligt 
informationsmaterial på Försäkringskassans webbsida.49 Eftersom jag 
själv hade begränsad kunskap inom området då jag startade studien har 
jag även samtalat med tjänstemän som arbetar med respektive 
försörjningssystem. Dessa samtal har jag valt att inte redovisa separat då 
de mer haft funktionen att förtydliga faktiska omständigheter och 
otydligheter i regelverk med mera som varit svårfattliga för mig. Det vill 
säga sådan information som har behövts för att jag skulle förstå 
oklarheter i registermaterialet och intervjupersonernas utsagor.  

 
6.2 Två skilda system  

När de intervjuade beskriver övergången från kommunens socialtjänst till 
ett statligt äldreförsörjningsstöd framträder en bild av två myndigheterna 
helt skilda från varandra. Det finns gott om exempel på hur de äldre 
genom samtal med eller/och information från socialtjänstens och 
försäkringskassans tjänstemän fick klart för sig att nu tillhör du 
Försäkringskassan och behöver eller ska inte ha något med socialtjänsten 
att göra. Reformen uppfattas av de äldre främst som en administrativ 
sortering, som är kopplad till att man fyllt 65 år, inte som en 

                                                           
49 www.forsakringskassan.se 
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socialpolitisk insats vars syfte är att bland annat underlätta deras 
ekonomiska vardag (jämför prop. 2000/01:136, s. 19).  

Alltså mina barn visste när man går i pension. När jag fyllde 65 år skickade 
de (Försäkringskassan författarens anmärkning) försäkringsblanketter till 
mig och sa att jag får inte lyfta försörjningsstöd från kommunen då är jag 
berättigad till pension. (intervju 10) 

Så kommunen lämnade ju över till Försäkringskassan alla uppgifterna. Så 
att vi inte skulle ha något mer med kommunen att göra. Det är ju ingen 
handläggare ingenting kvar utan vi får ju idag av Försäkringskassan de här 
pengarna och får sköta om det själva. En gång per år så får man en 
förteckning över hur dags de där pengarna kommer, hur mycket skatten är 
hur mycket hyresbidraget är och alltihopa då, så det är bara till att följa. 
(intervju 4)  

Jag fick ett papper där ifrån … att jag ska få pension att jag inte längre 
skulle ha med socialkontoret att göra. (intervju 7)  

Vi fick ju hem ett papper, vi fick ju besökstid hos dem via brev och sedan var 
vi där och berättade. De berättade ju att vi hade flyttats över dit och att det 
var ju dem som vi skulle prata med och att sen om att de bara betalade det 
här beloppet och att det inte skulle öka utan vara stabilt. (intervju 8)  

De har visat mig hur jag skulle fylla i den och när jag fyllt i den ska jag gå 
till Försäkringskassan. När jag varit där de sa från och med nu behöver du 
inte vända dig till kommunen. Allt finns på pappret du behöver inte prata 
med dem. (intervju 3)  

Men vänder sig då de intervjuade ändå till socialtjänsten om de har 
försörjningsbehov som inte täcks av det belopp de får genom 
äldreförsörjningsstödet? I intervjumaterialet förekommer beskrivningar 
hur man inte tror sig få söka kompletterande medel från kommunens 
socialtjänst till sådant som medicin, tandvård och glasögon. Detta 
eftersom man nu fått klart för sig av tjänstemännen att man tillhör 
Försäkringskassans system. Att de är två skilda system fick man klart för 
sig när man introducerades till äldreförsörjningsstödet. Förr fick man sin 
försörjning från det ena systemet nu från det andra.  
 



6 De äldres förståelse av och uppfattning om reformen 

65 

I nedanstående exempel berättar en kvinna hur hon frågat på 
Försäkringskassan om exempelvis medel till glasögon och fått nej med 
motiveringen att hon inte har rätt till mer då man inte arbetat i Sverige. I 
berättelsen framgår inte att hon istället blivit hänvisad till socialtjänsten 
för att söka där.  

Jo jag har ju tagit upp det, men de säger (Försäkringskassan författarens 
anmärkning) att det blir inte mer än så. De säger att eftersom jag inte har 
jobbat och inte betalat skatt så blir det inte mera än så, det blir bara det här.  
Nej de har sagt att vi är pensionerade nu så vi har inte mer med dem att göra. 
Vi fick ju brev ifrån socialen innan vi skulle träffa dem på 
Försäkringskassan och vi var där hos socialen också och träffade dem för sista 
gången. Då berättade de att vårat ärende var ju slut och att vi skulle flyttas 
över till Försäkringskassan och därefter skulle vi bara ringa dem och prata 
med dem. (intervju 8)  

Samma kvinna berättar en stund senare under intervjun även om ett 
försök att få extra medel via socialtjänsten men att hon fått nej med 
motiveringen att hon hör till Försäkringskassan. Det framgår inte av 
intervjun att hon fått information om rätten att överklaga ett sådant 
beslut.50 

Nej, alltså det går inte, jag får ingenting eftersom de säger att vi hör till 
Försäkringskassan nu. En gång hade jag fått kvitto på mediciner och sånt 
och även el som jag lämnade till socialen men de sa att de kunde inte betala 
det eftersom jag var hos Försäkringskassan. (intervju 8) 

De båda exemplen visar att kvinnan på grund av felaktig information 
dels undanhålls rätten att få sina behov bedömda av socialtjänsten dels 
att få sin sak prövad av en förvaltningsdomstol. Vid intervjuerna 
framkom inte något direkt ifrågasättande av den information som gavs. 
Att de äldre inte ifrågasätter den information de får kan bero på att de 
har tillit till att myndigheternas information är korrekt. Skulle de tvivla på 
detta har de dessutom små möjligheter att söka information då de inte 
har tillgång till sådan på det egna språket 

I de fall någon av intervjupersonerna fortfarande har kontakt med 
socialtjänsten beror det på att anhöriga (barn eller make/maka) får 
socialbidrag.  

                                                           
50 En ansökan om socialbidrag (försörjningsstöd) kan vid avslag överklagas hos domstol 
Socialtjänstlagen 16 kap. 3§(SFS: 2001:453) där första instans är länsrätten.   
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I det här exemplet har personen som själv beskriver sig gå lite utanför 
systemet både äldreförsörjningsstöd och socialbidrag på grund av att det 
finns make/maka som inte har äldreförsörjningsstöd och hemmaboende 
barn i hushållet.   

De pengarna som vi får de räcker inte så de kompletteras från socialen med 
1000:- till 2000:- varje månad. Jag är pensionerad så jag ska egentligen inte 
vända mig till socialen, men jag måste gå dit för att komplettera. (intervju 1)  

6.3 Ett svårtillgängligt och svårbegripligt system  

Tidigare citat ger även exempel på hur de äldre fick besked om att 
pengarna i stället skulle komma från Försäkringskassan, vilket skedde på 
lite olika sätt. Några beskriver hur de fick ett brev skrivet på svenska 
antingen från Försäkringskassan eller från kommunen där det 
informerades om att socialbidraget skulle upphöra. Men det finns också 
utsagor som avviker från detta förfarande. En informant berättar att 
hans läkare på vårdcentralen informerade honom och hjälpte honom att 
ansöka. Andra informanter beskriver hur deras barn tog initiativ.  Efter 
beskedet om överflyttningen kom det hem ett kuvert i brevlådan med 
information och en ansökningsblankett. Även detta brev var på svenska 
och då ingen av informanterna ansåg sig kunna tillräckligt med svenska 
för att förstå innehållet fick man ta hjälp av någon med att översätta 
brevet och fylla i ansökan. Detta skedde med hjälp av egna barn, 
socialsekreteraren, eller i något fall en person på den frivilligcentral man 
besökte. En kvinna beskriver hur hon i samband med ansökan besökte 
Försäkringskassan tillsammans med en son. Gemensamt för samtliga 
exempel är att intervjupersonerna fick hjälp av någon annan att läsa och 
tolka den information som stod till buds. Ingen hade alltså tillgång till 
ursprungskällan utan all information de fick var andrahandsinformation.  

Att informanterna säger att de inte förstår eller kan tala svenska är ett 
ständigt återkommande inslag vid intervjuerna och beskrivs av 
informanterna själva som en brist. Vid intervjuerna försökte jag inte ta 
för givet att språket skulle vara ett hinder utan utgick från ett slags naivt 
idealtillstånd att blanketterna de fick hemskickade var på ett språk de 
kunde läsa osv. Men i de äldres berättelser finns inget direkt 
ifrågasättande av att all skriftlig information är på svenska däremot finns 
beskrivningar som visar att man har rätt till tolk även om man inte kräver 
det.  

Om jag kommer till dig som socialtjänst. Det är du som måste skaffa tolk. 
Om jag inte har tolk, vad ska jag göra, vi förstår inte varandra, jag kan inte 
språket. (intervju 3)  



6 De äldres förståelse av och uppfattning om reformen 

67 

Och samma person om Försäkringskassan:   
Nej, de har inte tolk, du måste ha någon med dig eller du måste kunna 
språket. Det är på så sätt. (intervju 3)  

I: Vet du varför de inte använder tolk?  

Jag känner verket. De måste ha denna. Jag tror de måste ha denna. Du vet, 
det är alldeles för många äldre som går, det är många äldre med mig, det blir 
störande, men det är deras system de har inte det. (intervju 3)  

Att handläggaren och den äldre inte talar samma språk beskrivs av 
respondenterna som ett problem.  

Nej, jag får brev på posten som gäller pengarna. Nej jag har inget med dem 
att göra. Jag har inte språket för att gå till dem. De har inte kallat på mig. 
Jag kan inte bara stå där, och – Här är jag! om jag inte kan prata. (intervju 
7)  

I intervjupersonernas berättelser finns beskrivningar hur man verkligen 
önskar lära sig svenska men också hur man upplever att det finns en hel 
del hinder. Ett hinder som lyfts fram är att en person som fyllt 65 år inte 
längre har en tillgång till kommunens kurser Svenska för invandrare.  

Istället hänvisas man till att delta i språkkurser genom olika frivilliga 
initiativ.51 Att ha tillgång till en mer systematisk språkträning är ett 
önskemål som kommer fram vid intervjuerna. Ett annat hinder som man 
relaterar till är att krigs- eller flyktingupplevelser påverkar ens minne och 
därmed försvårar möjligheter att lära ett nytt språk. Det här citatet är 
från en man som förklarar varför han inte själv kan läsa breven från 
Försäkringskassan utan tar hjälp av personer på en frivilligcentral.  

Nej, jag visade folk. Min hjärna tar inte in något längre. Jag har varit här i 
många år. Om det hade varit en kyckling så skulle kycklingen lärt sig 
språket på 2 år men min hjärna har stannat.  Fast jag kan andra språk, 
men jag har svårt att lära mig språket eftersom alla mina tankar finns i XX 
(hemlandet). I trauman i XX. (intervju 7)  

Analfabetism är ytterligare en aspekt som det relateras till.  
Jag är analfabet, jag kan inte läsa och skriva. (intervju 3)  

Då informationen från och ansökan till Försäkringskassan skedde helt 
skriftligt utan att man träffade någon tjänsteman var det i regel inte 
aktuellt med tolk. Det finns även inslag i berättelserna som beskriver hur 
man fick en besökstid eller att man utan att beställa tid besökte 
                                                           
51 Åtta av de elva informanterna deltar i sådana kurser. Men eftersom jag använde 
frivilligcentralerna som en kanal för att komma i kontakt med intervjupersoner måste 
gruppen i det här avseendet anses vara överrepresenterade.  
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Försäkringskassan personligen för att fylla i eller lämna sin ansökan. En 
medföljande son heller dotter fungerade då som tolk. En man (som bor i 
en storstad) beskriver hur han den senaste tiden fått mindre pengar från 
Försäkringskassan och inte förstår varför. På min fråga om han inte vänt 
sig till sin handläggare framkommer att han inte vet vilket kontor han ska 
vända sig till. Det finns två stadsdelskontor att välja på och ett 
huvudkontor. Han kan inte själv gå dit och fråga då han inte kan språket.  

Det är ju så om jag går dit har jag ingen tolk att ta med mig. Min dotter 
slutar sent och min fru går på SIV. (intervju 10) 

En annan aspekt som beskrivs är att språksvårigheterna hindrar 
kontakten även med andra svenskar i samhället. 

Vi var inte ensamma det var vi inte, men nu ja, nu finns det ingenting kvar 
av det, vi har inte kontakt med nån. Vi läste mycket svenska och då kom 
man ihåg en hel del men nu har vi ju inte kontakt så att man förnyar det. 
När man pratar med någon som pratar sakta och riktigt grammatiskt rent 
då förstår jag, men annars, ingenting, ingenting. Och så efter tio minuter blir 
man helt genomsvettig av rena ansträngningen, jag tror att svenskarna är det 
också, så då är det inget riktigt umgänge då, om det är så ansträngande, det 
är det handlar om. (Intervju 4)  

Först var det många svenskar som bodde här, det hade varit bättre om 
svenskarna stannat kvar. Man brukade hälsa. (intervju 9) 

Att inte kunna språket blir även ett problem när det gäller att förstå den 
information som skickas ut. De äldre hade klart för sig att pengarna kom 
från Försäkringskassan och att det hade samband med att de fyllt 65 år 
men vad de olika stöden kallades kunde de inte alltid berätta eller på vilka 
grunder de fick den summan de faktiskt fick.  

Jag vet inte vad det kallas för någonting men det är pension. (intervju 7)  

Ärligt talat så vet jag inte, utan jag vet bara att när jag skulle få min 
månadsutbetalning från kommunen fick jag reda på att det kommer inte 
komma från kommunen. (intervju 6)  

Istället plockade de fram sina standardbesked på svenska där jag kunde 
läsa vilken form av försörjningsstöd de hade. Någon hade inte enbart 
äldreförsörjningsstöd utan även en liten del äldreförsörjningsstöd, en 
liten del garantipension och en del särskilt bostadstillägg för pensionärer.  

Att regelverket upplevs som otydligt för de äldre får ses i ljuset av hur 
socialförsäkringssystemet för personer över 65 år är konstruerat.  Till 
och med jag som har haft tillgång till expertkunskap uppfattar det mycket 
svårt att få grepp om. Även om samtliga belopp utbetalas av 
försäkringskassan kan en persons försörjning bestå av en del 
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äldreförsörjningsstöd, en del garantipension och en del särskilt 
bostadsbidrag för pensionärer. Resultatet från registerstudien visar att 
drygt en tredjedel av personerna som 2004 fick äldreförsörjningsstöd 
hade flera olika försörjningskällor (tabell 10, (d.c) s. 55).  Detta gör det 
naturligtvis inte lättare att ha kontroll över de olika stödens innehåll och 
vad man har rätt till. de Dessutom är ansökningsrutinerna för de olika 
stöden olika. Äldreförsörjningsstödet och bostadsbidraget måste sökas 
på nytt varje år men garantipensionen söks en gång. Reglerna för när 
man har rätt till garantipension är olika beroende på ålder, 
bosättningstidens längd samt ankomstdatum och en mängd särregler och 
undantag finns.  

Även kring regelverket runt äldreförsörjningsstödet fanns det 
oklarheter. Exempelvis är det reglerat i lagen att det är tillåtet att vara 
borta tre månader med bibehållet äldreförsörjningsstöd även om man 
kommer från ett land utom EU (SFS 2001:853). Men även om detta 
fanns det hos någon informant en osäkerhet och oro:     

Vi kanske inte kommer att få bidrag om vi reser bort om de får reda på att 
vi har rest bort. Alltså en kvinna som bor ovanför mig hon har precis samma 
situation som mig och hon hade rest bort och hon berättade för mig att de hade 
sagt till henne att ni får inte vara borta mer än två månader det går inte tre 
månader, bara två månader. Vi har samma bidragsbelopp och likadana 
lägenheter. De hade fått reda på att hon varit borta och de hade skickat brev 
till henne och krävt att de skulle träffas. De hade sagt alltså att vi måste bo 
här i Sverige i tio år för att kunna bli helt pensionerade eller riktigt 
pensionerade, nu är vi inte riktiga pensionärer så att säga. De hade sagt att 
när vi blir riktiga pensionärer eller helt pensionerade kan vi vara borta sex 
månader ett år eller hur länge man vill men nu får man inte göra det. 
(intervju 8)  

Att inte ha detaljkunskaper om olika regelsystem i samhället är 
naturligtvis inget som är unikt för intervjupersonerna eller äldre 
invandrare i allmänhet. Däremot försvåras möjligheterna för äldre ”sent i 
livet” invandrare att själva skapa sig någon uppfattning och skaffa sig 
information om ett krångligt system om all information är skriven på 
svenska och att tolk inte används regelbundet. Istället är man utelämnad 
till handläggarna eller till anhöriga. Intervjumaterialet visar intressanta 
paralleller till slutsatserna i Songurs studie som det refererades till i 
inledningen (2002) att vissa äldre invandrare saknar politiska och sociala 
resurser för att kunna bevaka sina rättigheter.   
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6.4 Trygghet och hälsa viktiga aspekter 

6.4.1 Ohälsa kopplat till ålderdom uppfattas som ett giltigt 
försörjningsbehov hos socialtjänsten.  
Det finns gott om exempel i intervjuerna på att hälsa eller snarare ohälsa 
är en viktig aspekt i de äldres vardag. Att sjukdom och ohälsa innebär 
stora kostnader är ett dominerande inslag i intervjuerna.   

Jag är bekymrad för att jag ska behöva gå till tandläkaren.  Jag är rädd att 
jag får tandvärk och måste betala 3 000 som jag inte har. (intervju 5) 

Den trygghet som det innebar att få ersättning för de utlägg man hade 
för exempelvis kostnader för läkarbesök, mediciner etcetera har 
försvunnit. Hos socialtjänsten var intervjupersonerna som de beskriver 
det garanterade stöd vilket de inte är på samma sätt i Försäkringskassans 
mer enhetliga system. Hos socialtjänsten fick man bistånd utöver norm 
för kostnader för läkemedel, sjukvård, tandvård och glasögon. Detta 
beskrivs av intervjupersonerna som något som sköttes smidigt.  

Socialen, från socialbidraget, jag fick ju någonstans runt 4 000 kronor sist 
då. Och nu får jag ju egentligen 5 500 men varje dag så är jag ju äldre och 
äldre och sjukdomen finns ju med. Allting man lade på läkarbesök och såna 
saker, det fick jag tillbaka av socialen de betalade strömmen, försäkringen och 
medicinerna och jag fick ju i princip kvar de 4 000, det var mina pengar och 
nu får jag inte ihop det, utan nu kanske jag får ihop 2 000 kanske upp till 
3 000 som jag får kvar till min försörjning. Får jag det så är det stora 
pengar. För jag köper ju ingenting annat än mat, frukt, bussbiljett . Socialen 
betalade ju tidigare en halv bussbiljett också och det kändes klart lättare 
också. …….. Nu skulle jag behöva nya glasögon, men jag har ingen 
möjlighet, det är 2, 500 men det har jag ingen möjlighet till. (intervju 4) 

Eftersom jag är diabetiker om jag besökte läkare ofta hade jag kvitton med 
mig och sen tyckte dem eftersom jag hade diabetes hade jag särskild kost och 
de betalade även för det… Alltså förut jag fick ju 4 000 i bidrag allt tog de 
hand om hyran, medicinerna, el men nu får jag bara 4 350 och allt måste jag 
betala själv mediciner allt. Det var bättre när vi fick socialbidrag. (Intervju 8)  

6.4.2 Trygghet i form av förutsägbarhet 
Trygghet är ett omfattande begrepp med många dimensioner, det kan 
handla om fysisk trygghet, ekonomisk trygghet, (över tid) existentiell 
trygghet med mera. När de äldre talar om sådant som jag utifrån min 
tolkningsram kopplar till begreppet trygghet är en viktig aspekt som 
dominerar i materialet behov som går att koppla till hälsa. Det är i detta 
sammanhang samtliga intervjupersoner, som inte lever med barn de har 
försörjningsansvar för, beskriver hur de föredrar socialbidragssystemet 
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framför äldreförsörjningsstödet. Paradoxalt nog beskriver de det förra 
som mer förutsägningsbart jämfört med äldreförsörjningsstödet.  Detta 
då de kunde lita på att de fick ersättning för utlägg de haft i fråga om 
mediciner, läkarbesök och glasögon.52  

Det var bättre än pensionen från xx. Jättebra. De betalade för tänderna. Nej 
jag lovar de var jättebra, även när det gällde medborgarskapet och jag sa att 
jag kastat bort pappret. De var jättetrevliga. (intervju 2)  

Även detta tolkar jag som en form av förutsägbarhet, jag vet att jag har 
råd att sköta om min hälsa även om ekonomin för övrigt är knapp.  

Skillnaderna är inte så märkvärdiga, här får jag inte betalt för medicinerna, 
men i gengäld får jag mer pengar. Men jag kan påstå att socialen är bättre än 
Försäkringskassan. Alltså vad man ansökte om brukades beviljas. Här får 
man en viss summa som vi måste anpassa hos till. Alltså med de pengarna 
måste vi betala för tandläkaren, glasögonen…(intervju 9)  

6.4.3 Trygghet i form av avsaknad av våld och krig 
Ytterligare en dimension av begreppet trygghet som lyfts fram i 
berättelserna är tryggheten att slippa uppleva våld och krig. Även här 
lyfts Sverige fram som ett land att vara tacksam emot. Även samtliga 
intervjupersoner kommit till Sverige som anknytningsfall eller av 
humanitära skäl har alla direkta eller indirekta erfarenhet av krig i någon 
form.  Ofta är det barnen som flytt på grund av kriget eller sin politiska 
hemvist och sedan bett föräldern komma efteråt till Sverige.  

Jag var övertygad att jag skulle återvända till mitt land och nu har jag 
bestämt mig för att dö och bli begravd här. Då kan du tänka dig hur pass 
illa det är där nere. (intervju 4)  

Vårat land är ett väldigt fint land med de som sitter vid makten de är 
diktaturer, det går inte att leva där i det fina landet. (intervju 1) 

6.5 Enhetligt och opersonligt bemötande   

Att socialtjänsten och Försäkringskassan faktiskt beskrivs och uppfattas 
som två olika myndigheter är ett tydligt mönster i de intervjupersonernas 
utsagor. Olikheten ligger inte som jag uppfattar det så mycket på själva 
aktörsplanet, alltså i mötet med de olika tjänstemännen, utan mer på ett 
administrativt och institutionellt/organisatoriskt plan.  

                                                           
52 Kostnader till sådana poster ryms inte inom riksnormen men kan enligt 
Socialtjänstlagen 4 kap. 1 och 3§ § (SFS 2001:453) ges efter en individuell bedömning.  
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Den här mannen menar att försäkringskassan inte ser hans behov: 
När de gäller dom på pensionen (Försäkringskassan). Så blandar de ihop 
alla. Blinda, döva och den som lever bara för sig själv och de sjuka. De 
tänker inte på att jag behöver pengar för min sjukdom.  (intervju 7) 

En väsentlig skillnad mellan de två myndigheterna är förekomsten av 
personliga möten, som beskrivs som nästan obefintliga i kontakten med 
Försäkringskassan. Detta är ett mönster som går att koppla till hur de 
båda systemen är organiserade – ett mer närbyråkratiskt hos 
socialtjänsten, det vill säga tjänstemännen har direktkontakt med sökande 
mot ett mera fjärrbyråkratiskt system där kontakten mestadels sköts via 
brev eller telefon som mer passar in på Försäkringskassan organisation 
(Bengtsson & Gynnerstedt 2003).53  

Vilka föreställningar och tankar finns då i intervjupersonernas 
berättelser om personliga möten med tjänstemän på respektive 
myndighet? I fråga om personliga möten på aktörsnivå med tjänstemän 
från socialtjänsten och Försäkringskassan finns i intervjumaterialet 
exempel på såväl bra bemötande som av dåligt även om de positiva 
mötena dominerar. 

Jag hade socialbidrag. Från början varje månad sedan när de har bytt kontor 
kunde det variera, två eller tre månader. De var väldigt bra. Jag var nöjd med 
alla. (intervju 2)   

Försörjningsstödet för båda parterna (här avses man och hustru författarens 
kommentar) var i stort sätt mycket bättre vi fick hjälp med hyra, läkararvode 
plus annat efter behov. Men kontakten (med socialtjänsten författarens 
kommentar) gick under all kritik, han var inte av det slaget…ibland stred 
jag för att få en tid hos honom för fysiskt besök. (intervju 11)  

Ingen av intervjupersonerna berättar om enbart negativa erfarenheter av 
möten med tjänstemän från respektive myndighet, men några om enbart 
positiva.  

                                                           
53 Vad gäller begreppen när- och fjärrbyråkrat hänvisar författarna till statsvetaren 
Michael Lipskys teori om närbyråkrati.  
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Även om inte alla möten med socialtjänstens handläggare beskrivs som 
positiva tolkar jag respondenternas beskrivningar som att man 
uppskattade att träffa en levande person som man kunde samtala med 
och beskriva sina behov inför. Däremot har informanterna mer 
erfarenhet av personliga möten från tjänstemän från kommunens 
socialtjänst eftersom kontakten med Försäkringskassans personal i 
huvudsak sker skriftligt.  

Alltså jag var där bara en gång på Försäkringskassan, bara en gång och då 
var det ingen tolk, ingenting. När jag behöver tolk så brukar jag begära och 
då får jag tolk, det är mest hos läkaren. I övrigt, alltså när jag gick ju hos 
kommunen innan då hade jag ju alltid tolk. Så det är bara vid läkarbesöken 
som jag behöver det, bankaffärer och sånt det fixar jag själv. Man får blinka 
lite, ja du vet på något sätt får man ta sig fram.  

I: Så det besöket du gjorde på Försäkringskassan i början, då hade du ingen 
tolk eller anhörig med dig heller?  

Nej, nej det var ingen alls. De frågade bara om uppgifter, namn och 
efternamn, personnummer adressen. Ja, personnumret alltså det har man ju 
alltid med sig. Det var bara det, vid ett tillfälle och inget annat.   

I: Hade Försäkringskassan kallat dig vid det tillfället, visste de att du skulle 
komma?  

 Ja, jag har för mig att det var ett bokat besök, jag har för mig att kommunen 
skickade dit mig och hade bokat ett besök. Jag kommer inte ihåg om det var 
en kallelse. (intervju 4) 

Att man saknar en regelbunden kontakt med en handläggare framträder i 
flera av berättelserna även om skälen/behoven beskrivs lite olika. Ett 
gemensamt mönster som dock även förekommer i materialet i andra 
sammanhang är att man relaterar till ålderdom och hälsa.  

När de gäller dom på pensionen (Försäkringskassan). Så blandar de ihop 
alla. Blinda, döva och den som lever bara för sig själv och de sjuka. De 
tänker inte på att jag behöver pengar för min sjukdom. (intervju 7) 
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I den här kvinnans berättelse är det handläggarens kurativa roll som 
efterfrågas.  

När det gäller själva socialbidraget så var det ju till och med bättre än det är 
nu. Man blev väl mottagen på kommunen. Man hade sin egen handläggare. 
Och hon tog ju hand om mig. Väldigt ofta så träffade hon mig …, jag visste 
vart man kunde vända sig om det var något speciellt man behövde. Jag fick ju 
det som alla andra hade rätt till så att säga, samma …och jag är tacksam för 
det. Men nu när jag fick pension, så är inkomsterna så att säga nästan de 
samma som i socialbidraget fast problemet är ju att nu har jag varken 
handläggare eller nån jag kan vända mig till och fråga heller, nu är man helt 
överlämnad till sig själv ju på det viset.   

I: Hur ofta träffade ni er handläggare.  

Under tiden jag hade socialbidrag, ja visst, så ofta det behövdes. Behövde jag 
så gick det alltid bra och till och med så tog ju assistenten också initiativ och 
besökte mig för att se hur det var med mig. Jodå, även hemma. För ett tag 
sedan var jag ju sjuk. Jag hade såna ryggbesvär så jag var ju nästan helt 
orörlig ett tag. Under den perioden så kom hon och besökte mig också.  

I: Ni nämnde att hon kunde hjälpa er med mer än pengar vad var det hon 
kunde hjälpa er med mer?  

Lika mycket som vi äldre behöver liksom penninghjälp lika mycket behöver 
vi den psykiska. Det betyder väldigt mycket för äldre personer om de vill sätta 
sig in i våra problem. Hur vi lever, att man kan prata om vissa problem, om 
de erbjuder att hjälpa till även om de inte alltid kan det sen, så är det en 
väldigt stor sak för äldre personer. Allting ligger inte i pengar. (intervju 6)  

Att socialtjänstens tjänsteman gör hembesök skulle även från kvinnans 
sida kunna uppfattas som en kränkande kontroll av att hon fortfarande 
befinner sig i Sverige, vilket det är möjligt att det var då vistelse i landet 
är ett krav för att få socialbidrag, men kvinnan beskriver det enbart som 
något positivt utifrån ett omsorgsperspektiv.  
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Även den här personen saknar kontakten med handläggaren men mer 
hennes funktion som informatör men också som en kontaktlänk till olika 
sociala aktiviteter.  

Så kommunen lämnade ju över till Försäkringskassan alla uppgifterna. Så 
att vi skulle inte ha något mer med kommunen att göra. Det är ju ingen 
handläggare ingenting kvar utan vi får ju idag av Försäkringskassan de här 
pengarna och får sköta om det själva. En gång per år så får man en 
förteckning över hur dags de där pengarna kommer, hur mycket skatten är 
hur mycket hyresbidraget är och alltihopa då, så det är bara till att följa. 
(intervju 4)  

I: Hur ofta besöker du Försäkringskassan?  

Aldrig. Det var precis på en gång, precis när jag fick det, då jag lämnade in 
uppgifterna. Så får jag alltihopa så här skriftligt. När det ska komma och så 
har jag fått uppgiften om hyran. Antingen sonen eller någon får hjälpa till att 
översätta. Jag har aldrig varit där, inte blivit  inkallad eller någonting. Jag vet 
inte ens om jag har någon handläggare där som jag kan vända mig till och 
fråga. Så att man är lämnad till sig själv, vi äldre är överlämnade till oss 
själva. (intervju 4).  

I: Saknar du att inte ha någon kontakt med Försäkringskassan?  

Ja, det saknar jag, mycket. Man känner ju inte till svenska lagar heller, man 
kanske har rätt till någonting som man inte blir upplyst om, man saknar det 
och så vet man inte om det. Det är mycket värt liksom att ha kontakten. 
Med handläggaren på socialtjänsten så hade man vissa möten.  Varje månad 
skulle man dit och anmäla sig och lämna in ansökan och allt det där. I 
gengäld hade man då olika kurser där även kallade in mig då, med tolk 
alltid. Då umgicks man besökte bibliotek, pratade. (intervju 4)  

Det finns också exempel på att informanterna inte har samma 
förväntningar på Försäkringskassan som på kommunens socialtjänst. En 
kvinna som tidigare berättat att hon tycker det är problem att hon inte 
längre har en handläggare på kommunen säger så här om 
Försäkringskassan som hon aldrig besökt:  

Jojo men det är väl nåt annat va, liksom. Man var ju ändå på något sätt 
bekant med handläggaren. Jag vet inte om jag kommer till Försäkringskassan 
och träffar en tjänsteman där. Jag kan liksom så att säga inte begära att vi 
ska sätta oss ner och ta en kopp kaffe och prata över en kopp kaffe om mina 
besvär alltså. Handläggaren var ju själv mån om att ha en viss kontakt. 
(intervju 6)  

Eftersom man redan uppfattar sig som isolerad i förhållande till andra 
svenskar, vilket också är ett återkommande mönster som redovisas i 
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senare avsnitt, kan man tolka utsagorna som att man ser denna uteblivna 
kontakt med Försäkringskassan som att man missar en möjlig kanal in till 
det svenska samhället. Att flertalet äldre som har äldreförsörjningsstöd 
har kommit hit sent i livet och ofta inte behärskar språket är ett annat 
tydligt hinder i mötet med båda myndigheterna och begränsar 
informanternas möjligheter att ha insyn och bevaka sina rättigheter på ett 
mycket påtagligt sätt. Ingen av de jag intervjuade kunde göra sig 
förstådda på eller förstå svenska. 
6.6 Ekonomiska förändringar efter reformen  

6.6.1 Ekonomisk knapphet inget utrymme för ”utgiftstoppar”   
Flera av intervjupersonerna beskriver ett ekonomiskt utanförskap.   
Dessa berättelser relateras ibland till vad andra svenskar kan göra men 
ännu oftare jämför man med vad man brukade göra i hemlandet.   

Jag vill gärna ha lite pengar för att köpa fina skor, jag vill fotografera. Folk 
de går med sina barn till Liseberg, jag kan inte det, så är det.  Månadskort 
för buss det har jag inte råd att köpa, jag gör inte det. (intervju 10)   

Jag saknar det som gäller det intellektuella och det själsliga. Det som var 
normalt i hemlandet. Jag prenumererade på en tidning. Jag var närvarande på 
någon konsert. (intervju 5)    

Det finns beskrivningar som visar på beroendet av familjen eller vänner, 
även av ett ekonomiskt beroende.  

Men, jag har en dotter, de har jobb och de har det fint i XX det är de som 
skickat de här kläderna till mig. De vågar inte skicka pengar till mitt konto, 
de skickar pengar via post om jag behöver, det måste komma via posten. Om 
det kommer till mitt bankkonto tar de detta. (intervju 3)  

Citatet visar även på en osäkerhet om vilka regler som gäller. Den här 
personen kände inte till att man får ha en viss summa pengar på banken.  
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Vid intervjuerna var det oerhört markant att man upplevde skillnader 
mellan när man fick försörjningsstöd från socialtjänsten och från 
Försäkringskassan. Det uttrycks att man upplever sig ha mindre pengar 
att leva på nu än när man hade socialbidrag från kommunen. Även om 
det också finns beskrivningar att själva inkomsten är större så har 
utgifterna ökat.  

Jag levde på socialbidrag. Det var inte så dåligt, det var bra faktiskt, det var 
bättre än pension. Vi hade 5 600 i socialbidrag (två makar, författarens 
anmärkning). Det var gratis att gå till läkare och alla tandläkarbesök var 
gratis, de betalade hyran – kommunen och de betalade försäkringar. Jag 
betalade bara TV och telefon.  Nu får vi folkpension.54 När man räknar i 
förhållande mot socialen får vi 1 700 mer i månaden. Det är jättebra om 
man var 15 eller 18, men vi lever nu på hösten (ålderns höst). Det är en 
tandläkare här som heter XX. Jag var hos honom och lagade två tänder, han 
var jättesnäll. För vanliga tandlagningar två stycken betalade jag 5 000 
kronor. Vi får inte pengar för hela hyran. De 1 700 som vi får mer i 
plånboken minskas med 500 som vi betalar för hyran och då blir det 1 200. 
Vi hade våra 5 600 och skulle inte tänka på annat. Det vi är mest behov av 
är läkare och tandläkare. Vi måste själva stå för den kostnaden nu. Om jag 
räknar ihop att vi hade gratis busskort, nu betalar vi två månadskort 
eftersom vi bor på i XX och det kostar 800 för mig och min hustru. (intervju 
5) 

Vad gäller ekonomisk knapphet finns endast ytterst små variationer i 
beskrivningarna oavsett kommun, kön eller ursprungsland utan den 
entydiga beskrivningen om ekonomisk brist går tvärs igenom hela 
materialet och dominerar berättelserna vid frågan om det är någon 
skillnad. Vid fler än ett tillfälle hann jag inte ens fråga om det var någon 
skillnad mellan då och nu som i ovanstående fall där jag endast hann 
fråga hur personen försörjde sig tidigare. Intervjupersonerna beskriver 
hur de visste att förutom de pengar de fick i handen varje månad 
(riksnormen författarens anmärkning) kunde de lämna räkningar för 
läkarbesök, mediciner, glasögon, tandläkarbesök el och busskort direkt 
till handläggaren på socialkontoret.55  
 

                                                           
54 Det besked från Försäkringskassan som jag fick titta på visade att paret hade  en del 
äldreförsörjningsstöd, en del garantipension samt särskilt bostadsbidrag för pensionärer. 
55 I vissa kommuner ersattes utlägg endast för halva busskortet i andra för hela.   
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Någon av de äldre berättar också hur man från kommunen utöver norm 
även fick hjälp till en ny TV eller till något enstaka nyförvärv av husgeråd 
men detta är inget som dominerar i berättelserna.  

Jag fick ju socialbidrag tidigare. Då hade man sina handläggare där som var 
väldigt välkomnande så att säga, de kallade in oss på samtal då och då, man 
kunde berätta om sina problem, få råd, få hjälp. Både för tv och möbler och 
sånt kunde jag få en del pengar. För det lånet man tog när vi kom köpte man 
bara det billigaste, mest nödvändiga, jag menar nu har det gått 13 år, så jag 
menar det har blivit för gammalt, så man behöver byta ut en del saker men 
man har inte råd det. (intervju 4)      

Att kunna få pengar utöver riksnorm det vill säga utifrån en individuell 
behovsbedömning är det flera av informanterna som lyfter fram som en 
trygghetsfaktor. Framförallt är det kostnader för hälso- och sjukvård och 
läkemedel och glasögon som lyfts fram som viktiga. En aspekt som 
kommer fram är brister i hälsan både av fysisk art men även psykiska 
besvär. Visserligen ingår exempelvis kostnad för medicin upp till 
högkostnadsskydd i äldreförsörjningsstödet belopp men det är utspritt på 
alla årets månader men i verkliga livet betalar man kanske väldigt mycket 
en månad och då belastas ens hushållskassa hårt just den månaden. 
Sådant märktes inte när socialtjänsten betalade apoteksräkningar direkt 
men det märks nu speciellt om man inte har någon ekonomisk marginal 
eller buffert.   
6.6.2  Ekonomisk otrygghet - inget utrymme för sparande   
Ekonomisk otrygghet kan även handla om oro att barnen ska behöva 
betala för dyra fraktkostnader i samband med att man har en önskan om 
att få begravas i sitt hemland:  

En av de bekymmer jag har är att jag tänker på döden och då kostar det rätt 
mycket, då kostar det bara med transporten 24 000 kronor. Det är jättedyrt 
att dö idag. Jag skulle inte vilja att mina döttrar tar skuld på sig. Jag och 
min fru betalar någon försäkring. (intervju 5) 

Eller att man inte har råd med att lägga undan pengar för att få besöka 
sitt barn som bor i ett annat land.  
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Så här beskriver en intervjuperson sin längtan att besöka sonen och sina 
döttrar varav sonen bor i hemlandet och döttrarna i ett annat land. 
Senare under intervjun framkommer det barnen som bor i Sverige har 
lovat att hjälpa till med pengar för att möjliggöra ett besök hos en dotter.  

Alltså jag vill så gärna åka och besöka min dotter men det är så dyrt alltså 
och du vet om man åker flygplan det kostar ju också och jag vågar liksom inte 
göra det för jag vet att mina pengar inte räcker. 

Ja om jag hade pengar. Ja om jag bara hade pengar skulle jag åka redan 
imorgon. Jag har inte träffat dom på länge och han ju en son och en dotter och 
man måste ju ha gåvor till dem man kan ju inte bara åka så där. Ja om man 
har barn så förstår man hur svårt det är om man inte får träffa dem. Honom 
har jag inte träffat alls (på åtta år författarens anmärkning) och mina 
döttrar bara en gång (för sju år sedan författarens anmärkning).  

Inget speciellt bara jag får träffa mina barn en gång till jag bara önskar det 
inget annat. (intervju 8)  

6.7 Upplevelser kopplade till migration  

Som nämndes i ett tidigare avsnitt framgår det av de äldres utsagor att de 
troligtvis kommit hit som anknytningsfall eller på grund av humanistiska 
skäl. Deras berättelser ger information om att de kommer från 
krigshärjade länder och där barnen först flytt på grund av krig eller sin 
politiska hemvist och att de sedan bett föräldern komma efter till Sverige. 
Alla beskriver någon form av indirekt eller direkt traumatisk terror- eller 
krigsupplevelse i hemlandet eller oro för släktingar som är kvar i 
hemlandet. Upplevelser som fortfarande har en stark inverkan på deras 
liv.  

Situationen är inte helt okey i XX nu, det är bomber och explosioner och 
sånt. (intervju 8)   

Vi har kommit hit på grund av politiska orsaker vi har inte kommit hit på 
grund av ekonomi. Jag blev tvingad att lämna mitt hemland, jag hade hus, jag 
hade mark och ägde så mycket. Just nu är det regimen som tar hand om 
detta. (intervju 1) 

Den här mannen relaterar sina svårigheter att lära sig språket till 
upplevelser i hemlandet.  

Det svenska samhället har gett mig alla möjligheter. Mitt problem är krig, det 
är svårt att lära sig språket oavsett vilka möjligheter jag får. Jag tror inte jag 
skulle ha det bättre i hemlandet. (intervju 5) 
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Den här mannen som vad jag förstod hade en relativt god standard i sitt 
hemland beskriver hur hans affär blev förstörd strax innan han lämnade 
landet.  

Det är så att det blev värre i XX, sen blev det inbrott så småningom flydde 
mina barn från hemlandet. Alla utom en som bor kvar Jag kom till Sverige 
2001. Livet i XX var väldigt…Min fru sökte anknytning till mig. I 
Sverige. (intervju 10) 

6.8 Tacksamhet mot svenska staten 

Hur ser då de äldre på äldreförsörjningsstödet? En aspekt som 
framträder i materialet är att äldreförsörjningsstödet inte ses som en 
rättighet utan snarare som en social förmån/allmosa där tacksamhet mot 
den Svenska staten betygas. Detta citat är hämtat från en berättelse där 
intervjupersonen som har äldreförsörjningsstöd ansökte hos 
socialtjänsten om att få extra försörjningsstöd till glasögon men fick 
avslag.  

Du har så det räcker säger de. Vi är medvetna att vi har kommit hit utan 
att ha bidragit nåt till staten och vi ska vara nöjda med det vi får. På något 
annat sätt går det ju inte. Vi har ju ingenting att hävda och kräva. Det är ju 
ärligt och uppträda så. Vi är glada att vi är mottagna av Sverige...(intervju 
4)  

I följande citat belyses just äldreförsörjningsstödets status eller snarare 
brist på status.   

Jo jag har ju tagit upp det, men de säger (Försäkringskassan) att det blir inte 
mer än så de säger att eftersom jag inte har jobbat och inte betalat skatt så 
blir det inte mera än så, det blir bara det här.  Nej de har sagt att vi är 
pensionerade nu så vi har inte mer med dem att göra. Vi fick ju brev ifrån 
socialen innan vi skulle träffa dom på Försäkringskassan och vi var där hos 
socialen också och träffade dem för sista gången och då berättade de att vårat 
ärende var ju slut och att vi skulle flyttas över till Försäkringskassan och 
därefter skulle vi bara ringa dem och prata med dem. (intervju 8)  

Men det finns också inslag i berättelserna hur man upplever sig 
respekterad i mötet med myndigheten och därför känner tacksamhet.  

När myndigheten använder tolk innebär det respekt. Jag är tacksam för 
detta, jag har fått respekt från dem. Jag har inte gjort något speciellt för detta 
land. (intervju 3) 

I fråga om politiska rättigheter lyfts de fram på ett helt annat sätt. Här 
relaterar intervjupersonerna till egna upplevelser av att leva i ett land där 
sådana rättigheter har saknats. Här är det tydligt att man uppfattar sig 
som en fullvärdig medborgare men det är inget som direkt kompenserar 
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de vardagliga upplevelserna utan mer något som tillhör kan jag uttrycka 
det tillhör en slags grundförutsättning. Följande utsagor handlar om hur 
man ser på Sverige och vad det betyder att vara svensk medborgare.  

Ja alltså det är viktigt eftersom om vi tänker att vi flyttar tillbaka till 
hemlandet eller någon annanstans och det blir som förut krig eller det blir en 
dålig situation och alla flyr och vi flyr undan och så då har man sitt 
medborgarskap liksom och här är ju också som vårt eget land, det har ju 
blivit så och då kan man alltid åka tillbaka hit och få bo här och vi får ju 
försörjning och det är viktigt. (intervju 8) 

Jag känner mig som det är mitt land. Och jag är skyldig att försvara det som 
mitt land. Jag känner mig som en svensk medborgare. Jag måste försvara. Det 
är som att ha två mammor. Vissa har två mammor. Det är en mamma och 
det är XX. Som är där borta. Man kan säga det är som en död mamma. 
Den andra mamman, det är här i Sverige, som ammar mig, som ger mig 
mjölk, jag måste försvara den mamman.(intervju 3)  

Sådana människor som den svenska regeringen öppnade sin generösa famn för 
oss. Sådana som jag hade inte varit vid liv annars. (intervju 11) 

6. 9 Sammanfattning av hur de äldre förstår och uppfattar 
reformen 

Om vi ska sammanfatta resultatet av intervjupersonernas erfarenheter av 
reformen är det främst några ”ledtrådar” som blir väldigt tydliga i 
intervjustudien. Mot bakgrund av den kunskapssyn som beskrivs i 
metodkapitlet har jag i sammanfattningen valt att använda termen 
”ledtrådar”. Detta för att markera att enskilda resultat inte ses som annat 
än ”ledtrådar” men tillsammans med resultatet från registerstudien och 
insatt i en teoretisk ram ger de en mer fullständig bild av 
äldreförsörjningsstödet och hur de äldres uppfattning om reformen. 

Den första ledtråden är att intervjupersonernas utsagor visar att det 
finns en stark kontrast mellan de behov intervjupersonerna uttrycker av 
mer individuell hänsyn både vad gäller kontakten med administrerande 
myndighet och försörjningsstödets faktiska utfall och hur de uppfattar att 
dessa behov tillgodoses inom ramen för Försäkringskassans 
standardiserade system. Behoven som uttrycks motiveras framförallt 
med sviktande hälsa som i sin tur kopplas till ålderdom och 
migrationsbakgrund. Dessa behov tillgodosågs enligt intervjupersonerna 
bättre inom socialtjänstens system. Intervjusvaren visar även att de äldre 
uppfattar Försäkringskassan som ett svårtillgängligt system. Detta främst 
på grund av få eller inga tillfällen till personlig kontakt med en 
handläggare, ett ensidigt användande av svenska språket när det gäller 
informationsmaterial samt brister vad gäller användandet av tolk.   
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En andra ledtråd är att de äldre uppfattar att den information de får om 
sina rättigheter är otydlig och att detta ibland medför att de inte får sin 
sak prövad vare sig av socialtjänsten eller av domstol.   

En tredje ledtråd som är framträdande är de äldres oro över 
ekonomin som enligt intervjupersonerna har ökat sedan reformen 
genomfördes. Den ekonomiska knappheten beskrivs som ett problem i 
vardagen men man relaterar även till att man hade en bättre ekonomisk 
standard i hemlandet.  

Tacksamhet mot den svenska staten är en fjärde ledtråd. Det finns 
gott om exempel i intervjupersonernas utsagor att de uppfattar Sverige 
som ett gott land att leva i och känna tacksamhet emot i många 
avseenden. Exempelvis att man nu känner fysisk trygghet och att Sverige 
ses som ett demokratiskt land. Men det finns även beskrivningar av 
utanförskap, att man inte ser sig som en ”riktig pensionär” och ett 
utanförskap på grund av den knappa ekonomi.  

Den sista ledtråden jag tar upp är motsägelsefull i förhållande till det 
tidigare forskning visat. Nämligen att personer som får socialbidrag 
uppfattar det som något socialt skamligt. I intervjuerna saknas 
beskrivningar som direkt går att koppla till social skam.  
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7 Äldreförsörjningsstödet – skillnad mellan statens 
ambition och de äldres beskrivna behov 

7.1 Inledning 

Genom de två föregående kapitlen, där de empiriska studierna 
presenteras, får vi en bild av vad övergången från socialbidrag till 
äldreförsörjningsstöd betyder för "sent i livet" invandrare. Både hur de 
uppfattar mötet med respektive myndighet och regelverket för de två 
försörjningssystemen och hur de ser på sina möjligheter att få tillgång till 
sociala rättigheter. Vi har även genom intervjustudien fått exempel på 
hur de ser på det svenska välfärdssamhället. I det här kapitlet görs en 
fördjupad analys av de båda studiernas resultat med hjälp av några 
teoretiska verktyg. Detta för att bättre förstå den skillnad mellan de 
behov intervjupersonerna uttrycker av ett mer individuellt 
hänsynstagande både vad gäller försörjningsstödets innehåll och i 
kontakten med administrerande myndighet och hur de uppfattar att 
dessa behov tillgodoses. I analysen, har jag som redovisats i 
metodkapitlet, utgått från Alvesson & Sköldborgs (1994) betoning på en 
bred och variationsrik teoretisk tolkningsrepertoar. På så sätt har jag 
möjlighet att rikta blicken mot olika nivåer. För även om resultatet som 
presenterats i kapitel fem och sex framförallt rör aspekter på mikro- och 
mesonivå används verktyg på makronivå för att förstå det som händer på 
dessa nivåer.  

Först följer ett avsnitt där jag utifrån ett socialpolitiskt perspektiv 
analyserar framförallt utformningen av äldreförsörjningsstödet. Där 
utgör bland annat universalism ett centralt begrepp. Stigma och skam är 
begrepp som jag använder för att därefter belysa intervjupersonernas syn 
på de två försörjningsstöden och mötet med de två myndigheterna som 
administrerar stöden. Slutligen följer ett avsnitt där jag analyserar 
intervjupersonernas förhållande till den svenska välfärdsstaten med 
utgångspunkt från begreppen socialt medborgarskap, offentlig identitet 
och erkännande.  
7.2 Universalism kontra partikularism  

7.2.1 Universalism som idé för svensk socialpolitik? 
Att bidra med kunskap om hur ”sent i livet” invandrare uppfattar 
utformningen av äldreförsörjningsstödet var ett av studiens delsyften. 
Både i relation till den erfarenhet de hitintills har av stödet och i relation 
till tidigare erfarenheter av socialtjänstens socialbidrag.  
Hur välfärd ska utformas har länge varit en central fråga inom 
socialpolitisk forskning.  Ska den ge ett minimalt grundskydd eller ha 
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som mål att sträva efter att reducera social ojämlikhet?  Ska den bygga på 
inkomstbortfallsprincipen och prioritera de som har eller har haft en 
anställning eller ha medborgarskap som utgångspunkt? Hur stor del av 
befolkningen ska omfattas av den? Ska tilldelningen ske utifrån generella 
eller selektiva principer? Dessa frågor återkommer ständigt i olika 
teoretiska bidrag och i forskningsstudier där socialpolitik är i fokus 
(Titmuss 1990a, Titmuss 1990b, Marklund 1982, Esping-Andersen 1990, 
Nygren 1994, Rotstein 1994).  

Ett socialpolitiskt system som ger alla lika tilldelning, som omfattar 
alla i befolkningen samt behandlar alla lika har sin grund i idén om 
universalism och utgår bland annat från en syn på människan som 
universalistisk. Liedman (1997) som är idéhistoriker menar att det inom 
filosofin går att hitta två olika universalistiska föreställningar om 
människan. Kant och Humes där den senare menar att "det finns en 
uppsättning egenskaper som förenar alla mänskliga varelser". En motsatt 
människobild är den partikularistiska som istället utgår från att 
människor i grunden är olika. Enligt Liedman uppstår det konflikt mellan 
de två synsätten  

…först när likhet eller olikhet tillmäts en normativ innebörd, det vill säga 
när det anses innebära att människor bör behandlas på samma sätt eller 
olika sätt, tillmätas samma eller olika värde eller ges samma eller olika 
möjligheter (Liedman s.136).  

Titmuss (Hansson 1990) som var verksam under 1950-talet till i början 
av 1970-talet är kanske den välfärdsforskare som främst förknippas med 
begreppet universalism. Han är kritisk till det vi kan benämna negativ 
selektivism vilket innebär någon form av urskiljning genom att 
tilldelningen sker efter en individuell behovsprövning. Det som Titmuss 
och flera med honom främst kritiserade i de selektiva 
försörjningssystemen är dess stigmatiserande och marginaliserande effekt 
till vilket jag återkommer i avsnitt 7.3. 

Sverige har bland annat av (Esping Andersson 1990) klassificerats 
som en välfärdsstat med en stark tradition av universella inslag i 
utformningen av försörjningssystemen. Utifrån en jämförande studie av 
olika välfärdssystem under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet 
urskiljer han tre modeller som han benämner den konservativa, den 
liberala och den socialdemokratiska. Det som framförallt skiljer de tre 
kategorierna åt är hur de hanterar ansvarsfördelningen mellan stat, 
marknad och familj vilket han menar påverkar utformandet av 
socialpolitiken. Utmärkande för den socialdemokratiska kategorin, i vilka 
de skandinaviska länderna ingår enligt Esping-Andersen, är att statens 
ansvar för alla individers välfärd starkt betonas och universalism och 
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dekommodifiering är viktiga principer. Dekommodifiering innebär att en 
individ, även vid utsatta situationer exempelvis sjukdom, arbetslöshet, 
ålderdom, inte är beroende av hans eller hennes värde på marknaden, av 
familjen eller av välgörenhet utan ändå garanteras en skälig 
levnadsstandard och detta oavsett social ställning, ålder, kön, ursprung 
etcetera. I den socialdemokratiska modellen är det staten som står som 
garant för att detta uppnås och det i sin tur kräver hög produktivitet och 
full sysselsättning för att säkra stora skatteintäkter.  

Esping Andersens teori om välfärdstaterna har under senare år 
kommit att kritiseras. En kritik som bland annat lyfts fram är att den i 
alltför låg grad inbegriper grupper som inte har en så stark ställning på 
arbetsmarknaden exempelvis kvinnor. En annan kritik är att den i låg 
grad heller inte uppmärksammar välfärdsstatens betydelse vad gäller 
service exempelvis barnomsorg eller insatser som sker utanför statens 
försorg (Elm Larsen & Hornemann Møller 2004, s. 45).  

Thompson & Hoggett (1996) som i mycket av sina tankar utgår från 
Titmuss begrepp positiv selektivitet menar att principerna om universella 
välfärdssystem och mer selektiva system ofta framställs som oförenliga 
med varandra men att de går att förena och att andra ståndpunkter 
bygger på missuppfattningar eller begreppsförvirring. De argumenterar 
för sin ståndpunkt genom att ta utgångspunkt i en vid teoretisk 
definition av universalism som innebär en strävan att uppnå samma 
standard för alla individer. Mot denna de ställer teorier om partikularism 
som hävdar att olika standard är försvarbart i olika kontexter för olika 
individer och grupper. De menar att istället för en sådan vid definition av 
universalism, är det fruktbart att göra åtskillnad mellan å ena sidan den 
form av universalism som de benämner som "a general" (sidan 26), som 
eftersträvar opartiskhet vid bestämmandet av vem som ska få ta del av 
en förmån och vid själva fördelningen av välfärd och "a specific" där det 
mer handlar om att välfärd ska vara fri och tillgänglig för alla medborgare 
och att slutmålet är att uppnå opartiskhet. I den senare definitionen "a 
specific" ser de tydliga kopplingar till Marshalls teori om socialt 
medborgarskap och sociala rättigheter. De är kritiska mot det de kallar "a 
general" då den i alltför liten grad tar hänsyn till social mångfald. De 
menar att det finns en risk att man i sin strävan efter opartiskhet och 
jämlikhet tvingar in alla i samma form, alla behandlas lika och då ofta 
med utgångspunkt i normen: en arbetsför heterosexuell man som lever i 
en kärnfamilj. Thompson & Hoggett argumenterar slutligen för ett 
välfärdssystem som de med utgångspunkt från Titmuss kallar positiv 
selektivism och som jag tolkar har utgår i en syn på människan som 
partikularistisk. Välfärdssystemet de argumenterar för innebär att olika 
grupper av människor har olika behov exempelvis en grupp som består 
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av personer med en utvecklingsstörning har andra behov än en grupp 
som består av personer som inte har ett sådant funktionshinder. Därmed 
följer också behov av mer resurser jämfört med andra medborgare och 
just på grund av sina behov kan gruppen göra anspråk på vissa särskilda 
sociala rättigheter. Detta menar de får inte förväxlas med vad de kallar 
negativ selektivism vilket bygger på utpekande av enskilda individer och 
på en individuell behovsprövning där behoven dessutom i regel 
definieras av experter med risk för godtycklighet.    

Socialbidraget och äldreförsörjningsstödet är två olika typer av 
försörjningssystem. Det första räknas som en social förmån och ingår 
inte i socialförsäkringssystemet, det senare som en trygghetsförmån som 
finansieras och administreras av staten via försäkringskassorna. Erhag 
(2002)beskriver i sin avhandling Fri rörlighet och finansiering av social trygghet 
utifrån ett rättsligt perspektiv vad en socialförsäkring är:  

Socialförsäkring - träder t.ex. in som en garant mot detta inkomstbortfall  
genom att ge ekonomiskt stöd till barnfamiljer, ersättningar vid sjukdom, 
ålderdom och handikapp. Härtill kommer även ersättning vid arbetslöshet 
(Erhag 2002, s. 26).  

Johansson (2001 s. 54) menar att de svenska socialförsäkringssystemen är 
uppbyggda utifrån en universell ambition, men att de avviker från 
”idealet”, såsom lika och förutsägbar tilldelning och att alla ska omfattas, 
då det finns alltför tydliga inslag av att förmånen baseras på tidigare 
inkomst och arbetsprestation. Socialbidraget som är ett kommunalt 
ansvar regleras i socialtjänstlagen (SFS: 2001: 453). Det har till skillnad 
från en socialförsäkringsförmån en selektiv karaktär och baseras liksom 
övriga insatser i socialtjänstlagen på en ingående individuell 
behovsprövning med vissa kvalificeringskrav (Johansson 2001).  

Kritik mot socialtjänstlagens utformning framfördes redan några år 
efter det att lagen trätt i kraft 1982, framförallt från juridiskt håll 
(Holmberg 1985). Kritiken som har fortsatt riktas mot socialtjänstlagens 
starka inslag av mål- och ramparagrafer vilket enligt kritikerna medför 
brister framförallt i den formella rättssäkerheten men även i den 
materiella (Esping 1994). Att socialbidraget dessutom är en kommunal 
angelägenhet kan enligt Vahlne Westerhäll (2002) skapa svårigheter att 
uppnå nationell rättvisa och lika behandling då lagens intresse kan 
komma att stå i strid med den kommunala självstyrelsen.  
Kritik mot den formella rättssäkerheten tog fart igen under slutet av 
1990-talet då en reformerad Socialtjänstlag trädde i kraft 
(prop.1996/97:124). Den innehöll visserligen en precisering av 
socialbidragets omfattning i form av en riksnorm men också en 
inskränkning i besvärsrätten vad det gällde vissa insatser (Åström 2000). 
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I början av sekelskiftet fick vi en ny socialtjänstlag. I den har 
besvärsrätten återställts men den inkomstprövade individuella 
behovsprövningen kvarstår (SFS: 2001: 453).   

Nygren (1994) som gör en jämförelse mellan bostadsbidrag till 
barnfamiljer och socialbidrag menar att trots att socialbidraget och 
bostadsbidraget på många sätt har en liknande konstruktion och enligt 
honom definieras som selektiva finns det viktiga skillnader. 
Socialbidraget är utifrån ett historiskt perspektiv på ett helt annat sätt 
förknippat med fattigvårdstänkande och därmed negativa värderingar än 
bostadsbidraget.  

Även om jag inte i den här studien har ambitionen att kategorisera de 
två försörjningsstöden såsom tillhörande det ena eller andra kategorin vill 
jag ändå mycket kortfattat redogöra för hur jag betraktar dem utifrån 
ovanstående resonemang om universalism kontra selektivism. Jag menar 
att vid jämförelse av de två försörjningssystemens utformning är de 
selektiva inslagen i äldreförsörjningsstödet inte lika starkt betonade som i 
socialbidraget, även om de finns i form av inkomstprövning och 
bosättningskrav på minst ett år. Efter denna selektion sker dock 
tilldelningen utifrån standardiserade regler som är lika för alla. Den 
sökande kan till skillnad från socialbidraget på förhand räkna ut vilken 
summa pengar han eller hon kommer att få varje månad.  

Det de två försörjningsstöden däremot, som jag ser det, har 
gemensamt är att de båda är en slags ”sista anhalt” för personer som inte 
kvalificerar sig för andra försörjningssystem. I nästa avsnitt kommer jag 
att visa på hur regeringen i den proposition som föregick 
äldreförsörjningsstödet (prop. 2000/01:136) i sin argumentation betonar 
de universella idéerna i äldreförsörjningsstödet genom att bland annat 
jämföra med hur socialbidraget är utformat och administreras.   
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7.2.2 Äldreförsörjningsstödet en reform med universalistiska 
ambitioner?   
Resultatet av intervjustudien visar på en skillnad mellan de behov de 
äldre själva uttrycker i form av mer individuell hänsyn både vad gäller 
kontakten med administrerande myndighet och försörjningsstödets 
substantiella innehåll och hur de äldre uppfattar att dessa behov 
tillgodoses. För att få en förståelse för denna skillnad vill jag relatera till 
den konflikt Liedman (1997) beskriver som kan uppstå mellan å ena 
sidan en universalistisk föreställning å andra sidan en partikularistisk. 
Lidman menar att konflikten mellan universalism och partikularism tar 
sig uttryck först i konkreta situationer exempelvis när resurser som 
medborgerliga rättigheter eller materiella tillgångar ska fördelas.  

Som jag berörde i föregående avsnitt tycker jag mig kunna se att 
regeringen i propositionen (prop. 2000/01:136), om än outsagt, vill 
framhålla att äldreförsörjningsstödet vilar på universalistiska idéer även 
om de inte är allenarådande. I de äldres utsagor däremot tycker jag mig 
kunna utläsa att de vill bli bemötta och få sina behov tillgodosedda mer 
utifrån partikularistiska principer. För att styrka min tolkning kommer jag 
här ge några exempel på vad jag menar med vilar på universalistiska idéer 
och sedan följer exempel på vad jag tycker mig se av ett mer 
partikularistiskt synsätt i respondenternas utsagor. Jag börjar med 
följande exempel som är ett utdrag ur propositionstexten:   

"Ur den enskildes synvinkel är det inte heller rimligt att behöva ha en tät 
kontakt med socialtjänsten för att garanteras en grundläggande försörjning. 
Med tanke på det långsiktiga behovet bör försörjningen för dessa personer i 
stället tryggas genom socialförsäkringssystemet. För att ge gruppen möjlighet 
till en trygg försörjning bör därför ett nytt ekonomiskt stöd införas - ett 
äldreförsörjningsstöd. Stödet föreslås regleras i en särskild lag och finansieras 
genom statliga medel" (prop. 2000/01:136, s.19).   

I texten tas det för givet att en handläggning där den enskilde inte träffar 
en tjänsteman men får ett belopp som går att förutsäga varje månad är 
att föredra. Däremot går det inte i propositionen att finna några klart 
uttalade argument som grund för uttalandet i propositionen. Men jag 
tycker att det i texten går att tolka in en underliggande medvetenhet om 
att det för klienterna kan vara förknippat med stigmatisering och skam 
att personligen behöva besöka socialtjänsten. I följande inslag resonerar 
regeringen om hur Försäkringskassan ska kunna kontrollera huruvida två 
personer som bor ihop enbart är nära släkt, exempelvis syskon, eller det 
är fråga om ett samboförhållande. Detta eftersom Försäkringskassan i 
det sistnämnda fallet vid beräkningen av äldreförsörjningsstödet ska ta 
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hänsyn till dennes eventuella inkomst. Även här antyder regeringen att 
stödet inte ska upplevas som kontrollerande eller stigmatiserande:  

Det får då ankomma på den stödberättigande att visa att det inte är 
fråga om ett samboförhållande. För att undvika att tillämpningen 
upplevs som stötande, bör det dock inte ställas alltför stora krav på den 
stödberättigande för att visa detta (prop.2000/01:136, s. 31).   

Ett annat exempel i propositionen där vi kan tolka in universalistiska 
idéer är när enhetlighet beskrivs som ett värde att sträva efter då det 
kopplas till begreppet rättvisa.  

Att knyta an till en för äldre människor redan etablerad skälig levnadsnivå 
ger också administrativa fördelar och bidrar till en enhetlighet som ur 
rättvisesynpunkt är av vikt. (prop. 2000/01:136 s. 26).  

Eller som här:  
Det finns flera fördelar med att anpassa ett nytt system till ett redan befintligt 
regelverk. Dels underlättas hanteringen och administrationen av stödet, dels 
bidrar det till att människor behandlas på ett likvärdigt sätt (prop. 
2000/01:136, s. 21).  

Men bilden av enhetlighet och lika behandling är inte entydig i 
propositionstexten. Här finns också inslag som visar på att den 
presumtiva målgruppen för äldreförsörjningsstödet särskilt behöver 
uppmärksammas:   

"Då målgruppen i huvudsak är äldre invandrare som kan ha bristande 
kunskaper i det svenska språket, ställer det särskilda krav på 
Försäkringskassan att anpassa informationsinsatserna till denna 
personkategori. Försäkringskassan bör därför kontinuerligt säkerställa att de 
sökande har tillgodogjort sig den information som behövs och vid behov vara 
behjälplig vid ansökningsförfarandet. Det är viktigt att kassan vid behov 
anlitar tolk" (prop.2000/01:136 s. 35).   

Detta uttalande ligger dessutom helt i linje med de grundläggande 
rättsliga principer i den svenska lagstiftningen som bland annat finns 
uttryckta i Förvaltningslagen (SFS 1992: 4-8 §§). Att en myndighet på 
olika sätt ska vara tillgänglig för medborgarna och underlätta för dem att 
ha med myndigheten att göra, samt att tolk bör användas.  
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Ett exempel från propositionen som jag menar är mer svårtolkat är 
följande där regeringen argumenterar för att de äldre ska få ha en 
ekonomisk buffert i form av ett litet sparkapital och att detta inte ska 
räknas som inkomst. Detta trots att det tidigare i propositionen (prop. 
2000/01:136 s. 26) framgår att regeringen utifrån ett rättviseperspektiv 
strävar efter enhetlighet.   

Ett sådant sparkapital har stor betydelse för äldres trygghet. Det ger också 
utrymme för att klara eventuella utgiftstoppar och förebygger därmed behov av 
att ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten. Det vore orimligt att 
kräva att äldre personer som redan lever på marginalen skall behöva använda 
hela sitt sparkapital innan de kan få äldreförsörjningsstöd. Om avräkning av 
inkomster skulle göras fullt ut skulle merparten dessutom behöva ansöka om 
ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten så snart oförutsedda utgifter 
uppkommer, vilket i sin tur skulle motverka syftet med reformen (Prop. 
2000/01:136 s. 32).  

Att gruppen "på äldre dar" invandrare skulle ha en buffert att ta av är 
inte troligt vilket man även nämner i propositionen (Prop. 2000/01:136 s 
13) vilket gör förslaget ännu mera svårtolkat. Tvärtom finns det i studier 
stöd för att majoriteten som har äldreförsörjningsstöd har detta som 
enda försörjningskälla (Franzén 2003).   
7.2.3 Information och individuellt bemötande efterfrågas 
I intervjuerna finns ledtrådar som tyder på att intervjupersonerna ser en 
rad problem med hur äldreförsörjningsstödet är utformat. Förutom att 
de uttrycker att den ekonomiska tilldelningen är knapp, vilket jag 
återkommer till i nästa avsnitt (7.2.4) lyfter de även fram andra 
svårigheter de stött på. Att man inte har en handläggare att vända sig till 
med sina frågor eller få information av är något som lyfts fram även om 
utsagorna här inte är entydiga. Det finns både exempel på dem som 
inom ramen för Försäkringskassans administration har en sådan kontakt 
och de som inte har det. Oavsett vilket har de äldre inte alls samma sorts 
förväntningar på Försäkringskassans handläggare. Socialtjänsten och 
Försäkringskassan beskrivs av respondenterna som två skilda system 
med olika funktioner. De få besök man gjort hos Försäkringskassan har 
inte gett mersmak. Inte för att man blivit otrevligt bemött utan mer på 
grund av att mötet uppfattats som opersonligt och inte fyllt så stor 
funktion, även i de fall tolk har använts. Besöken hos socialtjänsten hade 
ett syfte – man kom dit för att uträtta ett ärende. I intervjupersonernas 
utsagor framgår att de inte förväntar sig att Försäkringskassans 
tjänstemän ska sitta ner och prata, eller komma på hembesök om man 
själv inte har möjlighet att ta sig till kontoret. Hur dessa skilda 
förväntningar har uppstått är dock svårare att förstå utifrån intervjuerna 



7 Äldreförsörjningsstödet – skillnad mellan statens ambition och de äldres 
beskrivna behov 

91 

då de äldre beskriver få besök hos Försäkringskassan. En aspekt som jag 
uppfattar har stor betydelse för de äldres syn på mötet med 
socialtjänstens handläggare är att tolk alltid nyttjades och att det var en 
självklarhet. Att tolk används beskrivs inte som lika självklart vid besök 
hos Försäkringskassan. Dessa besök är dessutom ibland oplanerade, 
exempelvis när man lämnar in sin ansökan, vilket naturligtvis omöjliggör 
bokning av tolk.  

De personer som uttrycker att de saknar en handläggare jämför hur 
det var när man hade kontakt med socialtjänsten. Exempelvis kunde 
handläggaren hjälpa till att tolka innehåll i brev från andra myndigheter. 
Men det lyfts även fram andra skäl till att man uppskattade kontakten.  
Ett sådant är handläggarens mer kurativa roll. Ännu ett skäl som jag har 
svårt att riktigt sätta ord på är handläggarens funktion som en slags 
”representant” för det svenska samhället, kanske en av de få svenska 
personerna man hade kontakt med förutom sjukvården. Att vilja ha 
kontakt med svenskar är något som hela tiden finns med i 
intervjupersonernas utsagor och det märktes också i deras öppna 
inställning till mig vid intervjutillfället.  

En annan aspekt som jag vill lyfta fram är att intervjupersonerna talar 
om "sin" handläggare. Att döma av de beskrivningar de äldre ger fanns 
en viss kontinuitet i dessa kontakter, även om det finns exempel i 
intervjupersonernas utsagor att man mött ett par olika handläggare under 
den period man hade socialbidrag. Flera nämnde också 
socialtjänsthandläggaren med namn. Detta står i stark kontrast mot hur 
intervjupersonerna beskriver sin kontakt med Försäkringskassan, där 
man i några fall inte anser sig ha någon handläggare alls. Detta trots att 
man vid något eller ett par tillfällen har besökt Försäkringskassan och 
träffat tjänstemän även där.  

Viktigt att poängtera i detta sammanhang är att inte alla kontakter 
med socialtjänsten beskrivs som positiva eller oproblematiska. I 
intervjupersonernas utsagor finns även inslag där enstaka tjänstemän 
beskrivs som ohövliga och otrevliga. Jag tolkar dock dessa beskrivningar 
mer som ”enstaka misstag” och inte som något som präglar deras syn på 
socialtjänsten som helhet. Ingen av intervjupersonerna beskriver enbart 
”dåliga” möten. En skillnad mellan de båda myndigheterna som uttrycks 
är att socialtjänsten tog initiativ och kallade personen medan man hos 
Försäkringskassan själv måste ta initiativ och boka en tid. Detta menar 
man är problematiskt då man inte behärskar språket.  

Kan man då sammanfattningsvis tolka materialet att de äldre saknar 
mötet med en handläggare eller skulle vilja återknyta en kontakt med 
socialtjänstens handläggare? Jag skulle inte utifrån intervjumaterialet vilja 
uttrycka det så, visserligen beskriver de äldre ett behov av en kontakt 
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med en person som kan ge en information om hur det svenska samhället 
fungerar och upplysa om vilka rättigheter man har. Detta behov fick man 
tidigare till viss del tillgodosett inom socialtjänsten, men jag uppfattar 
mer att det är själva funktionen och det personliga bemötandet som 
efterfrågas sedan spelar det kanske mindre roll inom viket system det 
tillgodoses.  
7.2.4 Miniminivå eller normalstandard?  
Ett annat av studiens delsyften är att beskriva huruvida införandet av 
äldreförsörjningsstödet har påverkat de äldres inkomst från det 
offentliga. Det är därför relevant att kort nämna något om olika 
välfärdslösningars effekter i detta avseende. Olika välfärdsmodeller 
erbjuder olika ambitionsnivåer vad det gäller enskilda medborgares väl 
och ve. Utifrån en residual välfärdsmodell tar staten enbart ansvar för 
medborgaren när inga andra alternativ finns, exempelvis inom familjen 
eller på marknaden.56 Målet är enbart att uppnå en minimistandard eller 
med andra ord överlevnad. I den institutionella modellen är statens roll 
och ansvar gentemot medborgaren mer markerad. Målet är att sträva 
efter en social och ekonomisk utjämning, en normalstandard för alla 
medborgare (Blomberg & Petersson 2003). Trots att den svenska 
socialpolitiken har ambitionen att vara en institutionell modell ifrågasätts 
detta då den i alltför hög grad är uppbyggt enligt en prestationsmodell 
med ett tydligt samband mellan socialförsäkringsförmån och individens 
tidigare inkomst och arbetsprestation (Johansson s. 55).  

Om vi återgår till äldreförsörjningsstödet framgår det i propositionen 
(prop.2000/01:136) att det i praktiken riktas till en ytterst liten del av 
samtliga äldre, det vill säga de som inte har tillträde till det ordinarie 
pensionssystemet. Stödet utgår lika till alla som inte uppnår en viss 
inkomst. Hur nivån på stödet ska uppfattas beror på vad det relateras till. 
En miniminivå om vi relaterar det till gruppen samtliga äldre i Sverige 
men en normalstandard om vi relaterar det till de äldre som är i behov av 
särskilt bostadstillägg för pensionärer (SFS: 2001:76). I propositionen 
(prop. 2000/1:136) framgår det att regeringen genom att införa ett 
äldreförsörjningsstöd har ambitionen att skapa en ekonomisk trygghet 
som man menar att inte socialbidraget kan tillgodose.  
7.2.5 Ekonomisk enhetlighet - trygghet eller knapphet?  
Men hur uppfattas då äldreförsörjningsstödet av intervjupersonerna 
utifrån en ekonomisk synvinkel? I intervjuerna är beskrivningar av 
ekonomisk knapphet och otrygghet ett dominerande inslag och det finns 

                                                           
56 Typologierna residual och institutionell härstammar ursprungligen från Titmuss 
(Blomberg & Petersson 2003).  
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även beskrivningar som tyder på att man på grund av knapphet i 
ekonomin känner ett socialt utanförskap. Knappheten påverkar 
vardagslivet men får också konsekvenser för relationen till barn och/eller 
släktingar. Intervjupersonerna uttrycker att de inte har råd att delta i 
kulturlivet exempelvis gå på konserter, gå till nöjesparken med sina barn, 
att man drar sig för att köpa busskort, att pengarna inte räcker till att 
utöva sina intressen − exempelvis fotografering, att prenumerera på 
någon tidning på det egna modersmålet eller att vara generös mot 
släktingar genom att låna ut telefonen till utlandssamtal. Dessa berättelser 
relateras både till vad andra svenskar kan göra men också till vad man 
hade möjlighet till i hemlandet där man kanske hade en helt annan 
ekonomisk status, eftersom man hade inkomst av lönearbete. Det vill 
säga innan det blev krig eller oroligheter.  

Ett annat exempel där det beskrivs hur den knappa ekonomin 
påverkar relationen till barnen är när en person berättar hur han gärna 
vill bli begravd i sitt hemland, men är orolig för att barnen ska behöva 
betala för dyra fraktkostnader. Själv har han inte råd att lägga undan så 
mycket pengar men han och hans fru försöker betala in ett litet belopp 
varje månad till en försäkring som ska täcka en del av kostnaden. Ett 
annat exempel är en kvinna som beskriver hur hon inte sett sin dotter på 
flera år. Dottern bor inte i Sverige och kvinnan kan inte besöka henne då 
hon inte har råd att lägga undan pengar till resan. Hon berättar att 
förutom pengar till flygresan måste hon ha med sig presenter och pengar 
till uppehälle. Men även om de äldre ger uttryck för att det är svårt att få 
pengarna att räcka till finns en dubbelhet i intervjuerna som helhet. Man 
bedyrar samtidigt sin tacksamhet mot den svenska staten som har tagit 
emot dem. Man uttrycker att man ingenting har att kräva då man inte har 
betalat skatt.  Starrin, Kalander Blomquist & Jansson (2003) tar upp två 
dimensioner av skam - social och ekonomisk. Den ekonomiska 
dimensionen handlar om skam och skamrelaterade känslor till fattigdom, 
låg status och social utsatthet. Exempelvis skam för att man tvingas avstå 
från sjuk- och tandvård. Ovanstående exempel där intervjupersonerna 
beskriver hur knappheten i ekonomin påverkar deras relation till familjen 
och andra anhöriga menar jag går att relatera till författarnas beskrivning 
av ekonomisk skam.  

Hur ska då dessa utsagor om ekonomisk försämring förstås? 
Registerstudien indikerar att cirka 20 procent av dem som har 
äldreförsörjningsstöd som enda försörjningskälla fick ut mindre pengar 
efter reformen.  Huruvida detta gäller för någon av intervjupersonerna 
har jag inte kunnat kontrollera. Tvärtom beskriver en del av 
intervjupersonerna att man fått ut ett något högre belopp per månad. 
Men det finns gott om exempel att man uppfattar det standardiserade 
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belopp man får varje månad i äldreförsörjningsstöd som en försämring 
då det inte finns utrymme för några "utgiftstoppar" (för att använda 
propositionstextens uttryck). ”Utgiftstoppar” i form av oförutsedda 
räkningar för akuta tandläkarbesök, läkarbesök, mediciner eller för nya 
glasögon. Kostnader som man tidigare fick hjälp med genom 
socialtjänsten.  
Att även små ekonomiska förändringar påverkar vardagslivet på ett 
påtagligt vis får ses i ljuset av att det oavsett försörjningsform 
(socialbidrag eller äldreförsörjningsstöd) handlar om personer med ett 
lågt grundskydd det vill säga en miniminivå. Dessutom är det för många 
”sent i livet” invandrare enda försörjningskällan och har kanske varit så 
under hela deras vistelsetid i Sverige. Till detta kan tilläggas att enligt 
Social Rapport, (Socialstyrelsen 2006) som bland annat bygger på ULF-
undersökningar, har utlandsfödda äldre generellt sätt en sämre 
ekonomisk situation än svenskfödda äldre samt rapporterar sämre 
hälsa.57 Men det kan också tolkas som att en del av den ekonomiska 
trygghet som man upplevde inom socialtjänsten har försvunnit i 
Försäkringskassans mer enhetliga och standardiserade system. Den 
trygghet det innebar att man hos socialtjänsten, som man uppfattade det, 
alltid var garanterad att få ersättning för de utlägg man haft, exempelvis 
för sjukvård. Inom Försäkringskassans ram kan de äldre som de 
uppfattar det över huvudtaget inte påverka sin ekonomiska situation, den 
summan de får är samma månad för månad och inte relaterad till vad de 
menar de har behov av utifrån sin individuella situation. Ytterligare en 
trygghetsaspekt är att man regelbundet träffade en handläggare som man 
genom tolk kunde kommunicera med på det egna språket. Sammantaget 
talar detta för att man upplevde en större trygghet inom socialtjänstens 
system.  
7.3 Social skam och stigmatisering 

Som tidigare nämnts kritiserar Titmuss (Hansson 1990) de selektiva 
socialpolitiska systemen bland annat för att han anser dem vara 
stigmatiserande. En del i stigmatiseringen menar Titmuss är att 
mottagaren av stödet själv "tvingas" definiera sig själv som "fattig", eller 
som "klient" för att kunna ge sig till känna och få ta del av stödet. 
Titmuss är över huvud taget kritiskt till att tala om socialpolitiska insatser 
som en förmån utan väljer istället att tala om kompensation. Han menar 
att socialpolitik måste handla om att kompensera de välfärdsbrister i 
samhället, exempelvis arbetslöshet, förtidspensionering handikapp eller 

                                                           
57 ULF-undersökningar är Statistiska centralbyråns regelbundna undersökningar om levnadsförhållanden.  
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fattigdom, som han menar handlar mer om strukturella och politiska 
problem som ojämlikhet, social orättvisa och utstötning i samhället än 
om enskilda personers brister. Han ser det som en stor socialpolitisk 
utmaning att hitta system för det han kallar en positiv selektiv 
diskriminering där man överför resurser till de fattiga utan att de 
stigmatiseras eller att det skapar skamkänslor.  

Goffman (1972) som väl får betecknas som en auktoritet i fråga om 
området stigma uppmärksammar oss på ett problem med begreppet 
stigma. Som jag uppfattar det menar han att begreppet stigma, visserligen 
av goda skäl men likväl missvisande, ofta används för att benämna en 
misskrediterande egenskap. Detta eftersom vissa egenskaper hos en 
person är så starkt förknippade med något som nästan alla 
samhällsmedborgare uppfattar som negativt, trots att stigma egentligen 
enligt Goffman inte handlar om egenskaper utan om relationer. Han 
definierar stigma enligt följande: "Ett stigma består därför i verkligheten 
av en speciell relation mellan ett attribut och ett mönster (stereotypi)…" 
(s 13). Som exempel beskriver han hur högutbildade personer som är i 
minoritet på en arbetsplats kan dölja detta, då de inte vill riskera att 
räknas som "outsiders", trots att hög utbildning i de flesta andra 
situationer skulle betraktas som något positivt. Nygren (1994) som gör 
en jämförelse mellan bostadsbidrag till barnfamiljer och socialbidrag 
menar att trots att socialbidraget och bostadsbidraget på många sätt har 
en liknande konstruktion och enligt honom definieras som selektiva 
finns det viktiga skillnader. Socialbidraget är utifrån ett historiskt 
perspektiv på ett helt annat sätt förknippat med fattigvårdstänkande och 
därmed negativa värderingar än bostadsbidraget. 

Hur beskriver då de intervjuade personerna sin erfarenhet av att ha 
socialbidrag och äldreförsörjningsstöd och hur går det att relatera deras 
utsagor till tidigare forskning om skam och stigmatisering. Starrin, 
Kalander Blomquist & Jansson (2003) som i en studie med data både 
från enkäter och intervjuer med personer som har socialbidrag beskriver 
en modell där de visar på två olika dimensioner om skam, en ekonomisk 
dimension och en social. Den ekonomiska dimensionen avhandlas i 
avsnitt 7. 2. 5. Där relaterar jag den ekonomiska skammen till det 
fortfarande låga grundskyddet som äldreförsörjningsstödet erbjuder och 
som inte vad de äldre uttrycker ger utrymme för annat än det 
nödvändiga.        

Den sociala delen av modellen relaterar skam och skamrelaterade 
känslor till de sociala relationerna. Exempelvis skam om någon granne 
får reda på att man har socialbidrag. När detta ställs mot de äldres 
utsagor från den tiden de hade socialbidrag finns inget som jag tolkar 
som ledtrådar till det författarna benämner som social skam. Ingen av 
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intervjupersonerna uttrycker att det var känslomässigt obehagligt att 
besöka socialtjänsten eller att dessa besök var något man försökte dölja. 
Jag fick heller inte, som jag uppfattade det, vid intervjutillfället några 
signaler om att de äldre tyckte att det var pinsamt att tala om ämnet 
varken inför mig eller tolken. Hur ska detta då förstås i relation till 
tidigare forskningsresultat? Kan det vara så att social skam upplevs men 
inte nämns i intervjuerna, för att den ekonomiska skammen dominerar, 
och att jag som intervjuare inte gav tillräckligt utrymme till ämnet. Jag 
ställde heller inte några direkt ledande frågor som typ: Upplevde du skam 
när du besökte socialkontoret? utan mina frågor var mer öppna 
exempelvis: Kan du berätta om när du hade socialbidrag? En annan 
förklaring är att man i mötet med socialtjänstens system inte uppfattade 
sig som särbehandlad eller utpekad och att den individuella 
behovsbedömningen inte kändes godtycklig och kränkande då 
socialtjänsten inte ifrågasatte ens behov. Man lämnade in kvitton för sina 
extrautlägg och de betalades utan någon vidare diskussion. Ännu en 
förklaring kan vara att då intervjupersonerna uppnått en hög ålder kände 
de inte förväntningar på några motprestationer i form av att de skulle stå 
till arbetsmarknadens förfogande. Sådana förväntningar både från 
socialtjänsten, allmänheten och hos en själv kan spela roll för upplevelser 
av kränkning och skam (Jönsson & Starrin 1999).   

 I de fall där man anser sig otrevligt bemött av socialtjänstens 
handläggare relaterar man händelsen mer till enskilda individer och inte 
till systemet som sådant. Exempelvis beskriver en man hur en 
handläggare nekade honom att komma personligen fast han önskade det 
och en annan beskriver hur en handläggare uppförde sig respektlöst men 
hur han då klagade och fick byta till en handläggare han var nöjd med.  

Förklaringar till som jag uppfattar avsaknad av social skam kan även 
sökas i kulturella föreställningar om synen på socialbidrag i 
ursprungsländerna. Här tror jag med stöd av (Forsell 2004) att det finns 
en fara i att oreflekterat utan riktigt stöd i materialet, vilket jag inte anser 
att jag har, försöka finna förklaringar i kulturella eller etniska särdrag, 
vilket kan skymma andra perspektiv. Däremot kan jag i intervjumaterialet 
ana att migrationssituationen som sådan kan ha betydelse för de äldres 
upplevelser av att erhålla socialbidrag. Denna tolkning fick jag inspiration 
till genom en av tolkarna jag samtalade med. För en äldre invandrare 
med kort bosättningstid i Sverige innebär vistelsen ofta ett totalt 
beroende av svenska myndigheter under en lång period. Kanske såg 
intervjupersonerna kontakten med socialtjänsten som något de var 
tvungna att acceptera och därför anpassade sig till och av det skälet inget 
de tar upp i intervjuerna. Dessutom kanske alternativ inte existerar. Att 
flytta tillbaka till ett land med ett raserat eller obefintligt fungerande 
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pensionssystem, där man dels kanske riskerar att få sämre ekonomiska 
förhållanden, dels kanske riskerar fysisk otrygghet.  Ytterligare en faktor 
som kan påverka deras inställning är att många äldre i deras omgivning 
säkerligen är i samma situation. Så min slutliga tolkning som jag även 
tycker stämmer bättre överens med helheten i materialet är att det 
faktiska bemötandet av socialtjänstens handläggare som helhet och 
migrationssituationen i sig har stor betydelse för hur de äldre beskriver 
sin situation som socialbidragstagare.  
7.3 1 Stigma i mötet med administrationen - svenska språket som 
norm för normalitet 
Ett motiv som framgår i propositionen är att regeringen vid 
utformningen av äldreförsörjningsstödet ville undvika sådant som kunde 
vara stigmatiserande för den enskilde. Men i intervjuerna finns 
beskrivningar som jag uppfattar som tecken på stigma. Ett sådant 
område är stigma i relation till svenska språket. Att de äldre inte kan tala 
eller förstår svenska återkommer ständigt vid intervjuerna. Detta beskrivs 
mer som en negativ egenskap hos dem själva än som ett problem som de 
myndigheter de möter har att förhålla sig till. I intervjuerna framkommer 
både exempel som visar på kännedom om att man har rätt till tolk och 
exempel på att man inte anser att det används i tillräcklig omfattning hos 
Försäkringskassan. Däremot finns inga utsagor där det ifrågasätts att all 
information och alla blanketter som skickas ut är på svenska.  
Intervjupersonerna beskriver hur de verkligen önskar lära sig svenska 
men uttrycker även att det finns en hel del hinder. Ett hinder som lyfts 
fram är att en person som fyllt 65 år inte längre har rätt till kommunens 
kurser i Svenska för invandrare. Istället beskrivs hur man hänvisas till att 
delta i språkkurser genom olika frivilliga initiativ. Andra hinder som man 
relaterar till är hur krigs- eller flyktingupplevelser påverkar ens minne och 
därmed försvårar möjligheter att lära ett nytt språk. Någon berättar också 
att han är analfabet.   

Intervjupersonernas beskrivning av vad vi kan kalla problem i relation 
till språket tolkar jag som ett slags stigma, jag är bärare av felet "att inte 
kunna tala svenska". Stigma som kan uppstå om det system eller de 
tjänstemän man möter inte i tillräcklig omfattning tar hänsyn till att man 
inte kan svenska. Ett system där det finns en outtalad norm som säger att 
en invandrare ska lära sig svenska. Men eftersom intervjupersonerna 
består av personer som kommit till Sverige relativt sent i livet och inte 
har så stor chans att lära sig svenska (jämför Torres 2002), oavsett hur 
mycket de vill, blir detta krav helt orimligt. 
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7.3.2 Stigma - Riktig pensionär som norm för normalitet.  
Ytterligare ett exempel på stigma som intervjupersonerna uttrycker är att 
äldreförsörjningsstöd bara till för dem som inte är "riktiga pensionärer". 
Det vill säga de som inte gjort sig förtjänta av en "riktig pension" då de 
inte betalat skatt i Sverige. En av intervjupersonerna berättar att hon inte 
har rätt att lämna Sverige för en längre tid än två månader då hon inte är 
en "riktig pensionär".58 En ”riktig pensionär” är enligt kvinnan en person 
som får full garantipension vilket i och för sig inte grundar sig på att man 
betalat skatt (författarens anmärkning). Om ”en riktig pensionär” är ett 
uttryck tjänstemannen använt eller om det är vad kvinnan uppfattat via 
tolk (i det här fallet en dotter) är oklart för mig.  Men oavsett vilket är det 
en uppfattning den äldre har om hur andra ser på henne som mottagare 
av äldreförsörjningsstödet. Samma kvinna beskriver också hur hon vid 
ett besök hos Försäkringskassan frågade om extra medel till 
matkostnader då hon är diabetiker men fick ett nej till svar. Som skäl 
angav tjänstemannen att kvinnan inte arbetat och betalat skatt i Sverige. 
Ännu ett exempel på en utsaga jag vill relatera till begreppet stigma är då 
en kvinna uttrycker att hon inte kan kräva något då hon "inte bidragit till 
staten". Med detta avsåg hon att hon inte arbetat i Sverige och därmed 
heller inte betalat skatt i Sverige. Att personen utfört lönearbete i sitt 
hemland och där "gjort rätt för sig" var inget hon menade kompenserade 
detta faktum.  
7.4 Socialt medborgarskap och offentlig identitet  

Vad har då äldreförsörjningsreformen betytt för de äldres förhållande till 
den svenska välfärdstaten? Enligt Marshalls (1950) teori om de 
medborgerliga rättigheterna är lagstadgade sociala rättigheter en 
nödvändig förutsättning för att individen ska kunna använda sina civila 
och politiska rättigheter. Bauman (1999) som använder begreppet 
existentiell trygghet menar att för att uppnå existentiell trygghet krävs att 
människan kan förlita sig på en stabil ekonomisk välfärd vilket enligt 
honom bildar utgångspunkt för all autonomi. Här kan vi dra en parallell 
till Marshalls (1950) teori om "det sociala medborgarskapet" 
Huvudpoängen med det sociala medborgarskapet är ju att den enskilda 
medborgarens levnadsförhållanden inte ska vara helt styrt av dennes 
marknadsvärde utan hon eller han ska garanteras en viss grundläggande 
standard. Hetzler (1994) menar att de sociala rättigheternas status till 
skillnad från civila och politiska rättigheter är mer osäker i det svenska 

                                                           
58 Enligt lag om äldreförsörjningsstöd (SFS 2001:853) har en person som uppbär 
äldreförsörjningsstöd rätt att vistas utomlands i tre månader.  
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välfärdsamhället. Detta då de ofta är vagt formulerade och till skillnad 
från de civila och politiska rättigheterna inte inskrivna i grundlagen. 
Osäkerheten ligger också i att de är beroende av hur fördelningen av de 
nationella resurserna sker. Hon utgår i sitt resonemang om de sociala 
rättigheterna från begreppet offentlig identitet som hon menar är en del 
av vår totala identitetsuppfattning som skapas utifrån vårt förhållande 
med staten:   

I sin relation till staten måste människan/medborgaren ha en offentlig 
identitet, en offentlig persona som erkänner och legitimerar hennes samspel 
med staten. Denna offentliga identitet uppträder i form av medborgarskapet, 
så som det definieras med utgångspunkt i de rättigheter som detta innefattar" 
(Hetzler 1994 s. 18). 

Hetzlers utgår i sin forskning från det hon benämner ett vetenskapligt 
utvecklingsperspektiv som innebär att hon inte betraktar den offentliga 
identiteten - medborgarskapets innehåll som något givet bara för att 
staten stiftar lagar om sociala rättigheter och skapar ekonomiska 
förutsättningar. Det ger en möjlighet till eller hindrar (beroende på 
utformningen) en vidgning av den offentliga identiteten men det leder 
inte automatiskt till en sådan effekt. Utan den offentliga identiteten 
befinner sig en ständig utveckling och hur den utvecklas beror på hur 
samspelet mellan de tillämpande myndigheterna och den subjektiva 
upplevelsen av rättigheternas status gestaltar sig. Möts individen av en 
organisationskultur som ifrågasätter den sociala rättigheten blir det till ett 
hinder vad gäller utvecklingen av den offentliga identiteten. Vid mötet 
mHon menar därför att det behövs forskning om socialpolitik och 
välfärdsstaten inte bara på makronivå utan på meso- och mikronivå där 
välfärdsstatens administration och effekterna av denna för de enskilda 
individerna studeras. För att analysera om och hur ”sent livet” 
invandrarnas förhållande till den svenska välfärdstaten har påverkats av 
mötet med äldreförsörjningsstödsreformen används Hetzler begrepp 
offentlig identitet.  

Songur (2002), som det refererades kort till i inledningskapitlet utgår 
även han från antagandet om att sociala rättigheter inte automatiskt 
behöver följa av de formella rättigheter man har. Man behöver även ha 
inflytanderesurser (sociala och politiska resurser) för att kunna göra 
anspråk på sina rättigheter. I avhandlingen har han undersökt om de 
äldre invandrarnas politiska och sociala resurser exempelvis föreningsliv, 
kunskaper i värdlandets språk och utbildning har någon betydelse för 
deras sociala rättigheter och i så fall hur.  

Hur har då reformövergången från en individuell behovsprövning till 
en standardiserad förenklad välfärdsordning påverkar de äldres 
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upplevelse av offentlig identitet? För att försöka förstå de äldres 
upplevelser av detta har jag försökt att operationalisera begreppet 
offentlig identitet genom att analysera de äldres syn på 
äldreförsörjningsstödet som en social rättighet? En aspekt som 
framträder i materialet är att varken socialbidraget eller 
äldreförsörjningsstödet ses som en rättighet utan snarare som en social 
förmån/allmosa där tacksamhet mot den svenska staten betygas. Denna 
bild dominerar i materialet och ger en fingervisning att den offentliga 
identiteten hos informanterna inte är speciellt starkt utvecklad. 
Szebehelys (1995) diskuterar huruvida äldre som får hemtjänst uppfattar 
det som en rättighet eller som en gåva. Hon menar att tacksamhet till ett 
vårdbiträde för ett personligt och engagerande stöd kan övergå till en 
tacksamhet mot kommunen och därmed uppfattas hemtjänsten inte som 
en rättighet. Vidare menar hon att ett medborgarperspektiv kan vara 
svårt att utveckla i vissa verksamheter. 

 Om verksamheten ska kunna anpassas till enskilda människors unika 
situation måste det finnas utrymme för individuella bedömningar och därmed 
uppstår risk för godtycke, vilket i sin tur öppnar för ett tacksamhetsperspektiv 
på hjälpen (s. 220).     

Detta får mig att reflektera över om de äldres tacksamhetsperspektiv kan 
ha förstärkts i deras kontakter med socialtjänsten som jag utifrån 
intervjupersonernas utsagor skulle vilja karaktärisera mer som en 
omsorgslik verksamhet.   

En faktor som inte stärker de intervjuade "sent i livet" invandrarnas 
autonomi i förhållande till staten är den osäkerhet som de äldres utsagor 
beskriver kring regelverket och vilka deras sociala rättigheter egentligen 
är. Dessutom får de heller inte i vissa fall som någon utsaga ger oss fog 
att tro en chans att få sin ansökan om kompletterande bidrag till 
exempelvis glasögon prövad (jämför Songur 2002) eftersom både 
socialtjänsten och Försäkringskassan har gett dem sken av att antingen 
tillhör man detta system eller detta. Här visar materialet en stor skillnad 
mellan de äldre som har hustru eller barn som fortfarande får 
socialbidrag. I deras beskrivningar framkommer att de sökt och fått 
kompletterande socialbidrag därför att det belopp de får frän 
Försäkringskassan inte räcker.  

Uppfattningen går att relatera både till den till den "objektiva" status 
äldreförsörjningsstödet har och den subjektiva upplevelsen av 
rättighetens status.  Enligt Hetzler (1994) som refererar till Linton 
definieras status som en "social position i den sociala strukturen som 
involverar rättigheter, skyldigheter och ömsesidigt förväntade beteenden 
som är oberoende av personliga egenskaper" (s. 18) det vill säga grundas 
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inte på födelserätt utan på medborgarskap. Äldreförsörjningsstödet 
grundas inte på medborgarskap utan på bosättning och ekonomisk 
situation (inkomst) och betalas ut till en relativt marginell grupp i 
samhället.  Detta kan i sin tur påverka de äldres syn på stödet vilket jag 
tycker blir synligt att de äldre påverkas av i det intervjumaterials som 
tidigare diskuterats under rubriken Stigma - Riktig pensionär som norm 
för normalitet. Där beskriver informanterna hur de uppfattar att de inte 
bidragit till det svenska samhället i form av lönearbete det vill säga 
intjänade rättigheter (jämför Möller 1996) och att personen yrkesarbetat i 
hemlandet inte räknas. Men det finns också inslag i berättelserna hur den 
"offentliga identiteten" stärks i mötet med myndigheten exempelvis när 
behov av tolk respekteras.   
7.4.1 Att vara erkänd 
En annan dimension i individens relation till välfärdssystemets aktörer 
och organisation och som går att anknyta till Hetzlers (1994) begrepp 
offentlig identitet är Honneths (2003) socialfilosofiska teori om 
erkännande. Förutsättningen för ett gott socialt liv är enligt Honneth att 
man som subjekt blir erkänd av andra subjekt det vill säga ett ömsesidigt 
erkännande och att det finns samband mellan undanhållet erkännande 
och moraliska kränkningar.  

"En fysisk kränkning blir till en moralisk orätt när den berörde däri ser en 
handling som avsiktligt missaktar honom eller henne med avseende på någon 
väsentlig aspekt av deras välbefinnande. Det är inte den kroppsliga smärtan 
som sådan, utan först det åtföljande medvetandet om att inte vara erkänd i 
sin egen självförståelse som här utgör betingelsen för den moraliska 
kränkningen. På samma sätt förhåller det sig med en svekfull handling vilken 
får den specifika kvalitén av moralisk orätt först därigenom att en person 
genom denna inte tas på allvar i någon central aspekt av sitt förhållande till 
sig själv" (Honneth s. 98).  

Att mänskliga subjekt över huvudtaget kan kränkas eller skadas moraliskt 
genom handlingar, yttrande eller omständigheter av andra människor 
beror framförallt på två grunddrag. För det första att människor har 
förmågan att "relatera sig reflexivt till sitt eget liv" (s 98). Detta innebär 
att individen tar aktiv del i sitt eget välbefinnande och utgår från 
kvalitativa måttstockar för det egna livet.  För det andra att individen 
bygger och bevarar en positiv självrelation med hjälp av instämmande 
och bejakande relationer från andra subjekt. Honneths definierar 
begreppet självrelation som: "Med 'självrelation' avses därvidlag alltid det 
medvetande om eller den känsla som en person har av sig själv med 
avseende på vilka förmågor och rättigheter som tillkommer denne" (s 
101). Han beskriver tre olika skikt som kan urskiljas i det som han kallar 
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självrelation. 1) Självförtroende, värdet av ens egna behov, jag är värd att 
ha behov av trygghet kärlek med mera.  2) Självaktning eller självrespekt, 
värdet av den egna omdömesförmågan, jag är ett moraliskt tillräkneligt 
subjekt, jag är värd att lyssna på, värd att räkna med. 3) Känsla av 
egenvärde, medvetandet att ha goda eller värdefulla förmågor, jag kan, 
jag är socialt betydelsefull, jag är viktig. 

Som jag uppfattar Honneth har alltså erkännandet tre olika 
dimensioner vilka var och en kan kränkas. Kränkningarna får i sin tur 
olika karaktär beroende på vilket skikt i självrelationen som kränks 
moraliskt genom att just det värdet inte erkänns. En sådan dimension är 
den fysiska där kränkningen exempelvis innebär fysisk misshandel eller 
tortyr vilket får konsekvenser för självförtroendet.  En annan dimension 
är den rättsliga. Rättsligt åsidosättande av hela grupper är ett exempel på 
en kränkning inom detta område vilket skadar självaktningen. En 
kränkning inom den tredje dimensionen som är av mer social karaktär –
kan handla om allt från att någon inte hälsar till grov stigmatisering vilket 
enligt Honneth påverkar egenvärdet och känslan att vara socialt 
betydelsefull.  

I den här studien kan vi naturligtvis inte få någon heltäckande bild av 
individens strävan efter ett personligt erkännande. Detta då  
intervjumaterialet framförallt berör deras kontakter med socialtjänstens 
och Försäkringskassans tjänstemän och bara mer indirekt berör deras 
relationer till anhöriga och närstående. Den får alltså begränsas till de 
äldres erfarenheter och upplevelser av de principiellt olikartade 
försörjningsordningar som studien fokuserar. Men även dessa 
upplevelser av t.ex. ett värdigt respektive kränkande bemötande vid 
myndighetskontakter kan såsom jag uppfattat Honneth påverka deras 
självrelation. Här får vi i intervjumaterialet lite olika bilder.  

I fråga om politiska rättigheter och fysisk trygghet tolkar jag materialet 
att man uppfattar sig som erkänd och som en fullvärdig medborgare. Här 
relaterar intervjupersonerna till egna upplevelser av att leva i ett land där 
sådana rättigheter har saknats. I Sverige känner sig sedda vad det gäller 
den fysiska tryggheten, de har fått en trygg hemvist där de inte behöver 
oroa sig för våld eller krig. Det är framförallt när det gäller den 
ekonomiska otryggheten och att de inte alltid får ta del av de faktiska 
sociala rättigheter som de formellt har rätt till som erkännandet saknas. 
Ett exempel som tidigare beskrivits är att all skriven information, även 
den som skickas hem, är på svenska. Trots att den presumtiva 
målgruppen i propositionen beskrivs som bestående av äldre människor 
med kort vistelsetid i Sverige och därmed av förklarliga skäl med mycket 
hög sannolikhet har ringa kunskaper i svenska språket.  
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Intervjuerna pekar också mot att det inte är någon självklarhet att man i 
samband med övergången/ansökan får träffa en handläggare från 
Försäkringskassan och att tolk är bokad. Att intervjupersonernas behov 
inte blir synliga eller respekteras i mötet med administrerande myndighet 
eller på det sätt äldreförsörjningsstödet är konstruerat.  
Intervjupersonernas syn på sig själva går givetvis att relatera både till hur 
de uppfattar mötet med olika myndigheter men också till den syn som 
finns i samhället Ett exempel på en uppfattning som skulle kunna ses 
som en kränkning − ett icke erkännande enligt Honneths (2003) 
definition är Sverigedemokraternas valpropaganda i samband med 2006 
års valkampanj där bland annat äldreförsörjningsstödet tas upp. Där står 
följande att läsa:  

Äldreförsörjningsstödet röstades igenom i riksdagen 2001 under rubriken 
”Lättare för anhöriginvandring”. I stället för socialbidrag kan anhöriginvand-
rare över 65 år numera få äldreförsörjningsstöd på nästan upp till 10 000 
kronor i månaden – skattefritt. Ställer man det i relation till vad en genom-
snittlig svensk ålderspensionär har att leva på varje månad ter det sig mycket 
orättvisst (www.sverigedemokraterna.net.publikationer/2006). 

I intervjupersonernas utsagor finns dock inget som tyder på att deras 
uppfattning om äldreförsörjningsstödets status går att härleda till 
Sverigedemokraternas propaganda. Att välfärd är något man ska ha gjort 
sig förtjänt av är en syn som även var påtaglig i diskussionen om det 
svenska pensionssystemet. Följande citat från en departementsskrift får 
belysa detta:  

Det svenska pensions- och bidragssystemet, som det såg ut 1995 utmärker sig 
negativt genom en mångfald av, ofta otydliga, regler som fördelar om inkomster 
mellan individer. Detta ger ett svagt samband mellan inbetalda avgifter under 
yrkeskarriären och utbetalade förmåner efter pensioneringen. Detta kan 
skada samhällsekonomin genom att viljan att arbeta påverkas negativt. 
Genom reformeringen av det svenska pensionssystemet kommer en del av dessa 
brister att avhjälpas (DS 1999:61, s. 13).  

7.5 Avslutande reflektioner och diskussion 

Med utgångspunkt i resultatet av denna studie kan man dra flera 
slutsatser av själva reformens innehåll och dess konsekvenser beroende 
på vilket perspektiv man väljer att inta. Om vi relaterar avhandlingens 
resultat till reformens syfte att förflytta de äldre invandrarna från 
socialbidragsarenan till socialförsäkringsarenan får vi säga att reformen 
har nått sitt mål. Rapporter från länsstyrelser i landet (Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 2004, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2004) som 
gjort uppföljningar visar att äldre personer efter reformens införande i 
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mycket litet omfattning får socialbidrag till sin grundläggande 
försörjning. I de få fall det rör sig om är det i form av kompletterande 
bidrag till tandläkarbesök, glasögon med mera. Reformen kan också 
sägas vara gynnsam om utgångspunkten är att alla individer har samma 
behov och det därför är relevant att sträva efter en standardiserad 
välfärdspolitik med en enhetlig behandling och att jämna ut eventuella 
skillnader inom ”gruppen”.  

Men om vi istället utgår från de äldres utsagor hur de uppfattar 
betydelsen av reformen blir det svårare att värdera reformen. Resultatet 
av studien visar på en avsevärd skillnad mellan de behov 
intervjupersonerna uttrycker av mer individuell hänsyn både vad gäller 
kontakten med administrerande myndighet och försörjningsstödets 
faktiska utfall och hur de uppfattar att dessa behov tillgodoses när de 
möter ett standardiserat och otillgängligt system. Jag tolkar dock inte 
resultatet av intervjustudien som ett utslag av att de äldre egentligen 
föredrar kommunens socialtjänst framför statens socialförsäkringsform. 
Hade äldreförsörjningsstödet utformats och administrerats på annat sätt 
kanske de äldres upplevelser och uppfattningar delvis gett en annan bild.   
Jag tror istället att vi behöver sätta in studiens resultat i en större kontext.  

Hur ser då en sådan kontext sammanfattningsvis ut? Jo, för det första 
vill jag betona att samtliga intervjupersoner är "sent i livet" invandrare 
och det är mycket troligt att de under de år de vistats i Sverige fram till 
2003 enbart har haft socialbidrag som försörjningskälla. Socialbidraget 
innebär ett ekonomisk grundskydd på miniminivå vilket enbart är avsett 
för att leva på under en kortare period. Även äldreförsörjningsstödet och 
eventuell garantipension ger ett relativt lågt grundskydd jämfört med 
äldre som har en inkomstbaserad pension, så ekonomisk knapphet är 
något som de delar med framförallt svenskfödda kvinnor 75 år och äldre. 
Båda dessa kategorier befinner sig enligt Socialstyrelsen i riskzonen för 
ekonomisk fattigdom (Social rapport 2006). Detta medför att deras 
ekonomi redan innan reformen var ytterst sårbar och inte medger 
utrymme för utgiftstoppar eller nyanskaffning till hemmet.  Ju längre tid 
en person har socialbidrag desto mer urholkas naturligtvis dennes 
ekonomi vilket påverkar vardagsekonomin men även möjligheten att 
göra nyinköp av förslitna varor.     

För det andra är de som grupp förhållandevis isolerade från det 
svenska samhället och i vissa fall har de även få kontakter med den egna 
etniska gruppen. Deras nätverk består framförallt av familjen (Torres 
2002). Vad gäller kontakt med den egna etniska gruppen avviker 
resultatet i min studie från Torres studie. Det kan i mitt fall bero på ett 
skevt urval då det var genom frivillighetscentraler eller dagverksamheter 
som jag fick kontakt med mina respondenter. Dessa drevs i något fall av 
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personer från den egna etniska gruppen eller så träffade man landsmän i 
samband med de olika aktiviteter som förekom.   

För det tredje har ”sent i livet” invandrare som grupp betraktat en 
rapporterad sämre upplevd hälsa i relation till gruppen äldre som helhet 
(Socialstyrelsen 2006). Trots att samtliga intervjupersoner kommit hit 
som anknytningsfall beskriver de hur de indirekt genom barn eller 
maka/make upplevt traumatiska händelser i hemlandet vilket torde 
påverka både deras psykiska och fysiska hälsa vilket även är en av Torres 
(2002) slutsatser. Sammantaget skulle det kunna tyda på att de har relativt 
stora behov av hälso- och sjukvård och kurativa insatser. Men även om 
så inte är fallet indikerar denna studie på att avsaknad av medel till behov 
som är relaterade till hälsan skapar stora bekymmer och otrygghet för 
denna grupp. Visserligen finns högkostnadsskyddet för 
läkemedelskostnader och hälso- och sjukvård och tandvård men inte för 
glasögon. Dels kräver även högkostnadsskyddet att man i sin ekonomi 
har utrymme för utgiftstoppar och att man har kunskap om hur man går 
tillväga för att erhålla stödet. Vad gäller högkostnadsskydd för läkemedel 
sköts det per automatik av apoteket, men när det gäller 
högkostnadsskyddet för läkarbesök måste man själv vara aktiv och 
bevaka sin rätt. Detta är naturligtvis inte bara ett problem för "sent i 
livet" invandrare utan torde vara ett bekymmer för alla äldre med 
bekymmer för sin försörjning. I Social Rapport (Socialstyrelsen) 2006 
framkommer att bland äldre invandrare mellan 65-74 år är det 17 
procent som uppger att de på grund av kostnaden avstått för att söka 
läkare trots att de skulle behövt göra det. I åldersgruppen 75 år och äldre 
var motsvarande siffra 12 procent. Vid jämförelse med det totala antalet 
65 år och äldre uppger 11 procent av kvinnorna och 6 procent av 
männen att de avstod från läkarbesök på grund av kostnaden. Andelen 
äldre invandrare i åldersgruppen 65 – 74 år som uppger att de avstår från 
tandvård är 15 procent jämfört med 8 procent bland svenskfödda äldre.    

Det är i ljuset av denna kontext jag anser vi måste se respondenternas 
efterfrågan på ett mer individuellt hänsynstagande, ett system som är mer 
utformat utifrån en partikularistisk människosyn - någon form av positiv 
selektivism där den svenske medelålders medborgaren inte är norm 
(Thompson & Hoggett 1996). Men att utforma en verksamhet utifrån 
idéer om positiv selektivism är naturligtvis inte oproblematiskt. Frågor 
om vem i samhället som ska definiera den grupp som ska omfattas av ett 
sådant stöd är oerhört komplicerad. Tyvärr är detta en fråga Thompson 
& Hoggett (1996) inte belyser i någon större utsträckning.  

Det som är utmärkande för äldreförsörjningsstödet är dess 
kombination av låg förmånsnivå och låg täckningsgrad, det vill säga den 
innebär en minimistandard och omfattar i praktiken en liten grupp. 
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Registerstudien visar att ca 14 500 personer har äldreförsörjningsstöd.  
Som grupp betraktat är den ganska marginell, täckningsgraden är låg.  
Kan en socialpolitisk reform som i alla fall säger sig ha ambitionen att 
utgå från en universell princip och delvis är utformad som en sådan ändå 
få en kontraproduktiv effekt genom att gruppen den omfattar är så liten 
att den istället blir stigmatiserande. Enligt Titmuss (Hansson 1990) är 
själva vitsen med en universell socialpolitik att den kan skapa en 
moraliskt grundad känsla av samhörighet mellan människor Men om då 
den grupp som omfattas av insatsen redan är en grupp med en marginell 
position i samhället finns inte då risken att insatsen istället får motsatt 
effekt? Det vill säga utanförskap och känsla av särbehandling.  

Innan jag drar ytterligare slutsatser ser jag det som viktigt att särskilja 
frågan om hur reformen administreras och hur den är konstruerad. Att 
detta inte gjordes tydligt vid införandet av reformen ser jag förutom det 
låga grundskyddet som ett problem med reformen. Det vill säga man 
skiljde inte på försörjningsstödets utformning och finansiering och på 
hur det skulle administreras utan det togs för givet att bara för att det 
skulle utformas som ett universellt försörjningsstöd så följde det 
automatiskt att det skulle administreras av Försäkringskassan. Det 
skapades heller ingen ny organisation kring själva stödet utan det 
införlivades i Försäkringskassans befintliga organisation med dess 
organisationskultur och traditioner. Ett skäl till att man ville att 
finansieringen och administrationen skulle ligga på staten har ju säkert att 
göra med att det fanns krav från kommunerna om avlastning även om 
det officiellt i propositionen (prop. 2000/01:136) även hänvisas till 
värden i den Weberska byråkratiska traditionen som objektivitet och lika 
behandling.  

Som nämnts tidigare i avsnitt 2.1 var frågan om ”vissa äldre 
invandrares försörjning” ett deluppdrag i samband med en större 
översyn av dåvarande socialtjänstlag (SFS 1980:620). Detta innebar bland 
annat att i den remissrunda över hela betänkandet Socialtjänst i utveckling 
(SOU 1999:97) var förslaget om äldreförsörjningsstöd ett av tolv förslag 
som samtidigt gick ut på remiss. Av de remissinstanser som besvarade 
remissen var 57 positiva till förslaget om äldreförsörjningsstöd en var 
emot.59 Av remissinstanserna representerade sex instanser direkt eller 
indirekt en invandrarorganisation. Endast en av dessa har avgett yttrande 
vad gäller äldreförsörjningsstödet. Det är Somalilands Riksförbund i 
Sverige som tillstyrker förslaget. Således kan vi konstatera att införandet 
av äldreförsörjningsstödet i mycket ringa grad föregicks av en 
                                                           
59 Statskontoret avstyrkte som enda remissinstans förslaget om äldreförsörjningsstöd. 
Man menade att möjligheterna att ge mottagarna rätt till en redan existerande förmån 
borde övervägas (Regeringskansliet 2003-03-01 S 1999/7149/ST).    
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dokumenterad dialog med de personer som den var tänkt för. En 
förklaring till detta går säkert att finna i att äldreförsörjningsstödet 
omfattar en relativt anonym och liten grupp som inte har de sociala och 
politiska resurser som krävs för att göra sin stämma hörd på den 
offentliga arenan. En annan förklaring är att reformen av de flesta 
inblandade faktiskt sågs som en i princip god reform, då den främst 
framställdes som en reform med universella idéer som grund. Detta 
samtidigt som kommunerna slapp ifrån det ekonomiska ansvaret för 
gruppen ”sent i livet” invandrare.  

Vad samtliga röster som har äldreförsörjningsstöd skulle ha uttryckt 
om de fått verkligt utrymme på agendan kan vi inte med säkerhet uttala 
oss om, men vi har genom den här studien fått några viktiga ledtrådar. 
De faktorer som de äldre själva lyfter fram som viktiga aspekter är knapp 
ekonomi, migrationsupplevelser, hälsa, information om rättigheter 
genom tolk, en ekonomisk buffert samt ett individuellt bemötande.  
Förutom när det gäller språket problematiseras inte dessa i 
propositionen.  

Med utgångspunkt i studiens resultat finns flera intressanta 
forskningsfrågor att gå vidare med? Den här studien har ju mest 
fokuserat på "sent i livet invandrare" men som jag tidigare nämnt är 
ekonomisk knapphet något denna grupp delar med även andra grupper. 
Framförallt gäller det svenskfödda kvinnor 75 år och äldre. Båda dessa 
kategorier befinner sig i enligt Socialstyrelsen (2006) i riskzonen för 
ekonomisk fattigdom. Då det inte finns någon mer omfattande studie 
kring äldre med knapp ekonomi kunde en mer generell studie om äldre 
vars försörjning utgörs av ett lågt grundskydd vara en fortsatt studie att 
gå vidare med. Skulle en studie med äldre svenskfödda personer med 
äldreförsörjningsstöd eller garantipension vad gäller vissa aspekter ge ett 
liknande resultat som i den här studien? Vad betyder det dessutom i 
sammanhanget att gruppen fattiga äldre både vad gäller svenskfödda och 
utlandsfödda riskerar att blir marginaliserade och att klyftan växer till den 
grupp äldre med god ekonomi som är i majoritet. I Social rapport 
(Socialstyrelsen 2006) beskrivs hur det är stora skillnader vad gäller den 
ekonomiska standarden mellan olika pensionärsgrupper. Den disponibla 
inkomsten bland äldre med höga inkomster var mer än fyra gånger så 
hög än bland de äldre med de lägsta inkomsterna. I åldersgruppen 85 år 
och äldre uppger knappt 25 procent bland kvinnorna att de saknar en 
ekonomisk buffert medan motsvarande siffra för männen är knappt 10 
procent. Vad betyder det för en äldre person att leva under knappa 
ekonomiska förhållanden? Vad betyder det för deras tilltro till sig själv 
och för deras möjlighet att göra sin röst hörd på den offentliga arenan 
vad det gäller socialpolitiska frågor? Vad betyder det dessutom att leva i 
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ett samhälle där konsumtion har blivit en statusmarkör (jämför Hjort 
2004)? Vad kommer skillnader i ekonomisk standard mellan olika 
grupper på sikt innebära för den socialpolitiska utvecklingen? Andra 
frågor som går att knyta till den här studiens slutsatser är de som gäller 
de äldres sociala rättigheter. Hur ser de politiska och sociala resurserna ut 
för andra grupper av äldre i samhället och hur utbrett är det att äldre av 
olika skäl undanhålls sina sociala rättigheter vad gäller olika 
försörjningsstöd?  
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Bilagor 

Bilaga 1 Introduktionsbrev till intervjupersoner 

 

                                       
 
 

Till Dig som nu har äldreförsörjningsstöd  
från Försäkringskassan och tidigare fick socialbidrag från kommunen  

 
 

Jag studerar vid Växjö universitet och vänder mig till Dig då jag håller på med 
en undersökning om försörjningsstöd. Därför är jag intresserad av att komma i 
kontakt med personer som har erfarenhet av både socialbidrag och 
äldreförsörjningsstöd. Jag hoppas att Du är intresserad att delta i min 
undersökning och att Du i så fall fyller i uppgifterna på nästa sida. Jag har 
skickat med ett frankerat kuvert som Du kan skicka uppgifterna i till mig.  
 
När jag får Ditt svar kommer jag att kontakta Dig genom brev eller telefon och 
bestämma tid för en intervju. Intervjun kommer att ta ungefär en timma och 
om Du vill att en anhörig eller god vän är med går det bra. Det Du berättar för 
mig kommer att redovisas på ett sådant sätt att Du som person inte kan kännas 
igen.  
 
Undersökningen genomförs vid Institutionen för vårdvetenskap och socialt 
arbete, Växjö universitet under handledning av Professor Tapio Salonen, 
telefon: 0470-70 83 45. 
 
Jag är väldigt tacksam om Du vill delta i undersökningen. Har Du några frågor 
får Du gärna kontakta mig på telefon: 0470-70 83 35.  
 
 
Med vänlig hälsning   
 
Marie Albertsson 

 
 
 
                Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete 
        Postadress: 351 95 Växjö   Besöksadress: George Lückligs väg 8  Telefon: 0470 – 70 83 35 
                          Telefax: 0470 – 363 10  E-post: marie.albertsson@ivosa.vxu.se 
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Fyll i uppgifterna och skicka in dem i det frankerade kuvert 
som  finns med i brevet.  
 
 

  Jag säger ja till en intervju    
 
 

 Jag önskar använda tolk under intervjun och vill då att tolken ska    
    tala: 
 
 
______________________________________________________ 
(ange språk) 
 
 

  Jag önskar att samtalet genomförs i min bostad 
 
 

 Jag önskar att samtalet genomförs i en annan lokal som ordnas  
    av intervjuaren  
 
 
Namn:______________________________________________ 
 
 
Adress: ______________________________________________ 
 
 
Telefon:______________________________________________ 
 
             
 
Har Du något mer att tillägga kan Du skriva ner det här  
 
 
______________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________ 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

 
 Bakgrund 

 
 Migrationen 

 
 Familj, barn 

  
 Hemlandet 

 
 Försörjning: hemland 

 
 Försörjning: då    

 
 Socialtjänsten, kontakt, hjälp 

 
 Försörjning: nu 

 
  Reformen 

 
 Försäkringskassan 

 
 Pengar 

 
 Ekonomisk buffert 

 
 Förändring i inkomst 

 
 Trygghet  

 
 Konsumtion 

 
 Resor Fritid 

 
 Svensk medborgare 
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Författarpresentation 
Marie Albertsson är adjunkt i socialt arbete vid Institutionen för 
vårdvetenskap och socialt arbete (IVOSA), Växjö universitet. Hon kan 
nås genom:  
 
IVOSA, Växjö universitet 
351 95 Växjö 
 
e-post: marie.albertsson@vxu.se eller telefon 0470-70 83 35. 
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