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Introduktion 

Samspelet mellan migration och åldrande 

Två demografiska processer av stor vikt i dagens samhälle är befolkningens åldrande 

och migration. Enligt FN:s befolkningsstatistik är idag nästan en av åtta (12,2 %) av 

jordens invånare 60 år eller äldre (UN DESA 2015); en siffra som uppskattas öka till 

en av fem år 2050 (UNFPA 2012). Samtidigt är över 230 miljoner människor 

internationella migranter (UN DESA 2013), det vill säga drygt tre procent av jordens 

totala befolkning. Ytterligare 740 miljoner män och kvinnor uppskattas vara interna 

migranter (UNDP 2009). Sett till hela världens äldre1 befolkning är nästan fem procent 

migranter (UNFPA 2012). De flesta flyttningar genomförs dock av yngre personer, 

vilket leder till alltfler äldre bor kvar på sina ursprungsplatser när yngre 

familjemedlemmar migrerar, med resultatet att bland annat omsorgen om de äldre 

påverkas (t.ex. UNFPA 2012). Detta är ett exempel på hur migration och åldrande 

samspelar, och en aspekt som forskning på området ägnar sig åt (King 2014). Ett annat 

exempel handlar om de äldre individer som själva genomför internationella 

flyttningar; en grupp som numer utgör kring 16 % av det totala antalet internationella 

migranter (UN DESA 2013). I takt med att alltfler korsar landgränser världen över, så 

antas att även andelen äldre migranter kommer att öka successivt. I många regioner 

och länder, inte minst i Sverige, finns det idag också stora befolkningsgrupper med 

utländsk bakgrund som invandrat i unga år och som nu åldras (White 2006). Detta är 

ett tredje exempel på samspelet mellan åldrande och migration, som även det 

undersöks inom forskning (King 2014).   

De komplexa relationerna mellan migration och åldrande som beskrivits ovan leder till 

effekter för både migrations- och åldrandeforskning (gerontologi). Då äldre individer 

med migrantbakgrund har kommit att bli en allt viktigare grupp i samhällen världen 

över går deras levnadsförhållanden och behov inte längre att bortse ifrån i varken 

forskning eller policydebatter (White 2006; SCB 2012; Torres 2002; Torres & Karl 

2016). Dagens globaliseringstrender – exempelvis sammankopplandet av ideologier, 

institutioner och strukturer världen över, och inte minst den alltjämt ökande 

internationella migrationen och de utbredda transnationella kontakterna – har stora 

effekter för åldrandeforskning (se t.ex. Phillipson 2006, 2009). Åldrande och 

ålderdom kan inte längre endast analyseras på det lokala eller nationella planet, då 

dessa påverkas av omvärlden till större grad än tidigare. Detta får implikationer till 

exempel för vad åldrande betyder och hur ålderdom upplevs (Torres 2006b). 

Familjerelationer och resursutbytet mellan generationer förändras exempelvis i och 

med migrationshändelser (Zhou 2012). Transnationella familjer har blivit allt 

vanligare, vilket bland annat leder till att omsorgen om de äldre påverkas till stor del 

(se t.ex. Baldassar 2007, 2015; Díaz Gorfinkiel & Escrivá 2012; Heikkinen & Lumme-

Sandt 2013; Treas 2008; Vullnetari & King 2008; Zechner 2007; Zhou 2012; Zontini 

2015). Följaktligen finns ett stort behov av forskning som undersöker åldrande i 

relation till migration och transnationalism (se t.ex. Torres 2013b), eftersom det inte 

                                                           
1 Med äldre avses i denna rapport individer som är 60 år eller äldre, om inget annat anges. 
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längre är självklart vilka de äldre är i dagens samhälle samt hur de bäst ska tas om hand 

(Torres 2012).  

 

Forskning om äldre migranter 

Trots detta menar Torres och Karl (2016) att studier om äldre migranter fortfarande 

endast har en perifer plats inom både migrationsforskning och socialgerontologi. 

Enligt deras översikt har den största delen av forskningen om äldre migranter inom 

det sistnämnda fältet framför allt fokuserat på individer som har flyttat som unga och 

som åldrats i destinationslandet. Ett fåtal studier har även gjorts om individer som har 

flyttat sent i livet (”på äldre da’r”; Torres 2002). Majoriteten av dessa studier belyser 

de äldre migranternas behov av hjälp och stöd samt deras potentiella behov av 

äldreomsorg, och handlar om ämnen såsom socialt stöd, intergenerationella 

relationer, förväntningar på de äldres barn, boendearrangemang, samt tillgång till 

hälsovård och äldreomsorg, enligt Torres och Karl (2016). Överlag så diskuterar den 

socialgerontologiska forskningen inte studiedeltagarnas migrationsbakgrunder, vad 

gäller till exempel vilken typ av migration som individen genomfört, när migrationen 

ägt rum, samt motiven bakom migrationen. Vad gäller migrationsforskning, så 

identifierar Torres och Karl fyra områden som studier bedrivits inom. Det första 

fokuserar på äldre migranters aktuella livssituation. Det omfattar studier om tre 

relativt spridda ämnen: pensionärers internationella migration, diskriminering och 

ojämlikhet bland äldre, samt hälsoproblem, attityder till hälsovård och 

hälsovårdspraktiker, samt faktorer som påverkar olika hälsoutfall hos äldre. Det andra 

området som Torres och Karl identifierar i sin översikt belyser vård/omsorg och social 

stöd inom transnationella familjer, med stort fokus på hur migration används som ett 

medel för att kunna ge eller få tillgång till vård/omsorg (migration for care), samt hur 

vården för äldre familjemedlemmar arrangeras på distans (long-distance care 

arrangements) (ibid. sid. 5). Det tredje området handlar om migranter anställda inom 

äldreomsorg. Det fjärde och sista området fokuserar på invandringens påverkan på 

befolkningens åldrande ur ett demografiskt perspektiv.  

En mängd studier visar på att äldre migranter världen över generellt sett lider av en 

hög grad av utsatthet, vad gäller till exempel ekonomi, sociala relationer samt fysisk 

och psykisk hälsa (se t.ex. Solé-Auró & Crimmins 2008; Terrazas 2009; Aichberger 

m.fl. 2010; Ruspini 2010). Både migration och åldrande innebär stora förändringar i 

människors liv. Då livserfarenheter tenderar att ackumuleras under livets gång, kan 

kumulativa fördelar och nackdelar skapas för individer när de blir äldre (Dannefer 

2003). På grund av migrationserfarenheter, som ofta innebär en stress på individen 

och stora omställningar i människors livsvärld, kan äldre migranter sägas vara extra 

utsatta, och möjligtvis erfara en större grad av kumulativa nackdelar och social 

exkludering på ålderns kant (Torres 2012; Angel & Angel 1992).  

 

Äldre migranter i Sverige 

Kunskapen om äldre personer med migrantbakgrund i Sverige är relativt bristfällig. 

Statistiska Centralbyrån (SCB) har producerat ett par rapporter (SCB 2008, 2012) som 
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ger en användbar, men dock begränsad översikt över äldre invandrares levnadsvillkor. 

Vad gäller forskning, så har en rad empiriska studier genomförts angående invandrade 

äldres hälsa (se avsnitt nedan). Ett antal äldre studier har även undersökt 

levnadsförhållanden bland äldre finländska invandrare (t.ex. Leiniö 1985, i Torres 

2016). Förutom dessa, är de flesta studier kvalitativa, och därmed begränsade till ett 

mindre antal studiedeltagare. De fokuserar också ofta på specifika etniska grupper 

(framföra allt finländare, som är den största gruppen, och individer från Mellanöstern, 

som anses tillhöra en speciellt ”problematisk” grupp). Dessutom är de ofta fokuserade 

på en viss typ av äldre invandrare, nämligen de som invandrat på äldre da’r (trots att 

dessa utgör en minoritet bland äldre invandrare) (Forssell, Torres & Olaison 2013; 

Torres 2016). Dessa studier är därmed inte representativa för varken den etniska grupp 

de studerar, eller för övriga äldre invandrare (Torres 2016).  

De existerande studierna visar generellt att äldre invandrare i Sverige, precis som i 

andra kontexter, har en sämre socioekonomisk situation och hälsa än andra äldre (se 

senare avsnitt). Skillnader inom gruppen, vad gäller till exempel social exkludering och 

betydelsen av olika migrationserfarenheter, har dock inte studerats grundligt tidigare. 

På grund av ovanstående argumenterar bland annat Torres (2013a, 2016) att det finns 

ett behov av storskaliga och representativa studier om äldre invandrare i Sverige som 

kan analysera skillnader och därmed belysa mångfalden av erfarenheter inom 

gruppen, så att generella slutsatser inte dras om gruppen som helhet. Dessutom behövs 

studier som till exempel analyserar gapet i levnadsförhållanden mellan utrikes och 

inrikes födda äldre, för att se om skillnader kvarstår även på äldre da'r.  

 

”Social exkludering eller ’framgångsrikt’ åldrande? Levnadsförhållanden 

och livsstrategier bland äldre invandrare i Sverige”  

Med utgångspunkt i ovanstående har jag tillsammans med kollegor vid Umeå 

Universitet – Jenny Olofsson och Gunnar Malmberg vid CEDAR (Centre for 

Demographic and Ageing Research), samt Aina Tollefsen vid Institutionen för geografi 

och ekonomisk historia – initierat ett forskningsprojekt med titeln ”Social exkludering 

eller ’framgångsrikt’ åldrande? Levnadsförhållanden och livsstrategier bland äldre 

invandrare i Sverige”. Projektet finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 

välfärd (Forte, dnr: 2015-00942) under tre års tid, 2016-2018.  Det övergripande syftet 

med projektet är att genom kvalitativa och kvantitativa studier undersöka äldre 

invandrares skiftande levnadsvillkor, livsstrategier och erfarenheter av att åldras i 

Sverige, i syfte att fördjupa kunskaperna om social exkludering i relation till 

migrationserfarenheter och transnationella relationer. De huvudsakliga 

frågeställningarna i projektet är: Hur ser mönstren gällande social exkludering ut för 

gruppen äldre invandrare? Varierar de över tid och mellan olika grupper? Vilka 

strategier använder äldre invandrare för att motverka social exkludering? Hur är dessa 

mönster och erfarenheter kopplade till sociala kategorier, såsom genus, klass, etnicitet, 

och migrationshistoria? Hur erfar och artikulerar äldre invandrare sin livssituation – 

sin hälsa, livsstil, socio-ekonomiska situation – och åldrande?  
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Denna rapport syftar till att utgöra en grund för kommande studier inom detta 

forskningsprojekt, och innefattar en översikt av tidigare litteratur samt statistik på 

området.  

 

Definitioner 

Vårt fokus i studien ligger på ”äldre invandrare”2. Med äldre avser vi individer som är 

60 år eller äldre, då denna avgränsning är vanlig internationellt sett och därmed enligt 

oss lämplig att använda i forskning om invandrade individer. Med invandrare avser vi 

individer som är födda i andra länder och som har invandrat till Sverige, antingen på 

ädre da’r eller i yngre åldrar och som sedan har åldrats i Sverige. Dessa individer 

benämns på några olika sätt i denna rapport; förutom termen äldre invandrare 

används även bland annat äldre utrikes födda, invandrade äldre individer, samt äldre 

med invandrar-, migrant- eller utländsk bakgrund. Genom invandringen till Sverige 

(och utvandringen från ursprungsländerna), har dessa individer genomfört en 

internationell migration; det vill säga, en flytt som korsar landsgränser. Eftersom 

migration inte bör ses som en enskild händelse utan snarare som en livslång process, 

påverkar det en mängd olika aspekter av migranternas liv, och involverar utöver 

migranterna själva både icke-migranter och samhällen i både mottagar- och 

sändarländer. Därför är det också viktigt att se internationell migration ur ett 

transnationellt perspektiv, så att kontakterna och relationerna mellan individer i olika 

länder beaktas (se t.ex. King 2011, gällande olika perspektiv på migration; samt t.ex. 

Faist 2000, Vertovec 2009 och Glick Schiller & Faist 2010, gällande transnationell 

migration).  

Social exkludering kan sägas vara ett utvidgat fattigdomsbegrepp som 

uppmärksammar individers brist på exempelvis resurser, rättigheter, service och 

delaktighet, som kan leda till att individer blir isolerade från det omgivande samhället 

(Torres 2012). Begreppet är multidimensionellt; förutom ekonomiska faktorer såsom 

tillgång till arbete och inkomst från förvärvsarbete eller socialförsäkringar, inkluderar 

det även sociala aspekter såsom hälsa/välmående, boendemiljö, tillgång till sociala 

nätverk, delaktighet i samhällslivet, samt tillgång till samhällsinstitutioner (inklusive 

hälsovård) (Levitas m.fl. 2007). Social exkludering innebär, kort sagt, en brist på 

medborgerliga och sociala rättigheter, och belyser därmed marginalisering, 

diskriminering och utanförskap (disadvantage). I studier som fokuserar på äldre, 

såsom vårt forskningsprojekt, är det dock nödvändigt att också diskutera social 

exkludering utifrån äldre individers unika situation (Scharf & Keating 2012). Till 

exempel Scharf m.fl. (2005) identifierar fem områden som särskilt betydelsefulla att 

belysa i forskning om äldre; exkludering från: (i) materiella resurser (inkomst), (ii) 

sociala relationer (meningsfulla relationer till familj, vänner och grannar), (iii) 

medborgerliga aktiviteter (delaktighet i samhällsliv och beslutsfattande), (iv) 

                                                           
2 Vi inkluderar dock i den kvalitativa delstudien även intervjuer med vuxna personer med 
utländsk bakgrund, som har sina äldre föräldrar boende antingen i Sverige eller utomlands, 
för att relatera till det första exemplet på samspelet mellan migration och åldrande som bl.a. 
King (2014) diskuterar. Denna rapport fokuserar dock endast på ”äldre invandrare”.  
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grundläggande service (tillgång till service i och utanför hemmet), samt (v) grannskap 

(den lokala platsens betydelse för identitet och livskvalitet). Eftersom ett delsyfte med 

denna rapport är att ge en översikt av tidigare forskning kring äldre invandrare i 

Sverige så kommer inte alla dessa aspekter av social exkludering att diskuteras, framför 

allt inte gällande delaktighet i samhällsliv och beslutsfattande, samt 

grannskapsdomänen.   

 

Disposition 

Efter denna introduktion inleds rapporten med en överblick av demografiska aspekter, 

till exempel vad gäller de äldre invandrarnas ursprungsländer. Därefter följer avsnitt 

rörande social exkludering, ekonomi, hälsa och välmående, samt omsorg. Rapporten 

avslutas med kommentarer om kunskapsläget i relation till vårt forskningsprojekt.   

 

Äldre invandrare i Sverige: en demografisk överblick 

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) har den utrikes födda befolkningen i Sverige som 

helhet ökat från två procent år 1945 (SCB 2012) till sjutton procent år 2015 (SCB, 

statistikdatabasen, 2016-03-22). Andelen utrikes födda som är äldre (65 år eller mer3) 

har länge varit låg, eftersom majoriteten av de som invandrar till Sverige är kring 30 

år, samtidigt som relativt få invandrar i äldre åldrar. De senaste decennierna har dock 

denna grupp vuxit, och en fördubbling i antal har skett sedan 1990 (SCB 2012). År 

2006 var två procent av det totala antalet utrikes födda 65 år eller äldre (SCB 2008); 

en andel som vuxit till nästan femton procent år 2015, vilket i antal mätt innefattar 

drygt 240 000 individer (SCB, statistikdatabasen, 2016-03-22). Drygt hälften (56 %) 

av dessa är kvinnor (SCB, statistikdatabasen, 2016-03-22). Annorlunda uttryckt så 

utgör de äldre utrikes födda nästan tretton procent av hela Sveriges befolkning över 65 

år (ibid.). SCB uppskattar att antalet utrikes födda äldre kommer att öka till att år 2030 

innefatta 400 000 individer (SCB 2012).  

Utifrån vårt projekts avgränsning av äldre (60+), kan ytterligare drygt 91 000 individer 

inkluderas i gruppen som beskrivits ovan (SCB, statistikdatabasen, 2016-03-22), vilket 

innebär en total av nästan 335 000 individer år 2015. Drygt hälften av dessa (51 %) är 

mellan 60 och 69 år (27 % 60-64 år; 24 % 65-69 år). Nära en tredjedel (32 %) är mellan 

70 och 79 år (18 % 70-74 år; 14 % 75-79 år). Fjorton procent är mellan 80 och 89 år (9 

% 80-84 år; 5 % 85-89 år). Endast drygt två procent är 90 år eller äldre (ibid.).  

 

Ursprung efter födelseregion och födelseland 

De nästintill 335 000 äldre (60+) invandrarna som lever i Sverige härstammar från 

alla världens regioner (SCB, statistikdatabasen, 2016-03-22) (Diagram 1, nästa sida). 

Majoriteten (77 %) kommer från andra europeiska länder, varav hälften (51 %) från 

                                                           
3 Här presenteras siffror från den officiella svenska statistiken; ”äldre” räknas i denna som 
individer 65 år eller äldre (inte 60+, som i vårt projekt). 
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Norden, en tredjedel (32 %) från EU-länder, och sjutton procent från övriga länder i 

Europa (ej visat i diagrammet). Därefter är den vanligaste ursprungsregionen Asien 

(14 % av samtliga är födda här). Färre härstammar från Sydamerika (3 %), Afrika (3 

%), Nordamerika (2 %), f.d. Sovjetunionen (1 %), samt Oceanien (0 %). För 159 

personer är födelselandet okänt. 

 

 

       Diagram 1: Äldre (60+) utrikes födda i Sverige 2015, efter ursprungsregion.  
               

        Källa: Författarens beräkningar utifrån data från SCB. 

 

 

Om man istället för regioner tittar på länder, så framkommer att totalt 181 

ursprungsländer finns representerade (SCB, statistikdatabasen, 2016-03-22). Det 

absolut vanligaste ursprungslandet är Finland (28 % av samtliga äldre utrikes födda) 

(Diagram 2).  

 

 

 Diagram 2: De nio vanligaste födelseländerna bland äldre (60+) utrikes födda i Sverige 2015.   
               

 Källa: Författarens beräkningar utifrån data från SCB. 
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Förutom Finland, så är det åtta andra länder i vilka ett större antal individer är födda: 

f.d. Jugoslavien (6 %), Tyskland (6 %), Norge (5 %), Polen (5 %), Danmark (5 %), Irak 

(4 %), Bosnien och Hercegovina (3 %), samt Iran (3 %). 

Som presenterats ovan så har alltså majoriteten av de äldre utrikes födda i Sverige sitt 

ursprung i Europa, varav en stor andel har sitt ursprung i något av våra nordiska 

grannländer (Finland, Norge och Danmark), närmare bestämt nästan fyra av tio (39 

%) av samtliga äldre utrikes födda (Tabell 1). Utöver detta härrör en relativt stor grupp, 

nästan en av tio (9 %), från Balkanhalvön (f.d. Jugoslavien, Bosnien och Hercegovina). 

Om ytterligare elva länder inkluderas i analysen, i vilka minst en procent av de äldre 

invandrarna har sitt ursprung i, kan vi konstatera att mer än åtta av tio (83 %) äldre 

utrikes födda är födda i dessa 20 vanligaste länder (SCB, statistikdatabasen, 2016-03-

22).  

 

Tabell 1: De tjugo vanligaste födelseländerna bland äldre (60+) utrikes födda i Sverige. 

                                I antal och procent (av totala antalet äldre utrikes födda). 

 Land Antal Procent 

1 Finland 95307 28 % 

2 Jugoslavien (f.d.) 21137 6 % 

3 Tyskland 20174 6 % 

4 Norge 17390 5 % 

5 Polen 17297 5 % 

6 Danmark 17100 5 % 

7 Irak 12129 4 % 

8 Bosnien och Hercegovina 11617 3 % 

9 Iran 11473 3 % 

10 Turkiet 7203 2 % 

11 Ungern 6997 2 % 

12 Chile 6737 2 % 

13 Syrien 5514 2 % 

14 Grekland 4712 1 % 

15 Storbritannien och Nordirland 4688 1 % 

16 Rumänien 4149 1 % 

17 Estland 4138 1 % 

18 Tjeckoslovakien (f.d.) 3520 1 % 

19 USA 3514 1 % 

20 Österrike 3269 1 % 

 TOTALT 278065 83 % 

                                            Källa: Författarens beräkningar utifrån data från SCB. 

 
De övriga 17 procenten av de äldre utrikes födda härstammar från 161 länder, varav de 

18 vanligaste länderna är: Italien, Libanon, f.d. Sovjetunionen, Somalia, 

Nederländerna, Kroatien, Spanien, Vietnam, Kina, Indien, Ryssland, Afghanistan, 

Thailand, Eritrea, Frankrike, Bulgarien, Etiopien, samt Marocko (mellan 1000 och 

knappt 3000 individer från vardera land) (SCB, statistikdatabasen, 2016-03-22) (se 

tabell 2 i Appendix för fullständig redovisning av antal per land).  
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Om vi återgår till de tjugo vanligaste ursprungsländerna, och tittar på hur antalet äldre 

utrikes födda som härstammar från dessa länder har förändrats över tid (från år 2000 

till 2015), så är det dominerande mönstret att antalet har ökat (SCB, 

statistikdatabasen, 2016-03-22) (Diagram 3). De enda länderna som är undantagen är 

Estland, som minskat med 43 %, samt USA, som minskat med 1 %. Som visas, har de 

äldre utrikes födda från Irak och Syrien ökat mest markant, följt av personer födda i 

Iran och Chile (även om det totala antalet individer från vissa av dessa länder är relativt 

lågt).  

 

 

Diagram 3: Förändring över tid (2000-2015) i antalet äldre utrikes födda i Sverige från de 

tjugo vanligaste födelseländerna.  
               

Not: I diagrammet är endast större ökningar (minst 49 %) redovisade.  
 

Källa: Författarens beräkningar utifrån data från SCB. 

 

 

Tid i Sverige 

Majoriteten (85 %) av de äldre utrikes födda har bott i Sverige under en lång tid (minst 

20 år) (SCB 2012). Denna andel varierar dock mellan olika grupper; den är högst för 

de som är födda i Norden (94 %), och lägst för de som är födda i Asien (53 %) samt 

Afrika (56 %). De som vistats kortast tid i Sverige (0-4 år) är således framför allt 

personer födda i Asien och Afrika (11 respektive 16 %, i jämförelse med 3 % av samtliga 

äldre utrikes födda).  

Ålder vid invandring varierar beroende på ursprungsregion. Generellt sett har de som 

är födda i Norden invandrat i yngre åldrar (före 25 års ålder), jämfört med de som 

invandrat från Afrika och Asien (dessa grupper inhyser en relativt stor andel av de som 

invandrat efter 65). Detta är av betydelse eftersom vistelsetiden i Sverige under 
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yrkesverksamma år till hög grad påverkar individens livssituation, också efter 

pensionsålder.  

 

Motiv till invandring samt boendeort 

Det har inte gjorts någon mer storskalig studie om motiven bakom invandringen till 

Sverige gällande gruppen (Torres 2002). ”Personlig anknytning” antas ofta vara det 

primära skälet till invandring för de som invandrar sent i livet, det vill säga att 

släktskap finns till individer redan bosatta i Sverige (ofta föräldrar till vuxna barn som 

tidigare invandrat). Torres (2002) menar dock att de kvalitativa studier som gjorts på 

frågan visar att anledningarna till återförening är mer mångfacetterade än så. Hon 

nämner specifikt fyra aspekter som hänger samman med motivet att återförenas med 

ett tidigare utvandrat barn: (1) kulturrelaterade motiv (t.ex. att barnet förväntas ta 

hand om sina föräldrar när de blir gamla); (2) motiv relaterade till åldrandet (t.ex. 

behov av vård och hjälp); (3) ekonomiska motiv (t.ex. ökad ekonomisk trygghet); samt 

(4) praktiska skäl (t.ex. ett tänkt framtida behov av hjälp).  

Mer än två tredjedelar (68 %) av de äldre utrikes födda bor i större städer, eller i 

storstadsområden såsom Stockholm och Malmö. 

 

Social exkludering 

Miia Bask (2008) undersöker i sin avhandling ackumulering av välfärdsproblem och 

social exkludering i Sverige. Ett centralt resultat i hennes forskning är att invandrare i 

Sverige lider mer från social exkludering än vad infödda svenskar gör. Icke-nordiska 

invandrare är en speciellt utsatt grupp, men även övriga grupper av invandrare 

(nordiska, utrikes födda med svenskt medborgarskap, inrikes födda med minst en 

utrikes född förälder) löper större risk att vara socialt exkluderade än infödda svenskar 

(Bask 2005). Skillnaderna mellan utrikes och inrikes födda beror enligt Bask inte på 

demografiska faktorer, humankapital, eller socio-ekonomisk status (klass), vilket leder 

henne att dra slutsatsen att någon form av diskriminering är trolig som 

påverkansfaktor. Risken för social exkludering avtar dock ju längre tid personen har 

bott i Sverige. Bask (2010) visar också att den sociala exkluderingen som invandrare 

är utsatta för inte har minskat över tid (mellan åren 1979 och 2003); istället finns vissa 

tecken på att den har ökat. Invandrares integration i det svenska samhället har med 

andra ord inte blivit bättre över tid, utan snarare så har ojämlikheten mellan utrikes 

och inrikes födda ökat. Dessutom så ackumuleras problemen som orsakar social 

exkludering hos individer, och här är invandrade individer en extra utsatt grupp (Bask 

2011). Den definition som Bask använder sig av i sina studier, som är starkt kopplad 

till den svenska regeringens nationella handlingsplan mot fattigdom och social 

exkludering för åren 2003-2005, är att en individ är social exkluderad om han eller 

hon lider av flera centrala välfärdsproblem, som mäts i termer av långtidsarbetslöshet, 

ekonomiska problem, hälsoproblem, upplevelser av hot eller våld, trångboddhet, samt 

brist på sociala relationer (Bask 2008).  
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Basks forskning är intressant och relevant eftersom den belyser frågan om social 

exkludering i Sverige, och erbjuder en operationalisering av begreppet. Även om Bask 

i sina studier belyser situationen för invandrare i Sverige i allmänhet, oavsett ålder, så 

kan hennes resultat säga mycket också om situationen för äldre åldersgrupper.  

Sandra Torres (2012) hävdar i relation till ovanstående att väldigt få studier har 

undersökt social exkludering bland äldre invandrare i Sverige, i synnerhet vad gäller 

de sociala aspekterna av exkludering såsom sociala nätverk och livsstil (Torres 2012). 

 

Inkomster och försörjning 

Äldre invandrare i Sverige har generellt lägre inkomst4 än äldre inrikes födda (10 850 

kronor per månad jämfört med 12 100) (SCB 2012). Detta beror till stor del på att 

utrikes födda generellt sett yrkesarbetar i mindre utsträckning än inrikes födda, både i 

yrkesaktiv ålder och efter pensionering, i kombination med att många invandrade 

individer inte har varit i Sverige alla sina yrkesverksamma år. De med lägst inkomst är 

äldre utrikesfödda kvinnor, som har en inkomst på 10 000 kronor per månad, vilket 

kan jämföras med äldre inrikes födda män som har högst inkomst, i genomsnitt 13 500 

kronor per månad (ibid.). 

Det finns dock stora variationer inom gruppen äldre utrikes födda beroende på vid 

vilken ålder, och vid vilken tidpunkt/i vilken kontext, invandringen till Sverige har 

skett. Kort sagt, de som invandrat i ung ålder har generellt en bättre inkomst vid 

pension (speciellt om personen invandrat före 25 års ålder). Samt, de som kommit till 

Sverige som arbetskraftsinvandrare, framför allt på 1950- och 60-talen, och som 

därmed har haft större möjlighet att vara verksamma på den svenska arbetsmarknaden 

under längre tid, har generellt en mer positiv utveckling av inkomsterna vid pension 

(ibid.). Ekberg och Lind (2013) bekräftar detta; de visar att de flesta äldre invandrare 

som kom till Sverige före 1970, och som har arbetat närmare 40 år på den svenska 

arbetsmarknaden, har jämförbara pensioner med inrikes födda pensionärer vid 70-års 

ålder. Ålder vid invandring, i kombination med skälet för bosättning, är med andra ord 

viktiga faktorer för individens ekonomiska situation i pensionsåldern. Detta gäller i 

synnerhet för utrikes födda äldre män (SCB 2012). För personer som har invandrat 

under de senaste 20-30 åren kommer dock troligen den ekonomiska situationen vid 

pension bli sämre, delvis på grund av att arbetslöshetstalen varit mycket högre under 

denna tidsperiod än tidigare (Ekberg & Lind 2013).   

Vidare rapporterar Songur (20095, i Ruspini 2010) att äldre som invandrat som 

anhöriga till sina vuxna barn ofta helt står utan pension. Delvis på grund av detta är 

                                                           
4 Medianinkomst, inklusive inkomster från pension, arbete, näringsverksamhet, kapital och 
behovsprövade bidrag. 
5 Songur, W. (2009) Health and Care of Elderly Migrants, Paper till “Seminar on Policies and 
Practices Concerning Elderly Migrants in Council of Europe Member States”, organiserat av 
the French Community of Belgium, the Walloon Region och the French Community 
Commission of the Brussels-Capital Region, Palais des Académies, Bryssel, 2-3 mars 2009 (ej 
längre tillgänglig online). 
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äldre utrikes födda generellt oftare beroende av bidragsstöd från Socialtjänsten (SCB 

2012). År 1998 var en stor majoritet (94 %) av de som var 65 år eller äldre, och som 

mottagit bidragsstöd från Socialtjänsten, födda utomlands (Songur 2009, i Ruspini 

2010). För att förbättra situationen för de individer som helt saknar pension infördes 

år 2003 ett så kallat statligt underhållsstöd.  

Förutom att äldre utrikes födda har lägre pension och oftare är beroende av 

socialbidrag än inrikes födda äldre, så lever fler också i hyresrätter, vilket tyder på en 

sämre socioekonomisk situation jämfört med inrikes födda (SCB 2012). Några studier 

visar också på att många av de som kom som arbetskraftsmigranter till Sverige och 

som har åldrats i landet hade låg utbildning och arbetade i lågt kvalificerade och 

lågavlönande yrken, samt att de var mer utsatta och marginaliserade, till exempel vad 

gäller tillgång till hälsovård och bra bostäder, i jämförelse med äldre inrikes födda 

(Warnes m.fl. 2004; Warnes & Williams 2006).  

 

Hälsa och välmående 

Skillnader i hälsa mellan inrikes och utrikes födda 

Forskningen om skillnader i hälsa mellan olika grupper i det svenska samhället har 

framför allt fokuserat på individer upp till 65 år, men kan trots det i förlängningen säga 

mycket om hur även äldre åldersgrupper har det. Denna forskning påvisar tydliga 

skillnader i hälsostatus mellan inrikes och utrikes födda individer (se t.ex. Albin m.fl. 

2005; Socialstyrelsen 2009; Torres 2013a), även om de flesta oavsett ursprung 

generellt sett uppfattar sin hälsa som god (SCB 2012). I en översikt, av Torres (2013a), 

refereras till ett flertal studier som exempelvis visar att invandrade individer oftare 

skattar sin hälsa som dålig jämfört med inrikes födda individer (Lindström, Sundquist 

& Östergren 2001; Sungurova, Johansson & Sundquist 2006; Taloyan, Sundquist & Al-

Windi 2008; Wiking, Johansson & Sundquist 2004). Och, att invandrare oftare lider 

av långvariga sjukdomstillstånd (Sundquist & Johansson 1997), diabetes (Wändel m.fl. 

2008), hjärt- och kärlsjukdom (Gadd m.fl. 2003, 2006), akut hjärtinfarkt (Hedlund, 

Lange & Hammar 2007), samt schizofreni och psykoser (Hjern, Wicks & Dalman 

2004).  

Men, som bland annat Socialstyrelsen (2009) lyfter fram, så varierar 

hälsoförhållanden och hälsorelaterade livsstilsfaktorer mellan olika grupper av 

invandrare. Situationen skiljer sig mycket mellan till exempel asylsökande flyktingar, 

papperslösa invandrare och de som flyttar till Sverige för att arbeta eller för att bilda 

familj. Den skiljer sig också beroende på ursprung; det är till exempel mycket vanligare 

för individer från utomeuropeiska länder att rapportera att de har dålig eller mycket 

dålig hälsa i jämförelse med andra grupper av invandrare och svenskfödda. Enligt 

Anders Hjern (ibid.) så är den främsta förklaringen till detta den sociala utsatthet som 

följer med boende i lågstatusområden, arbete i tunga och lågavlönade yrken, samt 

diskriminering, som är vanligare inom den invandrargruppen.  
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Äldre invandrares hälsa 

Vad gäller äldre personer med invandrarbakgrund generellt sett så visar en 

enkätundersökning presenterad av Songur (2009, i Ruspini 2010), att många 

rapporterar att de har dålig hälsa (i synnerhet männen), samt känslor av otrygghet, 

oavsett vilken tillgång till sociala nätverk de har. Även Silveira m.fl. (2002) visar, 

baserat på semi-strukturerade intervjuer med 84 migranter och 409 svenskfödda i 

Göteborgsområdet, att äldre (70+) migranter, speciellt de från Estland, Polen, 

Jugoslavien, Tyskland, Italien, samt Norden, har ett sämre allmänt och psykiskt 

välmående än svenskfödda äldre, till exempel vad gäller självupplevd fysisk hälsa, 

symptom som yrsel, dålig syn, ångest och depression, samt tillgången till socialt stöd. 

Pudaric m.fl. (2003) visar att äldre individer (55-74-åringar) med ursprung i andra 

länder har en sämre hälsostatus, samt sämre aktivitet i det dagliga livet (IADL) jämfört 

med svenskfödda äldre. Flera studier, inkluderade i Albin m.fl.’s (2005) 

litteraturgenomgång, påvisar liknande resultat; det vill säga att äldre invandrare 

generellt har sämre självskattad hälsa6, samt mer kronisk sjukdom och sämre fysisk 

funktionsförmåga7. Däremot finns inga tydliga bevis på skillnader vad gäller 

mortalitet, förutom för äldre individer med ursprung i Finland som har en högre risk 

att drabbas av alkoholrelaterade sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdom, samt mag- och 

lungcancer8. I jämförelse med andra europeiska länder, visar Solé-Auró och Crimmins 

(2008), baserat på data från SHARE (the Survey of Health, Aging and Retirement in 

Europe) för länderna Sverige, Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, 

Grekland, Italien, Nederländerna, Spanien och Schweiz, att den äldre (50+) 

invandrade befolkningen i Sverige inte bara har sämre hälsa än svenskfödda äldre, 

utan även att de har bland den sämsta hälsan bland de europeiska länderna 

inkluderade i studien. Det ska dock tilläggas att skillnaderna i hälsa i Sverige (samt i 

övriga länder med liknande resultat) bör förstås i relation till att de inrikes födda äldre 

har en bättre hälsa än i resterande länder. Något annat som bör uppmärksammas är 

att äldre invandrare i Sverige i några fall uppvisar en bättre hälsa än svenskfödda äldre, 

gällande till exempel problem med gallblåsan (Silveira m.fl. 2002), samt prevalensen 

av höftfrakturer (Furugren & Laflamme 2007). 

Det finns även ett antal studier som fokuserar på olika grupper av äldre invandrare, 

som visar att migrationserfarenheter har en negativ effekt på hälsan. Till exempel är 

prevalensen av högt blodtryck och rökning (riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom) 

högre bland äldre iranier i Sverige i jämförelse med äldre individer i Iran (Koochek 

m.fl. 2008). Vidare uppvisar äldre iranska kvinnor som endast levt en begränsad tid i 

Sverige en lägre hälsorelaterad livskvalitet (vitalitet, social funktionalitet) än äldre 

                                                           
6 Waern, E. och Steen, B. (1995) Äldre invandrares hälsa jämförd med svenskars. Största 
skillnaderna av subjektiv karaktär, Läkartidningen 92, 515-18. 
7 Äldreberedningen (1998) Liv till åren: om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
insatser för äldre, Folkhälsoinstitutet och Svenska Kommunförbundet, Stockholm: 
Kommentus. 
8 Weitoft, G.R., Gullberg, A. och Rosén, M. (1998) En analys av dödligheten i Sverige 1987-
94. Ingen överdödlighet för personer födda utanför Norden, Läkartidningen 95, 1277-80, 
1282-83. 
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kvinnor bosatta i Iran samt äldre svenskfödda kvinnor (Koochek m.fl. 2007). Andra 

studier har visat att psykiskt lidande (psychological distress) är vanligare bland 

latinamerikanska, chilenska och iranska flyktingar i jämförelse med andra 

invandrargrupper (t.ex. sydeuropeiska arbetskraftsmigranter), i synnerhet bland de 

som är äldre (Sundquist 1994; Sundquist m.fl. 2000). En kvalitativ studie om äldre 

finlandssvenskar pekar på att migrationserfarenheter upplevs orsaka både mental och 

fysisk skada på hälsan (Kulla m.fl. 2000). SCB (2012) visar även att äldre utrikes födda 

kvinnor oftare lider av kroppslig värk och oro än andra (25 % rapporterar dessa 

problem i denna grupp). 

 

Sociala relationer och “migrationsbetingat disengagement” 

Äldre personer med invandrarbakgrund umgås inte lika ofta som inrikes födda äldre 

med nära familjemedlemmar, såsom vuxna barn, syskon och föräldrar (SCB 2012). 

Många rapporterar att de endast träffar sina barn ett par gånger per år, samt att de 

väldigt sällan eller aldrig träffar sina syskon. Dessa skillnader gentemot inrikes födda 

äldres familjeumgänge kan dock mycket väl bero på att de utrikes födda äldres 

släktingar bor utomlands vilket givetvis försvårar umgänget. För övrigt så uppger 

nästan en tredjedel (ca 30 %) av alla utrikes födda äldre att de inte har någon nära vän 

att tala med. Detta är högre i jämförelse med inrikes födda äldre kvinnor, men dock 

inte i jämförelse med inrikes födda äldre män (ibid.). Silveira m.fl. (2002) rapporterar 

vidare att de äldre migranterna i deras studie var mindre nöjda med både sin allmänna 

sociala situation och sin familjesituation i jämförelse med svenskfödda äldre.  

Songur (2009, i Ruspini 2010) visar att äldre invandrare oftare rapporterar att de 

känner sig isolerade i jämförelse med inrikes födda äldre, oavsett tillgången till sociala 

nätverk. Torres (2002) diskuterar också den isolering som invandring kan orsaka 

bland de som invandrar på äldre da’r. Hon bestrider den gängse uppfattningen att de 

flesta äldre anhöriginvandrare bor tillsammans med sina anhöriga. Enligt de studier 

Torres refererar till (Songur 1992; Hajighasemi 1994; Emami & Ekman 1998; Emami 

m.fl. 2000), bor majoriteten av de äldre invandrarna för sig själva eller med sin 

make/maka. Dessa studier redovisar även de påfrestningar som invandring på gamla 

da’r kan orsaka. För det första, auktoritetsförlusten som uppstår på grund av bristande 

kunskaper i det nya landets språk och kultur (med påföljande ansträngande 

förändringar i föräldra-barn-relationen). För det andra, ”upplösningsprocessen" 

varmed den äldre invandraren tvingas överge sin ”gamla” livsstil till förmån för en 

annan, ibland väldigt annorlunda livsstil, vilket i många fall innebär en stor psykisk 

påfrestning. Denna upplösningsprocess går hand i hand med isolering och ensamhet, 

menar Torres (med referens till bl. a. Songur 1992). Lättretlighet är ett annat vanligt 

förekommande symptom bland dessa personer, vilket tyder på nivåer av hög psykisk 

stress. Även om isolering kan hävdas vara en naturlig del i åldrandeprocessen (s.k. 

”disengagemang”; cf. Cumming & Henry 1961), menar Torres att det vore en förenkling 

att förklara den isolering och ensamhetskänsla som vissa äldre invandrare upplever 

genom samma teori. Torres förordar användandet av begreppet ”migrationsbetingat 

disengagemang” för att förklara denna särskilda typ av avståndstagande. Torres drar 

slutsatsen att ”vissa av dem som invandrat på gamla da’r tycks ha vissa odds emot sig 
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som kan göra dem starkt predisponerade för psykisk stress, isolering och ensamhet”, 

men att ”framgångsrik integration kan […] hjälpa en del invandrare att motverka den 

isolering som invandring orsakar” (Torres 2002: 349). 

 

Hälsovård och äldreomsorg 

Sandra Torres har uppmärksammat i ett flertal publikationer (t.ex. 2006a, 2013a) att 

den svenska debatten om äldre invandrare, alltsedan 1980-talet, till stor del har 

fokuserat på svårigheterna för gruppen att åldras i det svenska samhället, som för dem 

antas vara främmande och annorlunda i jämförelse med de äldres gamla hemländer. 

Rapporter från till exempel Socialstyrelsen tar, enligt Torres, förgivet att äldre 

invandrare är alienerade från det svenska samhället, oavsett vilken bakgrund dessa har 

och hur mycket tid de har spenderat i Sverige. Policydokument pekar ut dem som en 

särskild grupp med speciella behov, framför allt inom hälsovården och äldreomsorgen, 

trots att ytterst få studier är gjorda på deras faktiska bakgrunder, behov och önskemål. 

Av denna anledning talar Torres (ibid.) om att äldre invandrare som grupp är en social 

konstruktion, som uppkommit baserat på idén att denna grupp av äldre utgör ett 

”välfärdsproblem”, och att de är ”förfrämligade” (Othered), både i debatten om äldre 

och äldreomsorg samt i debatten om migration och integration i Sverige.  

Albin m.fl. (2005) menar att de småskaliga studier som finns9 visar att äldre 

invandrare generellt sett konsumerar lika mycket eller något mer hälsovård än 

svenskfödda äldre, men däremot mindre äldreomsorg. Det senare gäller i synnerhet 

vissa grupper, såsom äldre med ursprung i Jugoslavien och Iran, samt äldre från icke-

europeiska länder (se också Gunnarsson 2002, i Forssell & Torres 2012). Solé-Auró, 

Guillén och Crimmins (2012) visar i linje med ovanstående, och baserat på ett större 

datamaterial från SHARE, att äldre invandrare i Sverige oftare besöker läkare jämfört 

med de svenskfödda äldre, men de visar också att tillgången till hälsovård (i termer av 

att ha råd med kostnader relaterade till sjukvårdsbesök) är sämre för de äldre utrikes 

födda.  

Enligt Socialstyrelsen (2009) uppvisar äldre invandrare större missnöje med speciella 

boendeformer inom äldreomsorgen. Samtidigt får fler äldre invandrare ta emot 

hemtjänst i jämförelse med svenskfödda äldre (ibid.; Forssell 2004, i Forssell & Torres 

2012). Det är för övrigt vanligare bland icke-europeiska äldre invandrare att ha 

släktingar anställda som hemtjänstassistenter (Socialstyrelsen 2007, i Ruspini 2010). 

Songur (2009, i Ruspini 2010) resonerar att det troligen beror på att de äldre föredrar 

att få hjälp av släktingar som talar samma språk och delar samma kulturella bakgrund, 

i kombination med att kommuner inte kan erbjuda denna service. Forssell och Torres 

(2012) poängterar i relation till detta att de flesta äldre i Sverige, oavsett etnisk 

bakgrund, oftast vänder sig till sitt informella nätverk, såsom nära släktingar, när de 

                                                           
9 Albin m.fl. (2005) nämner följande två studier: Eriksson, T. (1996) Äldre invandrare: 
Kartläggning av kommunernas insatser i Göteborgs och Bohuslän samt Hallands län, 
Stockholm: Socialstyrelsen; Altvall, H. (2000) Äldre invandrares hälsa, Stockholm: Stiftelsen 
Stockholms läns Äldrecentrum, Rapport 13, Projekt äldre och folkhälsa.  
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är i behov av hjälp (Johansson 2007, i Forssell & Torres 2012). Det som är unikt för 

äldre invandrare är sålunda inte att de tar hjälp av släktingar för att få sitt behov av 

vård och omsorg tillgodosett, utan att de gör det på grund av språkliga barriärer, brist 

på kunskap om det svenska systemet, samt brist på tillit till offentliga vårdgivare 

(Forssell 2004, 2006; Heikkilä 2004; i Forssell & Torres 2012). På grund av 

”kulturaliserande föreställningar” (Ålund 1991, i Forssell 2010) om invandrares 

exceptionella anhörigomsorg, visar forskning att det heller inte är ovanligt att 

vårdgivare förväntar sig att familjer med invandrarbakgrund bidrar mer med informell 

omsorg om sina äldre, även om dessa familjer efterfrågar offentlig omsorg (Forssell 

2010; Torres 2010). Migrantfamiljer och äldre invandrare är dock heterogena grupper, 

vilket gör det viktigt att de som tillhandahåller omsorg är medvetna om skillnader 

mellan familjer och individer som kan leda till olika omsorgsbehov (ibid.; Songur 

2009, i Ruspini 2010; Forssell & Torres 2012). Forssell (2013) visar en del av denna 

komplexa bild; hur äldre invandrares omsorgsbehov tillgodoses genom en 

kombination av insatser – från personer i den äldres informella nätverk, från den 

statliga äldrevården samt från de äldre själva, som periodvis kan åka utomlands till 

släktingar för omsorg. Torres och Lawrence (2012) poängterar slutligen att dagens 

internationella migrationsmönster helt klart måste innebära en utmaning för många 

länders socialvård, och att denna behöver utvecklas till att inte bara vara ålderssensitiv, 

utan även migrationsmedveten.  

 

Slutord: om kunskapsluckor och projektets bidrag 

Som denna rapport visar så finns det vissa luckor i kunskapen om äldre invandrare i 

Sverige. Existerande forskning pekar på att äldre invandrare generellt har sämre 

socioekonomisk situation och hälsa än andra äldre. Förutom hälsoforskningen, så har 

tidigare studier dock inte varit storskaliga eller representativa. De har heller inte belyst 

skillnader inom gruppen vad gäller till exempel social exkludering. Väldigt lite 

forskning har för övrigt undersökt social exkludering bland äldre invandrare i Sverige 

generellt, och i synnerhet de sociala aspekterna av exkludering såsom sociala nätverk 

och livsstil. Betydelsen av olika migrationserfarenheter är dessutom underforskat. 

Detta är problematiskt eftersom mekanismerna bakom social in-/exkludering och 

kumulativa för-/nackdelar skiljer sig exempelvis beroende på varifrån migranter 

kommer, vid vilken tidpunkt invandring sker, och vilka motiven till invandring är. Vi 

vet med andra ord inte hur olika typer av äldre invandrare (vad gäller individernas 

ålder, klass, genus, etnicitet, födelseland, ålder vid invandring, bostadsort, motiv till 

invandring, etc.) upplever sitt åldrande och sin ålderdom i Sverige, och varför de 

eventuellt erfar social in/exkludering på olika sätt och till olika grad. Det har för övrigt 

inte gjorts någon mer storskalig studie om motiven bakom invandringen till Sverige 

gällande gruppen. Dessutom saknas, så vitt jag vet, studier som belyser äldre 

invandrares livssituation i koppling till transnationella relationer (i likhet med den 

internationella forskningen om transnationella familjer och vård/omsorg). 

Det finns med andra ett behov av mer omfattande studier som kan belysa mångfalden 

av egenskaper, erfarenheter och behov inom gruppen, så att generella slutsatser inte 
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dras om gruppen som helhet baserat på begränsad kunskap. Dessutom behövs studier 

som till exempel analyserar gapet i levnadsförhållanden mellan utrikes och inrikes 

födda äldre över tid, för att se om skillnader kvarstår även på äldre da'r. I vårt 

forskningsprojekt ämnar vi i en kvantitativ delstudie därför genomföra en kartläggning 

baserad på register- och surveydata av socioekonomiska levnadsvillkor, hälsa och 

migrationsbakgrunder bland äldre (60+) invandrare som har bott minst 10 år i Sverige, 

i syfte att ge en generell bild samt identifiera mönster av social in/exkludering. I 

korthet kommer vi att analysera mångfalden av levnadsförhållanden inom gruppen 

och mönster av social in/exkludering över en 30-årsperiod, i relation till 

migrationsbakgrunder och livssituationer, och i jämförelse med en kontrollgrupp av 

äldre inrikes födda.   

I vårt projekt kommer vi att använda oss av transnationell migrationsteori för att 

belysa hur migrationsprocesser och transnationella relationer som inkluderar flera 

platser under livets gång kan ha betydelse för aktuella levnadsförhållanden. I en 

kvalitativ delstudie kommer vi att genomföra biografiska djupintervjuer med äldre 

invandrare med olika migrationserfarenheter och bakgrunder, kring bland annat deras 

livssituation, upplevelser av att åldras i Sverige, synen på äldreomsorg, samt 

transnationella relationer. Syftet med dessa är att undersöka levnadsförhållanden och 

livsstrategier för olika grupper av äldre invandrare som befinner sig i olika 

livssituationer, för att nå en djupare förståelse för mångfalden inom gruppen. De 

biografiska intervjuerna kommer att kunna fånga hur socio-kulturella och strukturella 

förhållanden upplevs av äldre invandrare och hur de formar de individuella 

livserfarenheterna. Betydelsen av transnationella relationer kommer att lyftas i 

intervjuerna bland annat genom att beröra hur de äldre invandrarnas kontakter med 

och relationer till familj och vänner som befinner sig i andra länder än Sverige ser ut, 

och hur dessa påverkar åldrandeprocessen. Intervjuer kommer även att genomföras 

med vuxna barn till äldre invandrare bosatta i Sverige, samt med vuxna invandrare 

vars föräldrar bor utomlands. Syftet med dessa intervjuer är att undersöka de vuxna 

barnens syn på och erfarenheter av föräldrarnas åldrande och omsorgsbehov, samt 

betydelsen av transnationella kontakter för dessa relationer. Sammantaget kommer 

intervjuerna att kunna ge en personlig och kontextualiserad förståelse för de komplexa 

sätt som åldrande, social exkludering och migration är sammankopplade. 

Avslutningsvis så kommer vi i vårt forskningsprojekt att undersöka hur olika 

migrationsbakgrunder och transnationella relationer påverkar levnadsförhållanden, 

mönster av social exkludering, livsstrategier och erfarenheter av att åldras bland äldre 

invandrare i Sverige, i syfte att fördjupa kunskaperna kring social exkludering i relation 

till migrationserfarenheter och transnationella relationer.  Det är vår förhoppning att 

projektet kan bidra med ny kunskap som kan öka förståelsen för de sociala utmaningar 

som åldrandeprocessen för de snabbt växande grupperna av äldre invandrare i Sverige 

involverar, samt för planeringen av sociala interventioner och samhällsstöd till 

gruppen för att reducera social exkludering. 
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Appendix 

 
Tabell 2: Antal äldre (60+) utrikes födda i Sverige 2015, efter födelseland.  
I antal personer, samt procent av totala antalet äldre utrikes födda (endast för topp 20). 
 

Placering 
(alla länder) 

Placering 
(inom 

kategorin) Land Antal Procent 

     

  Högst antal (topp nio)   

1 1 Finland 95307 28 % 

2 2 Jugoslavien (f.d.) 21137 6 % 

3 3 Tyskland 20174 6 % 

4 4 Norge 17390 5 % 

5 5 Polen 17297 5 % 

6 6 Danmark 17100 5 % 

7 7 Irak 12129 4 % 

8 8 Bosnien och Hercegovina 11617 3 % 

9 9 Iran 11473 3 % 

  TOTALT 223624 67 % 

     

  
Övriga länder i topp 20 
(över 3000 men under 10000 personer per land) 

10 1 Turkiet 7203 2 % 

11 2 Ungern 6997 2 % 

12 3 Chile 6737 2 % 

13 4 Syrien 5514 2 % 

14 5 Grekland 4712 1 % 

15 6 Storbritannien och Nordirland 4688 1 % 

16 7 Rumänien 4149 1 % 

17 8 Estland 4138 1 % 

18 9 Tjeckoslovakien fd 3520 1 % 

19 10 USA 3514 1 % 

20 11 Österrike 3269 1 % 

  TOTALT 54441 16 % 

     

  Över 1000 (men under 3000) 

21 1 Italien 2671  

22 2 Libanon 2638  

23 3 Sovjetunionen (f.d.) 2580  

24 4 Somalia 2565  

25 5 Nederländerna 2045  

26 6 Kroatien 2004  

27 7 Spanien 1747  

28 8 Vietnam 1687  

29 9 Kina 1645  

30 10 Indien 1468  
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31 11 Ryssland 1460  

32 12 Afghanistan 1418  

33 13 Thailand 1396  

34 14 Eritrea 1291  

35 15 Frankrike 1287  

36 16 Bulgarien 1174  

37 17 Etiopien 1165  

38 18 Marocko 1149  

  TOTALT 31390  

     

  Över 500 (men under 1000) 

39 1 Palestina 973  

40 2 Peru 960  

41 3 Uruguay 916  

42 4 Portugal 899  

43 5 Filippinerna 883  

44 6 Island 879  

45 7 Argentina 811  

46 8 Makedonien 803  

47 9 Pakistan 800  

48 10 Schweiz 797  

49 11 Egypten 771  

50 12 Lettland 751  

51 13 Japan 734  

52 14 Colombia 712  

53 15 Tunisien 710  

54 16 Sri Lanka 615  

55 17 Bolivia 590  

56 18 Brasilien 574  

  TOTALT 14178  

     

  Över 100 (men under 500) 

57 1 Algeriet 492  

58 2 Kanada 429  

59 3 Bangladesh 403  

60 4 Slovenien 388  

61 5 Uganda 380  

62 6 El Salvador 370  

63 7 Ukraina 370  

64 8 Israel 359  

65 9 Gambia 354  

66 10 Sydkorea 311  

67 11 Malaysia 301  

68 12 Jordanien 300  

69 13 Belgien 290  

70 14 Sydafrika 282  

71 15 Kuba 233  
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72 16 Litauen 229  

73 17 Irland 229  

74 18 Indonesien 219  

75 19 Serbien och Montenegro 219  

76 20 Serbien 216  

77 21 Australien 213  

78 22 Kenya 202  

79 23 Mexiko 196  

80 24 Cypern 172  

81 25 Tanzania 166  

82 26 Azerbajdzjan 164  

83 27 Kongo, Dem. republiken 157  

84 28 Ghana 154  

85 29 Ecuador 150  

86 30 Albanien 144  

87 31 Taiwan 139  

88 32 Armenien 118  

89 33 Sudan 118  

90 34 Venezuela 113  

91 35 Vitryssland 106  

92 36 Kazakstan 101  

93 37 Uzbekistan 101  

  TOTALT 8888  

     

  Över 50 (men under 100) 

94 1 Myanmar 97  

95 2 Nigeria 93  

96 3 Kosovo 83  

97 4 Guatemala 82  

98 5 Kambodja 79  

99 6 Trinidad och Tobago 76  

100 7 Singapore 69  

101 8 Nya Zeeland 67  

102 9 Laos 64  

103 10 Georgien 61  

104 11 Liberia 60  

105 12 Slovakien 57  

106 13 Paraguay 56  

107 14 Jamaica 53  

108 15 Nicaragua 52  

109 16 Kap Verde 51  

110 17 Senegal 51  

  TOTALT 1151  

     

  Över 20 (men under 50) 

111 1 Angola 50  

112 2 Jemen 47  



27 

 

113 3 Kongo 47  

114 4 Hongkong 43  

115 5 Zimbabwe 41  

116 6 Dominikanska republiken 39  

117 7 Mauritius 39  

118 8 Panama 38  

119 9 Libyen 36  

120 10 Burundi 34  

121 11 Honduras 33  

122 12 Sierra Leone 33  

123 13 Montenegro 32  

124 14 Costa Rica 31  

125 15 Guyana 30  

126 16 Malta 28  

127 17 Kuwait 24  

128 18 Elfenbenskusten 23  

129 19 Mocambique 23  

130 20 Haiti 22  

131 21 Turkmenistan 21  

  TOTALT 714  

     

  20 eller färre 

132 1 Barbados 19  

133 2 Kirgizistan 19  

134 3 Kamerun 14  

135 4 Guinea-Bissau 13  

136 5 Madagaskar 11  

137 6 Namibia 11  

138 7 Malawi 10  

139 8 Bahrain 8  

140 9 Centralafrikanska republiken 8  

141 10 Dominica 8  

142 11 Grenada 8  

143 12 Mali 8  

144 13 Fijiöarna 7  

145 14 Nepal 6  

146 15 Botswana 5  

147 16 Lesotho 5  

148 17 Ekvatorialguinea 4  

149 18 Mauretanien 4  

150 19 Burkina Faso 3  

151 20 Antigua och Barbuda 2  

152 21 Arabemiraten, Förenade 2  

153 22 Bahamas 2  

154 23 Djibouti 2  

155 24 Monaco 2  

156 25 Swaziland 2  
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157 26 Benin 1  

158 27 Comorerna 1  

159 28 Gibraltar 1  

160 29 Tonga 1  

  TOTALT 187  

     

  Okänt födelseland 159  

     

  TOTALT ANTAL 334964  

 

 


