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Abstract 
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Title: May I ask a stupid question - older immigrant, what does it mean? : A qualitative 

study about home care professionals´ social construction of older immigrants. [Translated 

title] 

Supervisor: Åsa Söderqvist 

Assessor: Anette Lundin 

 

The aim of this study was to understand how home care professionals construct older 

immigrants. The study was conducted by a social constructional perspective. The study 

consists of focus group interviews with three different home care groups. The data was 

analysed by using the theoretical concepts Categorizing and Making of the Others. The 

results of this study shows that the home care professionals are categorizing older 

immigrants as different from older Swedes, and therefore making older immigrants as the 

others. Besides mentioned social construction of older immigrants, we found that there 

were contradictions when the home care professionals made a reasoning that did not make 

older immigrants as the others. In this case they did not find the category older immigrants 

meaningful and useful, because they expressed that their needs were no different from 

elderly people in general.  
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1 Inledning 
I detta avsnitt kommer vi att introducera studiens ämnesområde. Inledningsvis kommer 

vi i bakgrunden att presentera den kontext i vilken vi gör vår studie. Vidare under 

problemformuleringen kommer vi att redogöra för studiens vetenskapsteoretiska 

utgångspunkt och relevans för socialt arbete. Vi kommer sedan att presentera studiens 

syfte som leder till två frågeställningar. Avslutningsvis kommer vi att definiera 

benämningar som är återkommande och centrala i studien. 

 

1.1 Bakgrund 

En ökande andel av äldre personer i Sverige är utlandsfödda. Ökningen beror av att 

personer som immigrerade till Sverige under den så kallade arbetskraftsinvandringen 

under 1950–1970-talet har blivit äldre, samt att en växande andel personer som 

immigrerat på äldre dagar till Sverige har ökat (Lill 2007, s.14). Äldreomsorgen behöver 

därför förbereda sig för nya behov som kan uppstå när andel äldre immigranter ökar, 

menar Socialstyrelsen (Prochazka 2016, s. 49). Socialstyrelsen förutsätter således att 

äldre immigranter har särskilda behov som äldreomsorgen inte varit i kontakt med innan. 

I kontrast till socialstyrelsens utsaga finns det forskning som visar att äldre immigranters 

behov inte skiljer sig från övriga äldre personers behov. Forskningen problematiserar att 

äldre immigranter har förväntade nya behov och menar att det finns en risk att äldre 

immigranter görs till en problemgrupp, eftersom de antas ha särskilt komplexa behov 

(Torres 2006, ss. 1341–1344). 

 

1.2 Problemformulering 

I vår studie kommer vi föra ett resonemang utifrån att en person inte är äldre immigrant, 

utan görs (konstrueras) till äldre immigrant. Ett sådant resonemang har sin utgångspunkt 

i socialkonstruktionismen, vilket innebär en utgångspunkt om att den sociala världen är 

föränderlig och beroende av tid, sammanhang och hur vi talar om den (jmf. Thomassen 

2007, ss. 202-203). Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär ett kritiskt 

förhållningssätt, i vilket man ifrågasätter människans förståelse för vad som är 

“verklighet” och menar att denna förståelse är subjektiv. I socialkonstruktionistisk anda 

ser vi på vår studie som en av flera möjliga framställningar av den sociala verkligheten 

(jmf. Thomassen 2007, ss. 207-208).  
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I Sverige utgör svenskhet normen, och svenskhet bygger på en föreställning av 

samhörighet för alla människor som bor i Sverige. Stereotypa föreställningar kopplade 

till svenskhet är exempelvis att vara född i Sverige, ha svenska som modersmål och vara 

kristen (Mattson 2005, s. 149). Kategorin äldre immigrant konstrueras i kontrast till 

normer om svenskhet, och görs därmed till de andra (Torres 2006, ss.1350–1351). Det 

praktiska sociala arbetet sker i det samhälle vi lever i. De professionella måste således 

förhålla sig till existerande samhälleliga diskussioner som är kopplade till äldre 

immigranter. Tidigare studier har visat på svårigheten med att kunna tala kring äldre 

immigranter för att synliggöra de strukturer som bidrar till att skapandet av de andra, utan 

att samtidigt återskapa just de strukturer som man vill problematisera. Det finns en risk 

att i sin roll som professionell reproducera förtryckande strukturer och bidra till 

diskriminering, trots att intentionen är den motsatta (Laanemets, Mattsson & Nordling 

2013, ss. 168–171; Torres, Olaison & Forssell 2015, ss. 59–60). Socialtjänsten har ett 

ansvar för att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Ansvaret 

innebär även främjande av jämlikhet i levnadsvillkor (Socialtjänstlagen SFS 2001:453). 

Forssell och Torres menar att konstruktionen av äldre immigranter som de andra 

motsätter sig svenska välfärdens mål gällande att inkludera grupper i samhället (Forssell 

& Torres 2012, ss. 116, 123–127). Vi anser därför att det är av relevans för socialt arbete 

att söka förståelse för konstruktionen av äldre immigranter. 

 

Hemtjänstpersonalen arbetar på uppdrag av socialtjänsten utefter nämnda målparagrafer 

i Socialtjänstlagen (Socialtjänstlagen SFS 2001:453). De är den profession som utför det 

praktiska arbetet med äldre personer och är dem som de äldre personerna möter 

regelbundet i sin vardag (Lill 2007, s. 15). Hur hemtjänstpersonal talar med varandra om, 

och därmed gemensamt konstruerar äldre immigranter, påverkar hur de bemöter de äldre 

personerna (Machat-From 2017, ss. 16–22; Torres 2006, ss.1350–1351). Vi anser därför 

att det är viktigt att undersöka hur hemtjänstpersonal förhåller sig till dilemmat att å ena 

sidan kunna tala om äldre immigranter för att synliggöra den problematik som finns 

relaterat till exempelvis språkförbristningar, men å andra sidan undvika att reproducera 

en negativ bild av äldre immigranter i vilken de görs till en problemgrupp. Med anledning 

av att hemtjänstpersonalen är en profession som frekvent besöker, har kontakt med och 

utför den vardagliga omsorgen av äldre personer så anser vi att det är viktig att undersöka 

hur just hemtjänstpersonal talar om äldre immigranter som en kategori. Det är 

hemtjänstpersonalens gemensamma konstruktion av äldre immigranter som, via 
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fokusgruppsintervjuer, undersöks i denna studie. Den tidigare forskning vi tagit del av 

har främst varit baserad på intervjuer med socialarbetare och utlandsfödda äldre personer 

(jmf. Torres, Olaison & Forssell 2015; Laanemets, Mattsson & Nordling 2013; Machat-

From 2017; Hovde, Hallberg & Edberg 2008). Vi anser därav att vår studie bidrar till en 

infallsvinkel inom forskning gällande konstruktion av äldre immigranter, vilken inte är 

så beforskad ännu. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med den här studien är att genom fokusgruppsintervjuer förstå hur 

hemtjänstpersonal konstruerar äldre immigranter. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

• Hur talar hemtjänstpersonalen gemensamt om äldre immigranter? 

• Finns det motsättningar, i form av skilda resonemang, rörande hur personalen talar 

om äldre immigranter och hur ser de i sådana fall ut? 

 

1.5 Definitioner 

Vi är medvetna om att vi genom att göra den här studien är delaktiga i att konstruera äldre 

immigranter. Då vi valt att utgå från en socialkonstruktionistisk ansats i vårt arbete, går 

det emot traditionen att definiera kategorier som något som “är”. De kategorier vi utgår 

från i vår studie kommer att tolkas och förstås på olika sätt av olika läsare beroende av 

hur dessa människor är präglade av historiska och kulturella föreställningar om världen 

(jmf. Jörgensen & Phillips 2000, s. 104). 

 

Äldre person:  

Definitionen av äldre personer är, utifrån ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt, 

förhandlingsbart och beroende av vem som definierar och i vilken kontext hen befinner 

sig (jmf Jörgensen & Philips 2000, s. 104). I följande studie innebär benämningen äldre 

person en individ som har fyllt 65 år. Detta eftersom 65 år är den lagstiftade 

pensionsåldern i Sverige, och att denna ålder vanligen används som gräns för att definiera 

ålderdom. Det är även den ålder som socialstyrelsen använder sig av för att definiera en 

äldre person (Prochazka 2016, s. 13). 
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Äldre immigrant:  

I vår studie kommer vi att använda oss av benämningen äldre immigrant, med 

utgångspunkt i att det är en väl använd benämning i tidigare forskning (jmf. Hovde, 

Hallberg & Edberg 2008; Machat-From 2017; Torres 2006; Forssell & Torres 2012). 

Benämningen immigrant är problematisk eftersom det antyder att det finns en pågående 

process av att immigrera. En process som aldrig färdigställs, vilket innebär att man aldrig 

helt kommer tillhöra Sverige eller svenskheten. Alternativa benämningar skulle kunna 

vara “personer med utländsk bakgrund” eller “nysvensk”. Dessa alternativ medför även 

de ett särskiljande av människor, samt bidrar till att vissa människor aldrig kan beskrivas 

som enbart svenskar (Boréus 2005, s. 149). Vi anser således att samtliga av dessa 

benämningar är problematiska, och oberoende vilken benämning vi väljer så bidrar vi till 

att kategorisera. Definitionen äldre immigrant bidrar till att människor som inte har mer 

likheter än att de är äldre och inte benämns som svenskar kategoriseras och förväntas ha 

likheter. Detta trots att äldre immigranter inkluderar en mycket heterogen grupp av 

människor (Torres 2006, ss. 1341-1344). Vem är då en äldre immigrant? I tidigare 

forskning har man valt att definiera en äldre immigrant som en person över 65 år och född 

utomlands (Hovde, Hallberg & Edberg 2008, s. 104, Lill 2007, s. 14).  

 

Äldre svensk:  

Benämningen äldre svensk är komplex och kan innebära en utestängning av flertalet 

personer som lever i Sverige idag. Detta eftersom benämningen svensk sammankopplas 

med en rad olika föreställningar, såsom att härstamma från och att bo i Sverige, ha 

svenska som modersmål eller ha ett svenskt medborgarskap (Mattson 2005, s. 149). Det 

innebär att det finns personer som är både uppväxta och bosatta i Sverige, men som inte 

definieras som svenskar. Exempelvis för att deras föräldrar är födda utanför Sverige. Att 

äldre svensk är en komplex benämning medför att det är svårt att finna en exakt definition 

(Boréus 2005, ss. 151-152). I tidigare forskning läggs ofta fokus på att precist definiera 

vad det innebär att vara äldre immigrant, men inte vad det betyder att vara äldre svensk. 

Detta trots att kategorin äldre immigrant anses skapas i motsatsförhållande till äldre 

svensk (jmf. Boréus 2005, ss. 151). I vår studie kommer äldre svensk utgå från vårt 

empiriska material och intervjupersonernas utsagor om vem som är äldre svensk, vilket 

enligt deras definition kan vara en person som är född i Sverige och är i pensionsåldern. 
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2 Kunskapsläget 
Forskning om migration, liksom forskning om äldre personer, är ett väl etablerat 

forskningsområde som har producerat en uppsjö av vetenskapliga texter genom åren. 

Forskning kring äldre immigranter är däremot ett relativt nytt forskningsområde som har 

blivit mer populärt de senaste två decennierna (Machat-From 2017, s. 74). Att 

forskningsvärlden nu ger utrymme för forskning om äldre immigranter kan å ena sidan 

anses gynnsamt för den berörda kategorin. Detta eftersom de annars riskerar att “falla 

mellan stolarna”, då de varken inkluderas i äldreforskningen eller migrationsforskningen 

(Forssell & Torres 2012, s. 123). Forskningen kan å andra sidan anses vara missgynnsam 

för den berörda kategorin eftersom den gör äldre immigranter till de andra genom att 

förutsätta att de och deras behov skiljer sig från andra äldre personers, utan att ta reda på 

om det faktiskt stämmer (Machat-From 2017, s. 31).  

 

Vi kommer i detta avsnitt att presentera tidigare forskning som gjorts kring äldre 

immigranter i en svensk kontext de senaste två decennierna. Inledningsvis kommer vi 

redogöra för kritisk forskning kring konstruktionen av äldre immigranter som en kategori. 

Vi kommer sedan att redogöra för forskning kring hur professioner inom socialt arbete 

riskerar att upprätthålla sociala maktstrukturer och negativa föreställningar kring äldre 

immigranter. Vidare kommer vi att presentera forskning som belyser hur konstruktionen 

av äldre immigranter påverkar individer och problematiserar för vem en sådan 

konstruktion blir relevant. Avslutningsvis kommer vi att göra en kort sammanfattning av 

kunskapsläget. 

 

2.1 Kritisk forskning kring konstruktion av äldre immigranter 

Machat-From har beskrivit Ronström som en förgrundsperson vad gäller kritisk forskning 

kring hur äldre immigranter framställs i en svensk kontext. I en FoU-rapport 1996 

kritiserade Ronström den tidigare forskning som gjorts och menade att den konstruerat 

en negativ bild av äldre immigranter. Tidigare forskning utgick från att äldre immigranter 

hade generellt sämre hälsa, lägre inkomst, sämre bostadsförhållanden än äldre svenskar, 

samt dåliga svenska språkkunskaper. Konstruktionen av äldre immigranter gjorde att de 

ansågs ha speciella och större behov än äldre svenskar, vilket inte stämde överens med 

den verkliga situationen (Ronström 1996, ss. 15–20; Machat From 2017, s. 29). Torres 

har i en kunskapsöversikt utvecklat Ronströms resonemang om konstruktionen av äldre 
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immigranter. I översikten problematiseras att äldre immigranter konstrueras som en 

homogen grupp med gemensamma särskilda behov som skiljer sig från äldres svenskars 

behov. Torres menar att äldre immigranter har olika etniska, ekonomiska, kulturella och 

sociala bakgrunder och därför är en heterogen grupp som troligtvis har lika stor 

behovsvariation som äldre svenskar. Hon problematiserar också uppdelningen av äldre 

svenskar och äldre immigranter, och menar att dessa två kategorier inte kan separeras 

från varandra. De båda indelade kategorierna innefattar personer med olika kulturella 

bakgrunder (Torres 2006, ss. 1341-1344). 

 

Följaktligen menar Torres att skapandet av äldre immigranter och äldre svenskar bygger 

på att grupperna anses vara varandras motsättningar; att vara immigrant är en motsättning 

till att vara svensk (Torres 2006, ss. 1343–1344). Svenskheten utgör normen i Sverige 

och skapar en samhörighet och gemensam identitet mellan människor som kategoriseras 

in som svenskar, medan immigranter kategoriseras som en motsättning till denna 

samhörighet (Torres 2006, ss. 1350–1351). Machat-From följer Torres resonemang i sin 

avhandling som handlar om i vilka situationer och för vem det blir meningsfullt att 

kategorisera äldre immigranter. Machat-From menar att de människor som inte 

inkluderas inom kategorin äldre svenskar förväntas vara och handla annorlunda, samt ha 

andra behov. Följaktligen menar Machat-From att även svenskhet är socialt konstruerat 

som en kategori som inte nödvändigtvis inkluderar alla som har svenskt medborgarskap 

(Machat-From 2017, ss. 16–22). Mattson har i en SOU-rapport, med syftet att synliggöra 

bakomliggande orsaker till strukturell och institutionell diskriminering på grund av 

religiös eller etnisk tillhörighet, sammanställt hur forskare kategoriserar och definierar 

svenskhet. Mattson menar att hur svenskhet konstrueras får en direkt inverkan på hur 

immigrant definieras (Mattson 2005, s. 149). Enligt Mattson definieras svenskhet utifrån 

att Sverige är ens födelseland, att man har svenskt medborgarskap, att ens föräldrars har 

svensk nationalitet, samt att man har svenska som modersmål och är “kulturellt svensk”. 

Kulturellt svensk sammankopplas med olika föreställningar om exempelvis 

västerländskhet, kristendom och modernitet (Mattson 2005, s. 149). 

 

2.2 Professionella och skapandet av de andra 

Kritiskt socialt arbete har sedan det blev populärt på 1960-talet utvecklats från 

problematisering av hur sociala strukturer påverkar marginaliserade grupper. Idag 

innefattas även problematisering av hur sociala strukturer påverkar den enskilda 
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socialarbetaren och det praktiska sociala arbetet (Mattsson 2014, ss. 10–11). Mattsson har 

skrivit, i en artikel om intersektionalitet i socialt arbete, att förtryckande strukturer 

upprätthålls genom människors omedvetna tankar, föreställningar och vardagliga 

handlingar. Mattsson menar att det därför finns en risk att socialarbetare omedvetet 

upprätthåller och reproducerar förtryckande strukturer, även då deras intention varit att 

bekämpa dem (Mattsson 2014, ss. 10–15). Torres menar att äldre immigranter förväntas 

ha stora behov och utgöra en svårighet för yrkesverksamma inom äldreomsorgen. I 

samband med detta konstrueras äldre immigranter som en problemgrupp. En 

konstruktion som, enligt Torres, är skadlig i samband med utbildning av vårdpersonal. 

Detta eftersom man utbildar personalen till att betrakta omsorgstagare som del av en 

problemgrupp på grund av sin etniska tillhörighet  (Torres 2006, ss. 1341–1344). Forssell 

och Torres skriver i sin kunskapsöversikt, om forskning kring svensk äldrevård och 

migration, att konstruktionen av äldre immigranter som de andra motsätter sig svenska 

välfärdens mål gällande att inkludera grupper i samhället (Forssell & Torres 2012, ss. 

116, 123–127). 

  

Att äldre immigranter förväntas vara en svårighet för yrkesverksamma framkommer i 

Torres, Olaisons och Forssells studie, i vilken de har genomfört fokusgruppsintervjuer 

med biståndshandläggare. I studien framkommer att de föreställningar som 

biståndshandläggare har gällande äldre immigranter påverkar möten mellan klienten och 

den professionella, samt inverkar på handläggarens utredning av den äldre personens 

behov (Torres, Olaison & Forssell 2015, s. 47). Biståndshandläggare har förväntningar 

gällande att det i samtal med äldre immigranter uppstår kommunikationssvårigheter, att 

äldre immigranter känner osäkerheter kring “uppförandeseder” och är passiva i möten 

gällande behovsutredningar (Torres, Olaison & Forssell 2015, s. 47). 

Biståndshandläggarna beskrev följaktligen att möten med de immigranter som migrerat 

sent i livet till Sverige är särskilt utmanande och krävande. Av studien framgår att 

anledningarna till detta dels beror på att klienter berättar om sin kulturella identitet istället 

för om sina behov, till skillnad från övriga äldre personer som berättar om sina behov. 

Dels att biståndshandläggarna anser sig sakna riktlinjer och kunskap kring hur de ska 

bemöta äldre immigranters behov, men vågar heller inte fråga då de är rädda att kränka 

sina klienter. Slutligen beror det även på att biståndshandläggarna är oroliga att de ska 

göra orättvisa bedömningar, eftersom äldre immigranters behov skiljer sig från övriga 

äldre personers behov (Torres, Olaison & Forssell 2015, ss. 48–60). Författarna ställer 
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sig kritiska till de föreställningar och erfarenheter som biståndshandläggarna uttrycker 

om sent-i-livet-invandrare. De menar att biståndshandläggarna särskiljer den här gruppen 

från andra äldre personer genom att uttrycka hur de och deras behov är annorlunda samt 

genom att undvika att ställa viktiga frågor för behovsutredningen (Torres, Olaison & 

Forssell 2015, ss. 58–60). 

 

Laanemets, Mattsson och Nordling skriver i sin artikel, som handlar om socialarbetares 

hantering av sociala maktstrukturer i sitt arbete, att professionella kategoriserar klienter 

för att kunna förhålla sig till dem. Vissa kategorier är dock mer laddade än andra, vilket 

gör det svårare för de professionella att veta hur de ska förhålla sig till kategorierna 

(Laanemets, Mattsson & Nordling 2013, ss. 168–171). Resultatet visar på olika sätt att 

förhålla sig till maktstrukturer. Ett sätt är att de argumenterar för att maktstrukturer enbart 

verkar på strukturell nivå, och att de därför inte berör de professionella som är verksamma 

på individnivå. Författarna ställer sig kritiska till det här förhållningssättet då de menar 

att professionella inte kan frikoppla sig från maktstrukturer och att de professionellas 

resonemang därför osynliggör och upprätthåller förtryckande strukturer. Resultatet visar 

också att intervjupersonerna förhåller sig till sociala maktstrukturer genom att försöka 

sammankoppla sin yrkesroll, sina klienter och maktstrukturer. Detta genom att både 

reflektera över det enskilda fallet som unikt och samtidigt reflektera över hur det kan vara 

kopplat till samhällsstrukturer (Laanemets, Mattsson & Nordling 2013, ss. 169–183).  

 

Lill har gjort en avhandling där hon via fokusgruppsintervjuer med undersköterskor och 

vårdbiträden syftar till att förklara hur vårdpersonalen förhåller sig till etnicitet i sitt 

arbete. I studien beskriver vårdpersonal att språkbarriärer kan utgöra en utmaning i 

arbetet. Vårdpersonal har olika kreativa tillvägagångssätt för att förbättra dialogen mellan 

dem själva och de äldre personerna som inte talar svenska. Exempelvis försöker 

vårdpersonalen att via ordlistor eller teckenspråk att skapa en bättre kommunikation (Lill 

2007 s. 188). I flera fall anses dessa kreativa försök att skapa kommunikation vara 

tillräckliga för att utföra en god omsorg. Samtidigt menar man att det kan vara mycket 

betydelsefullt för en äldre person som inte talar svenska att få tillgång till vårdpersonal 

som behärskar dennes språk. Det kan öka omsorgskvalitén markant (Lill 2007, s. 210). 

Vårdpersonalen uttrycker en oro och frustration över kvalitén på den omsorg som de kan 

erbjuda äldre personer som inte talar svenska (Lill 2007, s. 188). 
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2.3 Kategorier och identitetsskapande 

Machat-From har i sin avhandling utfört individuella intervjuer med utlandsfödda äldre 

personer från 12 olika länder. Resultatet visar att intervjupersonerna inte finner det 

meningsfullt med kategorisering av äldre immigranter. Författaren menar att de 

utlandsfödda äldre personer som medverkade i studien påverkades av hur andra såg på 

dem i sitt identitetsskapande som äldre immigrant (Machat-From 2017, ss. 106, 263–265, 

284–285). Hovde, Hallberg och Edberg har gjort en intervjustudie med 16 äldre 

utlandsfödda personer. Studiens syfte är att förstå deras erfarenhet av att mottaga vård 

och hur det påverkar deras livssituation. Intervjupersonerna vittnar om att framförallt 

språkbarriärer påverkar kommunikationen mellan dem och vårdpersonalen, vilket 

försvårar för individerna att uttrycka sina behov och känslor. Författarna menar att äldre 

immigranter har sämre möjlighet att uttrycka hur de vill att stödinsatser ska utföras. Detta 

ställer författarna i kontrast till att äldre immigranter är underrepresenterade i att mottaga 

stöd i form av hemtjänst eller särskilt boende. Detta trots att äldre immigranter har en 

högre risk att drabbas av ohälsa än äldre svenskar (Hovde, Hallberg & Edberg 2008, s. 

105, 110). Detta bör ställas i relation till att de äldre personerna, trots språkbarriärerna 

och konsekvenserna av dessa, berättade om en stor tacksamhet för vårdpersonalens 

arbete. Flertalet av de äldre personerna menade att det var viktigt att visa tacksamhet inför 

det svenska samhället. De berättade om en känsla av att stå i skuld till det svenska 

samhället (Hovde, Hallberg & Edberg 2008, s. 106). 

 

2.4 Sammanfattning 

Vi har i detta avsnittet presenterat forskning som visar att kategoriseringen av äldre 

immigranter skapas i relation till svenskhet, som utgör normen i Sverige. Äldre 

immigranter görs till de andra, vilket innebär att de anses särskilja sig från normen. 

Särskiljandet av äldre immigranter medför att de betraktas som en homogen grupp, vilka 

förväntas vara och handla annorlunda, samt ha andra behov än äldre svenskar (Machat-

From 2017, ss. 16–22; Torres 2006, ss. 1341–1344). Äldre immigranter förväntas utgöra 

en svårighet för yrkesverksamma inom äldreomsorgen, och beskrivs som en 

problemgrupp (Torres, Olaison & Forssell 2015, s. 47). Professionella inom socialt arbete 

står inför ett dilemma gällande kategoriseringar. Detta eftersom kategoriseringar å ena 

sidan kan bidra till att upprätthålla förtryckande strukturer, men å andra sidan kan 

kategoriseringarna hjälpa de professionella att synliggöra utsatta grupper (Laanemets, 

Mattsson & Nordling 2013, ss. 168–171). Forskning visar även att för de människor som 
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anses tillhöra kategorin äldre immigranter är kategoriseringen inte meningsfull (Machat-

From 2017, ss. 106). Den tidigare forskning som vi tagit del av har främst varit baserad 

på intervjuer med socialarbetare och utlandsfödda äldre personer (jmf. Torres, Olaison & 

Forssell 2015; Laanemets, Mattsson & Nordling 2013; Machat-From 2017; Hovde, 

Hallberg & Edberg 2008). Vår studie skiljer sig genom att skapa förståelse för 

hemtjänstpersonalens gemensamma konstruktion av äldre immigranter som skapas via 

fokusgruppsintervjuer. Vi anser därav att vår studie bidrar till en infallsvinkel inom 

forskning gällande konstruktion av äldre immigranter, vilken inte är så beforskad ännu. 

 

3 Teori 
Vi kommer i detta avsnitt att presentera de teoretiska begrepp vi kommer att använda oss 

utav som analysverktyg för att förstå, tolka och analysera vårt empiriska material. 

 

3.1 Kategorisering 

Det teoretiska begreppet kategorisering innebär att människor uttrycker sin kunskap om 

den sociala världen genom att använda socialt överenskomna benämningar. 

Kategorisering sker i all språklig interaktion och fungerar som ett analysverktyg som 

skapar mening och förståelse för saker, abstrakta företeelser och grupper av människor 

(Börjesson & Palmblad 2008, ss. 15-16, 35-37). En kategori är en social och kulturell 

överenskommelse vars definition bygger på hur den historiskt använts och hur den skiljer 

sig från andra kategorier. Genom språket berättar vi för varandra vilka kategorier som är 

meningsfulla och giltiga. Kategorier är aldrig neutrala, utan har alltid ett visst tänkt 

innehåll. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är detta innehåll eller egenskaper inte 

faktiska, utan tolkas av människor utefter deras erfarenheter, språket i sig och vilka 

diskussioner som råder kring kategorin (Börjesson 2003, ss. 87-89). De flesta människor 

kan skilja på allmänt vedertagna kategorier och fördomar, i möte med exempelvis en 

intervjuare visar människor därför en mer politiskt korrekt sida av sig själva. Det som då 

blir intressant att undersöka är vad som tas för givet vara allmänt vedertagna kategorier, 

samt om det finns andra kategorier som konkurrerar med. Vilka kategorier som används 

och hur de står i relation till andra kategorier påverkar nämligen hur vi handlar (Börjesson 

2003, s. 91).  
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Börjesson och Palmblad (2008, ss. 33-34) menar att det finns två olika typer av kategorier; 

valbara respektive tvingande kategorier. De valbara kategorierna innebär rätten att själv 

få definiera sin identitet genom att välja mellan olika kategorier, exempelvis att välja att 

identifiera sig som punkare. De tvingande kategorierna däremot är inte förhandlingsbara, 

utan definieras av andra människor och strukturella normer, exempelvis att vara kvinna 

eller “missbrukare”. Börjesson och Palmblad (2008, ss. 33-34) menar att professionella 

har ett ansvar för hur de talar om sin klientgrupp, då det har betydelse för hur klientskapet 

konstrueras. Författarna (2008, ss. 37-42) menar vidare att kategorier alltid är kopplade 

till vissa beteenden, livsstilar och brister. 

 

3.2 De andra 

De andra är ett teoretiskt begrepp som innebär att människan skapar sig själv som subjekt 

genom att jämföra sig med människor de möter, och konstruerar skillnader och likheter 

mellan sig och andra (Mattson 2010, s. 80). Det är via processen av att likställa och 

särskilja som det skapas ett  vi - de första och ett dem - de andra. Den första kategorin 

representerar vad som anses vara normativt och dominerande. Den andra kategorin 

representerar vad som betraktas som det icke-normativa och avvikande. Dessa två 

kategorier verkar som motsatspar och de konstrueras i relation till varandra. Exempel på 

sådana motsatspar är kvinnor som är de andra i relation till män och “invandrare” som är 

de andra i relation till majoritetsbefolkningen (Mattson 2010, ss. 81-82, Wikström 2007, 

s. 56). Vi:et besitter en överordnad position, och därav är det deras konstruktioner av vi 

och dem som görs gällande. De andra konstrueras som någonting negativt i relation till 

vi:et. Denna negativa konstruktion är behövlig för att vi:et ska kunna förstå sig självt som 

välfungerande och normalt, en positiv konstruktion. Om exempelvis en äldre svensk 

förstås som det normala, den man tänker på när man tänker på en äldre person, så kommer 

en äldre immigrant ses som någon som skiljer sig från det normala på olika sätt. De andra 

är ingen fast eller stadigvarande kategori, utan konstruerandet av de andra är tids- och 

kontextbundet. Det finns dock föreställningar som är mer accepterande gällande vem som 

är de andra, och som bidrar till att vissa människor oftare pekas ut som avvikande 

(Wikström 2007, s. 57). 
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4 Metod och metoddiskussion 
Inledningsvis kommer vi att presentera vår vetenskapsteoretiska- och metodologiska 

ansats, följt av litteratursökning, datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt för urval av 

intervjupersoner och metoddiskussion. Vi kommer även att redogöra för tillvägagångssätt 

för bearbetning och analys av empiriskt material, vår studies tillförlitlighet och våra 

forskningsetiska överväganden. Avslutningsvis kommer vi att redogöra för 

arbetsfördelningen oss författare emellan. 

 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vår studie grundar sig på den vetenskapsteoretiska ansatsen socialkonstruktionism, vilket 

innebär att vi utgår från att kunskap om den sociala världen är föränderlig och beroende 

av tid, sammanhang samt vem som genererar kunskapen. Med en sådan utgångspunkt 

förväntar vi oss därför inte uppnå en objektiv kunskap kring äldre immigranter. Istället 

visar studien på olika perspektiv genom att undersöka hur ett urval av yrkeskategorin 

hemtjänstpersonal uttrycker kunskap kring det sociala fenomenet (jmf. Thomassen 2007, 

ss. 202-203). Faktorer såsom kultur, religion, politik, sociokulturell tillhörighet och vilket 

vetenskapsparadigm som är rådande inom en viss disciplin eller profession påverkar hur 

människor uttrycker sin kunskap. Den sociala verkligheten och vår kunskap om den 

konstrueras genom språkligt samspel. Hur vi talar kring ett socialt fenomen ger det en 

viss status, exempelvis status av att vara ett socialt problem (Thomassen 2007, ss. 202-

206). I socialkonstruktionistisk anda ser vi på vår studie som en av flera möjliga 

framställningar av den sociala världen. Genom att ha en socialkonstruktionistisk 

utgångspunkt har vi fått möjlighet att problematisera det som språkligt uttryckts som 

förgivettagna sanningar. Detta genom att dekonstruera de förgivettagna sanningarna och 

visa på olika alternativa perspektiv (jmf. Thomassen 2007, ss. 207-208). 

 

4.2 Metodologisk ansats 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod för att genomföra studien. Kvalitativ metod 

används för att förstå hur ett fenomen fungerar, vilka egenskaper det har eller under vilka 

omständigheter det verkar (Starrin & Renck 1996, ss. 53–55). Inom kvalitativ forskning 

finns en strävan att komma nära sina forskningsobjekt för att skapa förståelse för abstrakta 

företeelser som exempelvis känslor, erfarenheter eller upplevelser (Ahrne & Svensson 

2015, ss. 10–15). Vid intervjuer ger en kvalitativ metod kunskap om både det ämne som 
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studeras och om hur intervjupersonerna förstår det ämne som studeras (Miller & Glassner 

2016, s. 52). Syftet med den här studien är att genom fokusgruppsintervjuer förstå hur 

hemtjänstpersonal konstruerar äldre immigranter och vi anser därför att kvalitativ 

intervjumetod är bäst lämpad för att besvara studiens forskningsfrågor. Genom att ha 

använt en kvalitativ intervjumetod har vi fått förståelse för hur hemtjänstpersonal talar 

om sina erfarenheter och upplevelser relaterat till äldre immigranter, samt hur de förstår 

och därmed konstruerar äldre immigranter som kategori. 

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

För att samla in empiri till studien har vi använt den kvalitativa intervjumetoden 

ostrukturerade fokusgruppsintervjuer. I en fokusgruppsintervju deltar flera 

intervjupersoner samtidigt. Anledningen till detta är att intervjupersonerna ska interagera 

med varandra och diskutera olika ämnesområden som forskaren bestämt (Kvale & 

Brinkmann 2014, ss. 191–192; Halkier 2010, ss. 7–8). Fokusgruppsintervjuer är en 

lämplig datainsamlingsmetod för socialkonstruktionistisk forskning. Detta eftersom 

kunskap skapas via interaktion och intervjupersonernas gemensamma konstruktion av ett 

fenomen framkommer via det sociala samspelet som uppstår i diskussionerna (Dahlin-

Ivanoff & Holmgren 2017, s. 17). 

 

Ostrukturerade fokusgruppsintervjuer utgår från breda områden, vilka intervjupersonerna 

tillåts associera och diskutera fritt kring. De olika ämnesaspekterna övergår ofta i 

varandra under intervjuns gång och därav behöver intervjuaren endast ställa frågor vid ett 

fåtal tillfällen, exempelvis vid längre perioder av tystnad eller om intervjupersonerna 

riskerar att förbigå vissa ämnen (Wibeck 2010, s. 75). Vi har utgått från två huvudsakliga 

öppna frågor som kan ge väldigt breda och skilda svar beroende av hur frågorna tolkas. 

De två frågorna har varit: Vad associerar ni med äldre immigrant? Vad associerar ni med 

äldre svensk? Under intervjuerna har vi strävat efter att låta intervjupersonerna diskutera 

fritt utifrån dessa två huvudfrågor och vi har enbart ställt följdfrågor då det blivit tyst i 

gruppen eller då vi velat utveckla ett intressant resonemang som uppstått i gruppen. 

Följdfrågor vi har ställt har exempelvis varit: Håller ni andra med om resonemanget? 

Kan ni ge något konkret exempel? Kan ni berätta mer om hur ni tänker? 

Fokusgruppstillfällena har avlsutats med att vi frågat intervjupersonerna om de velat 

tillägga något som de tycker är viktigt att lyfta upp. Detta för att ytterligare öka 

intervjupersonerna inflytande över vad som ska tas upp under intervjutillfället (jmf. 
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Wibeck 2010, ss. 73-75). Då forskaren interagerar i lägre grad i en ostrukturerad 

fokusgruppintervju än vid andra typer av intervjuer har hen också mindre kontroll över i 

vilken riktning samtalet styrs. Bristen på kontroll kan riskera att forskningsfrågorna inte 

blir besvarade (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017, s. 78). Våra forskningsfrågor är dock 

menade att generera breda och skilda svar. Vi har också manövrerat diskussionerna och 

därmed påverkat interaktionen i rummet samt inverkat på vilken kunskap som genereras 

(jmf. Miller & Glassner 2016, s. 52). Därför anser vi att risken att inte få våra 

forskningsfrågor besvarade inte är så stor att vi överväger en annan datainsamlingsmetod. 

 

4.4 Urval 

Vi har valt att intervjua hemtjänstpersonal, vilket är ett så kallat strategiskt urval. Det 

innebär, enligt Wibeck (2010, s. 66), att en grupp personer väljs ut eftersom de förväntas 

ha en anledning att förhålla sig till forskningsämnet. Hemtjänstpersonalen har genom sin 

yrkesroll dagligen kontakt med äldre immigranter och de har således en anledning att 

förhålla sig till forskningsämnet. Urval av deltagare till studien valdes utifrån ett 

snöbollsurval, vilket Halkier (2010, s. 30) menar är en urvalsmetod där personer i 

forskarens nätverk kontaktas och ombeds vidarekoppla till en person utanför forskarens 

nätverk. Vi har kontaktat enhetschefer som ingår i vårt personliga nätverk. Dessa 

enhetscheferna har givit oss kontaktuppgifter till andra enhetschefer vars 

hemtjänstpersonal de tror skulle vara intresserade av att delta i vår studie. I samband med 

att vi har kontaktat enhetscheferna har vi skickat ut ett informationsbrev om studien och 

erbjudit att besöka deras arbetsplats för att hålla ett informationsmöte om studien för 

personalgruppen. I två av de tre hemtjänstgrupper som vi intervjuade genomfördes sådana 

informationsmöten. Dessa möten tror vi har väckt intresse för vår studie. En vanlig kritik 

som riktas mot snöbollsurval är att det medför vissa svårigheter att intervjua personer som 

man känner sedan tidigare. I en fokusgruppsintervju deltog personer som en av oss kände 

sedan tidigare, och i detta fall höll den av oss som inte kände personerna i intervjun. Detta 

för att undgå en underförstådd kommunikation, i vilken den privata relationen medför att 

vissa frågor inte ställs på grund av att forskaren tror sig veta vad intervjupersonerna ska 

svara (jmf. Halkier 2010, s. 30).  

 

Följaktligen har vi gjort urval gällande hur många personer en fokusgrupp ska innehålla 

och hur många fokusgruppsintervjuer som studien ska innehålla. Inom forskning finns 

inga bestämmelser gällande exakt antal personer en fokusgrupp ska innehålla, dock råder 
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det enighet om att maxantalet för en grupp är 10–12 personer och ett minimum är 3–4 

personer (Halkier 2010, s. 32). I vår studie har fokusgrupperna bestått av 4 personer per 

grupp. Att använda sig av mindre fokusgrupper möjliggör att man kan analysera 

materialet på djupet samt noggrant undersöka intervjupersonernas språkliga uttryck och 

betydelsebildning av kategorin äldre immigranter. Material från större fokusgrupper 

riskerar nämligen att bli alltför omfattande och svårt att analysera (Halkier 2010, s. 32). 

Wibeck uttrycker att mindre fokusgrupper dessutom underlättar för deltagarna att ställa 

frågor och bemöta varandras argument. Tiden räcker till så att alla får möjlighet att 

uttrycka sin åsikt. Då vi haft begränsad tid och begränsade resurser för att genomföra den 

här studien, har vi gjort ett mindre insamlingsmaterial. Wibeck (2010, ss. 67-69) menar 

att ett mindre forskningsprojekt vanligen innehåller två till fyra fokusgrupper för att få tid 

till att analysera intervjuerna grundligt. Mot denna bakgrund har vi valt att genomföra tre 

fokusgruppsintervjuer. Majoriteten av intervjupersonerna har mellan 15-20 års erfarenhet 

av att arbeta inom äldreomsorgen, fem intervjupersoner har mellan 1-4 års erfarenhet. En 

majoritet av intervjupersonerna har undersköterskeutbildning, resterande personer har 

utbildning till icke-människobehandlande yrken eller har valt att inte berätta om sin 

utbildning när de presenterat sig själva. Vår uppskattning är att alla våra intervjupersoner 

är mellan 30-50 år gamla. I samband med att vi har citerat intervjupersonerna i resultatet 

är de namn och länder som nämns fiktiva. 

 

4.5 Litteratursökning 

För att få ökad kunskap om det valda ämnet, äldre immigranter, har vi sökt tidigare 

forskning i databaserna Google Schoolar och Social service abstract, vilka är tillgängliga 

på Linnéuniversitetets hemsida. Sökorden som har använts för att hitta artiklar till 

kunskapsöversikten är: Older immigrant, immigrant, social contruction, home care och 

elderly. Vi har använt sökorden i olika kombinationer för att finna tidigare forskning som 

relaterar till det valda forskningsämnet. Dessa sökningar har bidragit med relevanta 

artiklar, och givit förståelse för kunskapsläget. För att få tillgång till ytterligare artiklar 

har vi undersökt de funna artiklarnas referenser. Det är på detta sätt som vi har funnit den 

litteratur som använts för studiens kunskapsöversikt. Vetenskapsteoretisk och 

metodologisk litteratur har vi funnit genom att söka på Onesearch. Att 

kunskapsöversikten enbart har behandlat forskningsämnet ur en svensk kontext beror av 

att studien har en socialkonstruktionstisk utgångspunkt. Enligt socialkonstruktionismen 
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är kontexten central, och vi har därför valt tidigare forskning som framställts i en så lik 

kontext våran som möjligt.  

 

4.6 Metoddiskussion 

En vanlig kritik mot att använda fokusgrupper är att gruppdynamiken kan göra så att 

avvikande tankar och funderingar inte uttrycks. I rollen som moderator är det därför 

viktigt att lyfta olika perspektiv och låta alla i gruppen komma till tals. Vi har därför 

genomgående under intervjuerna frågat vad de som inte yttrat sig kring ett resonemang 

tänker kring det (jmf. Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017, s. 78). Fokusgruppsintervjuer 

ger förståelse för gruppens gemensamma konstruktion för ett fenomen, vilket var vad 

denna studie avsåg att studera. Att istället använda exempelvis enskilda intervjuer hade 

givit ett resultat mer inriktat på personliga utsagor (jmf. Halkier 2010, s. 10). I samband 

med genomförande av fokusgruppsintervjuer är det även viktigt att tänka över gruppens 

homogenitet och heterogenitet (Dahlin-Ivanoff 2015 s. 86).  

 

De fokusgrupper som används i studien har främst varit homogena, vilket innebär att 

intervjupersonerna har mycket likheter. Till exempel är alla deltagarna verksamma inom 

äldreomsorgen, och vardera fokusgrupp består av personer som arbetar på samma 

arbetsplats. Intervjupersonerna är i ungefär samma ålder. De har samma arbetsuppgifter 

och 11 av 12 intervjupersoner är kvinnor. Det finns dock vissa skillnader, heterogenitet, 

mellan intervjupersonerna; exempelvis har de olika lång arbetserfarenhet. Det finns å ena 

sidan en risk med att använda sig av homogena fokusgrupper. Risken är att avvikande 

tankar och funderingar inte uttrycks om intervjupersonerna är oroliga för att det kommer 

påverka deras relationer med kollegor, och att de kommer behöva stå till svars för vad de 

sagt under intervjun (jmf. Haliker 2010 s. 28, Dahlin-Ivanoff 2015, s. 86). Att använda 

homogena fokusgrupper kan å andra sidan ses som positivt eftersom det skapar trygghet. 

Gruppdynamiken som uppstår gör det lättare för intervjupersonerna att uttrycka sina 

åsikter, och de kan locka fram varandras synpunkter (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 191-

192, Halkier 2010, s. 8). Fokusgrupper är lämplig för forskning som relaterar till 

tabubelagda ämnen. Det är möjligt att betrakta äldre immigranter som ett tabubelagt ämne 

eftersom det kan anses stigmatiserande att särskilja äldre immigranter från övriga äldre 

personer (jmf. Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017, s. 80). Vi anser att fördelarna överväger 

riskerna och har därmed valt att använda homogena fokusgrupper till studien. 
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4.7 Bearbetning och analys 

Ljudinspelningarna från de tre fokusgruppsintervjuerna har transkriberats ordagrant, dock 

inte på en detaljerad nivå som inkluderar sekunder av tystnad då det är mycket 

tidskrävande och sällan nödvändigt vid fokusgrupper (jmf. Wibeck 2010, ss. 93-95). Vi 

har i transkriptionen markerat när en intervjuperson betonat något som viktigt samt när 

intervjupersoner gjort medhållande ljud när någon annan pratat, för att i vår analys veta 

hur vi ska förhålla oss till utsagornas styrka (jmf. Wibeck 2010, ss. 93-95). Vi har valt att 

analysera vårt material med hjälp av innehållsanalys för att få fram de mönster och 

motsättningar i intervjupersonernas utsagor som uppkommit i fokusgruppsintervjuerna, 

vilket har hjälpt oss att besvara våra forskningsfrågor (jmf. Wibeck 2010, ss. 99-100). 

Vid användande av innehållsanalys kodas det transkriberade materialet utifrån olika 

teman, för att sedan delas upp i olika undergrupper. I den här processen är det viktigt att 

ta hänsyn till i vilken kontext något sägs. Huruvida något sägs som ett ifrågasättande, en 

fråga, ett citat eller ett svar på en fråga påverkar vilken betydelse det ska ges i 

kodningsprocessen (Wibeck 2010, ss. 99-100, 106-107). 

 

I början av kodningsprocessen har vi tematiserat vårt empiriska material utifrån följande 

tre teman; Definition av äldre immigrant, Konstruerade behov och Att förhålla sig till den 

svenska välfärden och hemtjänstinsatser. Teman valdes utifrån de återkommande 

resonemang som uppstod i alla tre fokusgruppsintervjuer. Inom varje tema har vi kodat 

vårt material utifrån olika perspektiv som fanns inom och mellan fokusgrupperna samt 

utifrån åsiktsändring. Utifrån temat Definition av äldre immigrant kunde vi, efter en 

analys av de olika perspektiv och resonemang som uppkommit relaterat till diskussionen 

kring temat, urskilja tre underteman; Alternativa kategorier, Födelseland och 

Medborgarskap och identitet. En likadan analysprocess gjordes för de resterande två 

teman. Utifrån temat Konstruerade behov kunde vi urskilja följande två underteman; 

Kommunikationsbehov och Förväntat behov att få behålla vanor och traditioner. Utifrån 

temat Att förhålla sig till den svenska välfärden och hemtjänstinsatser kunde vi urskilja 

följande två underteman; Kunskap om sina rättigheter och Integritet och påverkan på 

hemtjänstpersonalens arbete. Under kodningsarbetet har vi också markerat vad 

intervjupersonerna själva betonat som viktigt, vad som sagts som svar på en fråga, vilka 

ord som används som synonymer, vilka förgivettaganden som gjorts kopplat till 

kategorier samt gruppdynamiken (jmf. Wibeck 2010, ss. 99-100, 106-107).  
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Vid framställning av resultatet lyfts olika citat från intervjupersonerna. När citat används 

i en studie baserad på fokusgruppsintervjuer är det viktigt att påvisa dynamiken i rummet 

och huruvida ett resonemang utgår från en eller flera personer i gruppen. Detta görs i 

denna studie genom att olika intervjupersoners respons på en annan intervjupersons 

resonemang, såsom “ja” eller “nej”, skrivs ut. Det påvisas också genom att 

intervjupersoner som avbrutit ett resonemang skrivs in i dubbelparenterser, exempelvis: 

((Johanna: ja)) eller att jakande eller nekande från flera i gruppen skrivs ut i 

dubbelparentes såsom ((Hörs i rummet: Mm)) (jmf. Wibeck 2010, ss. 120-123). Centralt 

i analysprocessen har varit att söka efter mönster och göra jämförelser mellan kontraster 

i olika utsagor. Detta har gjorts i relation till vilket stöd ett visst resonemang har i 

fokusgruppen samt huruvida det är ett återkommande resonemang (jmf. Wibeck 2010, ss. 

107-109). Vi har slutligen använt kategorisering och skapandet av de andra som 

teoretiska verktyg för att förstå och tolka vårt empiriska material (jmf. Svensson 2015, ss. 

208-209). 

 

4.8 Studiens tillförlitlighet 

För att säkerställa kvaliteten i en studie bör forskare inom kvalitativa studier eftersträva 

giltighet. För att påvisa glitligheten talar man i kvalitativ forskning om tillförlitlighet. En 

studies tillförlitlighet kan vidare delas upp utifrån tre olika aspekter; trovärdighet, 

pålitlighet och överförbarhet. Trovärdighet innebär att studiens innehåll motsvarar det 

som ska studeras. Det handlar om hur sanningsenlig studiens framställning av den sociala 

verkligheten är (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017, s. 81). För att stärka trovärdigheten 

bör forskaren använda teori eller teoretiska begrepp som ger förståelse för materialet och 

därigenom utvinna kunskap kring det fenomen som forskningen säger sig undersöka 

(Halkier 2010, s. 106). Trovärdighet i fokusgrupper minskar om intervjupersonerna inte 

vill yttra sina åsikter på grund av att de upplever grupptryck eller känner sig otrygga 

eftersom att de befinner sig i en främmande miljö (Wibeck 2010, s. 144). Det är möjligt 

att ifrågasätta vår studies trovärdighet. Det är en liten studie som utgår från 12 

undersköterskors och vårdbiträdens sociala verklighet och således inte merparten av all 

hemtjänstpersonals sociala verklighet. Studiens troväridighet stärks dock av att vi använt 

relevanta teoretiska begrepp för att förstå det empiriska materialet. Vi har även försökt 

skapa en trygghet för intervjupersonerna genom att tydliggöra att det inte finns några rätta 

eller fel svar utan att det är deras personliga tankar som är intressanta, samt genom att 

intervjua hemtjänstpersonalen på deras arbetsplats och i deras personalgrupp. 
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Pålitlighet innebär att det ska vara möjligt att följa forskarens tillvägagångssätt. 

Utomstående forskare ska på så sätt kunna kan ta ställning till om studien är korrekt gjord 

och att studien exempelvis inte bygger på forskarens dolda agenda (Halkier 2010, s. 106, 

Wibeck 2010, s. 143). Studiens pålitlighet stärks om man utför flera fokusgrupper och att 

intervjupersonernas uttalanden jämförs både i och mellan grupperna. Ett hot mot 

pålitligheten är att forskaren enbart uppmärksammar det material som passar in på hens 

förutfattade åsikter och tar avstånd från delar av materialet som inte överensstämmer med 

hens förförståelse (Wibeck 2010, s. 143). Att använda fokusgruppsintervjuer som metod 

innebär att forskarens makt och påverkan över vad som framkommer i intervjuerna är 

betydligt mindre än vid användning av andra datainsamlingsmetoder, vilket ökar studiens 

pålitlighet. Vi har även tematiserat och analyserat vårt empiriska material utifrån vad som 

togs upp vid fokusgruppstillfällena och därför inte enbart valt selektiva delar av vårt 

material som stämmer överens med vår förförståelse. Det ökar också studiens pålitlighet 

(jmf. Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017, ss. 82-83). Överförbarhet innebär att det ska vara 

möjligt att överföra resultaten till ett annat liknande sammanhang. För att en studies 

överförbarhet ska vara god krävs att resultaten beskrivs utifrån olika teman som stärks 

med hjälp av citat från fokusgrupperna (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017, s. 83). Vår 

studie hade troligtvis inte visat liknande resultat om den gjorts i ett annat liknande 

sammanhang. Resultatet hade skilt sig åt eftersom studiens intervjupersoner diskuterat 

sina individuella associationer till kategorin äldre immigranter och andra deltagare därför 

hade kunnat tänka annorlunda kring kategorin. Fokusgrupper används inte om det finns 

en strävan av att skapa en god överförbarhet, då de resonemang som uppstår i den sociala 

interaktionen i fokusgrupperna är unik vid varje tillfälle (jmf. Wibeck 2010, s. 147). 

 

4.9 Forskningsetiska överväganden 

De etiska övervägande vi här kommer att redogöra för har sin utgångspunkt i Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Lagen har till avsikt att 

skydda den enskilda individen vid forskning. Vår studie omfattas inte av lagen då 

forskningen bedrivs på en grundnivå inom en universitetsutbildning. Vi anser ändå att det 

är viktigt att vi förhåller oss till lagen och överväger de forskningsetiska 

ställningstaganden vi stöter på under studiens gång. All forskning bör grunda sig på en 

avvägning mellan forskningskravet och individskyddskravet, vilket innebär att den nytta 

som forskningen kan åstadkomma ska vägas mot den eventuella skada den kan göra. 
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Individskyddskravet innebär ett skydd för att de individer som deltar i forskning inte ska 

utsättas för skada eller kränkningar (Vetenskapsrådet 2011, ss. 18–20). 

Individskyddskravet kan delas upp i fyra huvudkrav - informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidetitaltietskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 

6). Informationskravet och samtyckeskravet innebär att den som är föremål för forskning 

ska informeras om studiens syfte och tillvägagångssätt samt få information om att det är 

frivilligt att delta (Vetenskapsrådet 2011, ss. 43-44). I samband med informationsmöte 

samt innan intervjusessionerna påbörjades har samtliga intervjudeltagare givits 

information om studien och dess syfte. De har även fått information om att de kan avbryta 

sin medverkan både under och efter intervjutillfället. Informationen finns även 

nedskriven i informationsbrevet som har delats ut till intervjudeltagarna. 

Konfidetitaltietskravet och nyttjandekravet innebär ett skydd mot att obehöriga aktörer 

tar del av forskningsmaterialet samt att materialet endast används för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet 2011, ss. 43-44). Enbart vi författare och vår handledare har fått ta del 

av ljudinspelningarna och den transkribering som gjorts utifrån intervjuerna. Alla 

ljudinspelningar kommer att raderas när studien är inlämnad för granskning och godkänd 

av Linnéuniversitetet. Namn eller uppgifter som kan härledas till individer har ändrats till 

fiktiva uppgifter vid transkribering (jmf. Vetenskapsrådet 2011, ss. 67-69; 

Vetenskapsrådet 2002, s. 14).  

 

Vår förhoppning är att vår studie ska kunna bidra med nytta genom att belysa hur 

professionella förhåller sig till äldre immigranter som en kategori, vilket i sin tur kan 

påverka bemötandet med äldre immigranter. Den nytta vi hoppas kunna uppnå med vår 

studie, måste vägas mot den skada som vår studie skulle kunna göra mot de som anses 

tillhöra kategorin äldre immigranter. Sandberg (2010, ss. 19–21) menar att det finns en 

risk att forskning bidrar till att upprätthålla sociala missförhållanden genom att beskriva 

vissa grupper i samhället som utsatta. För att motverka den risken behöver forskare 

reflektera kring hur de framställer, generaliserar och grupperar människor. Vi har valt att 

fokusera på processen av hur äldre immigranter konstrueras, istället för att fokusera på 

hur en grupp människor “är”, för att undvika att reproducera generaliserande 

föreställningar om äldre immigranter. Genom att utgå ifrån en socialkonstruktionistisk 

verklighetsbild ställer vi oss kritiska till maktstrukturer och kategoriseringar som 

missgynnar människor, och vill genom att belysa dem visa på att de kan rekonstrueras. 

Vi har valt att använda oss utav de teoretiska begreppen kategorisering och de andra när 
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vi beskriver konstruktionen av äldre immigranter för att förtydliga att vi inte beskriver en 

av naturen given grupp utan en konstruktionsprocess.  

 

Det finns en ojämn maktrelation mellan forskare och intervjupersoner, eftersom forskare 

har en vetenskaplig kompetens kring det ämne intervjun handlar om. Forskaren tar 

initiativ till och styr intervjun samt har tolkningsföreträde i hur intervjupersonernas 

utsagor sedan framställs i studien (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 51-52). För att minska 

maktasymmetrin under våra intervjuer har vi valt att transkribera intervjuerna ordagrant. 

Detta gjordes för att göra utsagorna rättvisa och inte enbart välja ut de delar som stämmer 

överens med vårt vetenskapliga syfte. Becker (2008, ss. 101-102) menar att det är viktigt 

att vara medveten om den hierarki som finns inom en organisation vid studier av 

yrkesverksamma där vissa yrkesroller innebär ett tolkningsföreträde framför andra. 

Ledningen kan ha ett intresse av att institutionen framställs på ett visst sätt, menar Becker. 

Vi har valt att enbart intervjua undersköterskor och vårdbiträden för att undvika att andra 

yrkesverksamma som befinner sig högre upp i organisationshierarkin påverkar 

maktbalansen mellan intervjupersonerna i samtalet. Vi har uppmärksammat en informell 

hierarkisk ordning mellan intervjupersonerna i den här studien, och vi har därför tagit vårt 

ansvar som intervjuare att se till att alla som vill har får komma till tals under samtalet.  

 

4.10 Arbetsfördelning 

Då vi är två författare till den här studien vill vi poängtera att vi båda författare tar ansvar 

för samtliga delar i studien. Skrivandeprocessen har varit ett gemensamt arbete där vi 

tillsammans har författat studiens inledning inklusive problemformulering, syfte och 

frågeställningar. Vi har enskilt sökt efter tidigare forskning inom vårt ämnesområde och 

sedan enskilt sammanfattat relevant forskning för vår studie. Sammanställningen och de 

många omarbetningar vi gjort av den tidigare forskning vi funnit är ett gemensamt arbete. 

Delarna teori samt metod och metoddiskussion har vi delvis skrivit tillsammans och 

delvis skrivit utkast enskilt som vi sedan sammanställt och bearbetat tillsammans. Vi har 

genomfört tre fokusgruppsintervjuer där Idalina varit moderator vid två tillfällen då 

Olivia agerade assistent, och Olivia har varit moderator vid ett tillfälle då Idalina agerade 

assistent. Vi har enskilt transkriberat en och en halv intervju var, och sedan kodat de texter 

vi transkriberat efter gemensam diskussion och beslut kring relevanta teman. Resultat och 

analys har vi delvis författat gemensamt och delvis skrivit utkast enskilt som vi sedan 
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sammanställt och bearbetat tillsammans. Vi har slutligen författat diskussionsavsnittet 

tillsammans. 

 

5 Resultat och analys 
Vi kommer i detta avsnitt att presentera studiens resultat. För att ge en djup förståelse av 

vårt resultat har vi ömsom applicerat våra teoretiska begrepp på vårt resultat och ömsom 

ställt det i relation till tidigare forskning. Vårt resultat är indelat i underrubrikerna: 

Definition av äldre immigrant, Konstruerade behov och Att förhålla sig till den svenska 

välfärden och hemtjänstinsatser. Det är utifrån dessa underrubriker som vi kommer 

redovisa för de resonemang som uppkommit under fokusgruppsintervjuerna.  

 

5.1 Definition av äldre immigrant 

Sofia: Får jag ställa en korkad fråga? ((Moderator: Absolut)) Det här äldre 

immigrant... asså vad betyder det... vad innebär det? 

(Fokusgrupp 2) 

  

Citatet ovan är en fråga som ställdes innan en fokusgruppsintervju börjat. Citatet speglar 

de svårigheter och den komplexitet som uttrycktes i alla fokusgrupper rörande 

definitionen av äldre immigrant. Det är denna komplexa definition som redogörs för i 

detta avsnitt. 

 

För att få förståelse för hur hemtjänstpersonalen definierar äldre immigranter krävs också 

en förståelse för hur de definierar äldre svenskar, eftersom dessa kategorier skapas i 

motsatsförhållande till varandra (jmf. Mattson 2010, ss. 80-81). Att just äldre immigranter 

och äldre svenskar skulle fungera som varandras motsatser, kan härledas till tidigare 

forskning (Torres 2006, ss. 1343–1344). I sverige utgör svenskhet normen, vilket skapar 

en samhörighet och gemensam identitet mellan människor som kategoriseras som 

svenskar. Forskning visar att svenskhet kategoriseras utifrån att: Sverige är ens 

födelseland, att inneha svenskt medborgarskap, att ens föräldrars har svensk nationalitet, 

samt att ha svenska som modersmål och att vara “kulturellt svensk”. Kulturellt svensk 

sammankopplas med olika föreställningar om exempelvis västerländskhet, kristendom 

och modernitet (Torres 2006, ss. 1350–1351; Mattson 2005, s. 149). 
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5.1.1 Alternativa kategorier 

Kategorier skapar mening och förståelse för abstrakta företeelser och grupper av 

människor, men vilka kategorier som används och därmed blir meningsfulla och giltiga 

bygger på en social och kulturell överenskommelse. I samtliga fokusgrupper användes 

ofta andra kategorier istället för benämningen äldre immigrant, vilket kan förstås som att 

äldre  immigranter då inte ansågs vara en meningsfull kategori enligt hemtjänstpersonalen 

(jmf. Börjesson & Palmblad 2008, ss. 15-16, 35-37, 87-89). De kategorier som förekom 

istället för äldre immigrant var invandrare, personer med utländsk bakgrund eller 

utlandsfödda. Det förekom också att intervjupersonerna hänvisade till äldre immigranter 

genom att bara säga äldre eller dom. Kategorier är aldrig neutrala utan tillskrivs alltid ett 

tänkt innehåll av människor utifrån deras erfarenheter och vilka diskussioner som råder 

kring kategorin (jmf. Börjesson 2003, ss. 87-89). Detta visade sig tydligt då 

hemtjänstpersonalen gjorde invändningar mot kategorin äldre immigrant, vilket 

tydliggörs i följande citat: 

  
Anna: Jag tänker bara nu eftersom jag vet vad ni liksom vill prata om här så 

tänker jag att det ordet aldrig skulle användas här. Aldrig, utan… Och likaså 

det här som ni nämnde nånting om det här med hur vi, hur vi förhåller oss till 

just den gruppen och så, alltså vi har inget sånt grupptänkande. Vi har så himla 

olika bakgrund alla här. Våra omsorgstagare har också väldigt olika bakgrund 

så vi kan inte, vi har inga kategorier eller... Möjligen språkligt, att man pratar 

om nån… Nämen just att vi, jag tror inte att vi har så mycket etiketter här. 

[...] 

Erik: Det är såhär. I grunden och botten, äldre människor är äldre människor. 

Och dom har ett behov, som man säger, vilket kategoriserar inte, men som 

man säger vi är förlängande arm för dom. [...] Därför den här ordet existerar 

aldrig. Och det är den enda som existerar är att vi hjälpa dom med doms behov. 

Punkt slut. 

(Fokusgrupp 1) 

  

Citatet ovan påvisar att intervjupersonerna resonerade kring att äldre immigrant som 

benämning aldrig skulle användas i deras verksamhet. Resonemanget fick stöd i övriga 

gruppen. De två intervjupersonerna uttryckte att äldre människor har varierande behov. 

Att tala om äldre immigranter som en kategori likställdes i diskussionen med att gruppera 

och sätta etiketter på människor, vilket de två intervjupersonerna tog avstånd från. Istället 
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lyftes språkkunskaper såsom exempelvis arabisktalande eller spansktalande person som 

en rimligare indelning av äldre personer. Intervjupersonerna menade att omsorgstagarnas 

språkkunskaper påverkade deras behov, medan huruvida en person kategoriseras som 

äldre immigrant inte kunde relateras till några specifika behov. Kopplat till kategorisering 

blir det tydligt att äldre immigrant som kategori inte ansågs neutral i fokusgrupperna då 

intervjupersonerna tog avstånd från att använda den benämningen. Det tyder på att äldre 

immigrant är tillskriven ett negativt värde som är socialt och kulturellt överenskommet 

(jmf. Börjesson 2003, ss. 87-89). Då äldre immigranter inte används som benämning, så 

kan de inte heller konstrueras som de andra. Istället inkluderas de i kategorin äldre som 

utgör vi:et och förstås därför som det välfungerande och normativa. De förväntas ha 

individuella behov, vilket skiljer sig från en konstruktion av äldre immigranter som de 

andra (jmf. Mattson 2010, ss. 81-82). 

 

Intervjupersonerna resonerade vidare kring varför äldre immigrant inte skulle användas i 

deras verksamhet. Benämningen ansågs tillhöra “den akademiska världen” och att 

använda benämningen ansågs “krystat och konstigt”. Detta resonemang tydliggörs i 

följande resultat:  

 
Anna: Nämen jag känner såhär att de här begreppen som ni jobbar med. För 

mig är det... Mitt liv innan XX, när jag liksom levde i den akademiska världen, 

då pratade man ju på så sätt. Jobbade med kultur och då skulle man jobba med 

de här frågorna och försöka få in de perspektiven och det blev väldigt krystat 

tycker jag... Jag tycker det var jättejobbigt, jag kände att jag känner många 

med invandrarbakgrund men jag liksom det här med etiketter på det viset för 

mig blev det väldigt krystat och konstigt [...] Eh och det är så skönt här för här 

är det ju inte så. [...] Vi är mitt uppe i verkligheten. Det nya Sverige. Som 

kanske inte alla har kommit in i än. Men det här är, där vi är nu, om några år 

är fler och fler människor där. Det här är det nya Sverige, så är det. 

  

Eva: Även bland personalen tycker jag också. 
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Anna: Precis, det är ju det jag menar. [...] Även liksom kultur, alltså hur 

företagskulturen ser ut, det är ingen “svensk” så. Inom citationstecken säger 

jag nu då! Nämen liksom tänker det här genuint svenska. Det är, det finns inga 

såna. Det här är liksom nånting nytt och lite mer förutsättningslöst, det skapas 

nånting här som är unikt.  

(Fokusgrupp 1) 

 

Citatet ovan visar hur hemtjänstpersonalen i den här studien tog avstånd från att “ha sånt 

grupptänkande” rörande äldre immigranter, genom att inte använda orden äldre 

immigrant. De ansåg att kategorier inte användes i deras verksamhet. Det kan tolkas som 

att intervjupersonerna inte ansåg sig påverkas av samhälleliga diskussioner rörande äldre 

immigranter i sin praktiska verksamhet, vilket visar ett liknande resultat som redogjorts 

för i tidigare forskning. Forskningen visar  att socialarbetare förhåller sig till 

maktstrukturer genom att argumentera för att sådana strukturer inte verkar på individnivå 

i deras praktiska verksamhet (jmf. Laanemets, Mattsson & Nordling 2013, ss. 169–183). 

 

Äldre människor var en kategori som inte problematiserades i fokusgrupperna. Det kan 

utifrån kategorisering förstås som att äldre människor var en mindre laddad kategori som 

inte ansågs negativ och som de därför valde att använda. En annan sak som troligtvis 

påverkat hur intervjupersonerna valde att uttrycka sig är att människor tenderar att visa 

en politiskt korrekt sida av sig själva vid ett intervjutillfälle, då man är medveten om att 

det som sägs kommer att analyseras utifrån vissa specifika premisser (jmf. Börjesson 

2003, s. 91). I fokusgrupperna talade intervjupersonerna kring äldre immigranter genom 

att använda orden “dom” eller “de äldre” och på så vis särskiljdes äldre immigranter inte 

från övriga äldre personer. Vid flera tillfällen då äldre immigranter benämndes som 

“dom” eller “de äldre” blev det tydligt att det var viktigt för övriga intervjupersoner i 

diskussionen, inklusive moderatorn, att särskilja äldre immigranter från svenska äldre 

genom att fråga vilka personer som syftades på. Följande två citat exemplifierar sådana 

frågor:   

 

Moderator: När du säger våra gamla, vilka menar du då? 

  

Johanna: Dom från Serbien som kommer. Ja, dom som har utländska… 

utländsk bakgrund 

 (Fokusgrupp 3) 
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Anna: Menar du då personer med, som är utlandsfödda? Det är den gruppen 

som har ökat? 

  

Eva: Ja utlandsfödda menar jag, det är den gruppen har ju ökat med. Mycket 

mer tycker jag jämfört med för 20 år sedan 

(Fokusgrupp 1) 

 

Citaten ovan exemplifierar resonemang som med hjälp av kategorisering kan ses som ett 

sätt att visa att man inte tycker det är meningsfullt att särskilja äldre immigranter från 

övriga äldre personer, troligtvis för att man inte anser att äldre immigranter skiljer sig från 

övriga äldre personer. Det är dock vid flera tillfällen tydligt att det är äldre immigranter 

som syftas på i resonemanget och inte vilken äldre person som helst, trots att det inte 

nämns (jmf. Börjesson 2003, ss. 87-89). 

 

5.1.2 Födelseland 

Kategorierna utländsk bakgrund, utländsk eller utlandsfödd visar på att äldre immigranter 

associeras med personer som är födda i ett annat land än Sverige. Länderna ansågs vara 

olika det svenska samhället. Det resoneras kring att äldre immigranter har flytt från krig, 

att de är vana vid en annan kultur i sitt hemland och måste sätta sig in i det nya samhället 

som finns i Sverige. Intervjupersonernas resonemang kan jämföras med tidigare 

forskning kring konstruktionen av äldre immigranter. I tidigare forskning beskrivs att 

kategorin äldre immigranter konstrueras som en homogen grupp som särskiljer sig från 

äldre svenskar. Äldre immigranter förväntas, trots att de kommer från olika länder och 

kulturer, ha likheter med varandra. Detta trots att äldre immigranter har olika etniska, 

ekonomiska, kulturella och sociala bakgrunder och därför är en heterogen grupp som 

troligtvis har lika stor behovsvariation som äldre svenskar (jmf. Torres 2006, ss. 1341-

1344).  

 

Att intervjupersonerna i den här studien gav uttryck för att äldre immigranter är födda i 

länder som skiljer sig åt från Sverige gällande kultur och typ av samhälle blir ett 

tillskrivande av gemensamma erfarenheter och egenskaper till äldre immigranter. Detta 

trots att erfarenheterna och egenskaperna troligtvis skiljer sig åt lika mycket inom 

kategorin äldre immigranter som mellan de båda kategorierna då äldre immigranter är en 
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heterogen kategori (jmf. Börjesson 2003, ss. 87-89; Torres 2006, ss. 1341-1344). 

Följande två citat visar resonemang kring att äldre immigranter anses vara födda i ett 

annat land än Sverige vars kultur och kontext skiljer sig åt från Sverige.  

 
Erik: Därför många som kom till Sverige är jättegamla efter krig, efter svält 

eller… Hela tiden utanför Sverige. [...] Traumatiserade människor som, från 

mycket fint liv, lugnt. Helt börja på nytt efter 50-60-70 år, det är inte lätt.  

(Fokusgrupp 1) 

  

 

Johanna: Men jag tänker att en äldre immigrant som har kommit till ett land 

som kan inte språket, kanske har inte anhöriga ((hörs i rummet: ja)). [...] 

Språket är svårt, kan inte kommunicera, de är inte så lätt att alltid få tolk. 

Kulturen är annorlunda och det är inte lätt.  

(Fokusgrupp 3) 

  

Kopplat till det teoretiska begreppet om skapandet av de andra kan resonemang (som 

exemplifieras i citaten ovan) kring att äldre immigranter har flytt från krig, att de är vana 

vid en annan kultur i sitt hemland och att de måste sätta sig in i det svenska samhället 

göra äldre immigranter till avvikande från det som anses normativt, nämligen att vara 

född i Sverige. På så sätt konstrueras äldre immigranter som de andra (jmf. Mattson 2010, 

ss. 81-82; Wikström 2007, s. 56). Resonemanget om att kategorierna äldre svensk och 

äldre immigrant baseras på födelseplats, och att människor tillskrivs vissa erfarenheter 

och egenskaper på grund av födelseplats medför att kategorierna blir tvingande. Individer 

har inte själva makt att välja födelseland, och det är därmed inte heller förhandlingsbart 

vilken kategori en person ingår i. Det är således andra personer, och inte individen som 

själv, som definierar vilken kategori som en person är del av (jmf. Börjesson & Palmblad 

2008, ss. 33-34). 

 

5.1.3 Medborgarskap och identitet 

I fokusgrupperna framkom att intervjupersonerna ansåg att även svenskt medborgarskap 

bidrog till huruvida en person definierades som äldre svensk eller äldre immigrant. 

Intervjupersonerna menade att en äldre person som hade ett svenskt medborgarskap var 

en äldre svensk. Resonemanget inkluderade även personer som var födda i ett annat land 

än Sverige i kategorin äldre svensk, om de hade ett svenskt medborgarskap. Detta 
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resonemang utgjorde således en motsättning till diskussionen om äldre immigranter och 

födelseland. Detta resonemang kan förstås som att en utlandsfödd äldre person inte alltid 

defineras som äldre immigrant, utan kan defineras som äldre svensk om hen har ett 

svenskt medborgarskap. En motsättning till nämnt resonemang var att det rådde 

tveksamhet gällande hur medborgarskapet egentligen förhöll sig till de båda kategorierna. 

Intervjupersonerna menade att man kunde vara “invandrare”, och ändå ha ett svenskt 

medborgarskap. Att det rådde tveksamhet gällande medborgarskapets betydelse 

tydliggörs i följande citat:  

  

Karin: Så som jag ser det är det jätteolika, asså tycker jag. När man kommer 

som invandrare, man blir ju svensk medborgare, men just...  

[...]  

Karin: Tekniskt så är man väl svensk när man är svensk medborgare. 

Sofia: Det står det på papperna i alla fall. 

(Fokusgrupp 2) 

  

I citatet framkommer även att personer kan benämnas som “invandrare” (äldre 

immigrant) och samtidigt förstås som äldre svensk eftersom de har ett svenskt 

medborgarskap. Dessa tvetydningar motsätter sig teorin gällande vi och de andra, 

eftersom det påvisar att motsatskategorier också besitter likheter (jmf. Mattson 2010, s. 

80). Att äldre immigranter och äldre svenskar skulle besitta likheter kan jämföras med 

Ronströms (1996, ss. 15-20) och Machat Froms (2017, s. 29) forskning. I både Ronströms 

och Machat Froms forskning problematiseras att tidigare forskning konstruerat äldre 

immigranter som personer med sämre hälsa, lägre inkomst och sämre 

bostadsförhållanden än äldre svenska personer. Ronström och Machat From menar att 

denna konstruktion inte överensstämmer med den verkliga situationen och att äldre 

immigranter inte har speciella eller större behov än svenskar (Ronström 1996, ss. 15–20; 

Machat From 2017, s. 29). Vidare visar resultatet i denna studie att medborgarskapet inte 

utgör hela definitionen för äldre personers nationella idenitet, utan att medborgarskapet 

främst var en regelmässig definition. Ideniteten byggde inte enbart på formella 

bestämmelser, utan också på privata aspekter. Intervjupersonerna menade att huruvida 

en person var svensk eller inte berodde på hur hen själv valde att definiera sig. I 

nedanstående citat exemplifieras intervjupersonernas resonemang kring att det är 

individens egna definition som ska göras gällande för huruvida en person är äldre svensk 

eller äldre immigrant. 
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Karin: Det är nog vederbörande själv som känner sig att jag är svensk eller... 

det beror ju på om man behåller sin kultur eller vill ha kvar sitt... Sofia från 

Spanien...eller liksom...man har sin egen benämning. 

(Fokusgrupp 2) 

 

Utifrån diskussionen om identitet och att det är individens egna kategorisering som ska 

göras gällande (som ovanstående citat exemplifierar), så kan äldre immigrant och äldre 

svensk snarare förstås som valbara kategorier. En valbar kategori innebär rätten att själv 

få definiera sin identitet genom att välja mellan olika kategorier (jmf. Börjesson & 

Palmblad 2008, ss. 33-34). Enligt dessa resonemang skulle kategoriernas meningsfullhet 

också vara beroende av huruvida personen ifråga själv tycker att det är betydelsefullt. 

Detta relaterar till tidigare forskning, i vilken det beskrivs att personer som är 

utlandsfödda inte tycker det är betydelsefullt med kategorin äldre immigrant. Enligt 

tidigare forskning upplever äldre immigranter att det snarare är personer de möter som 

anser det vara betydelsefullt att definiera dem som äldre immigranter (Machat-From 

2017, ss. 284–285). 

 

5.2 Konstruerade behov 

I fokusgrupperna framkom att äldre immigranter ansågs ha särskilda behov. Dessa behov 

relaterade till språkkunskaper, samt behov av att hålla fast vid vanor och traditioner från 

det land de föddes i. Åsikterna varierade gällande på vilket sätt äldre immigranters behov 

ansågs särskilja sig från äldre svenskas behov. Det fanns även diskussioner om att äldre 

immigranter inte hade särskilda behov, utan att alla behov var individbaserade. Dessa 

olika resonemang redogörs för i följande avsnitt.  

 

5.2.1 Kommunikationsbehov 

Språkförbristningar kopplat till äldre immigranter lyftes upp spontant och diskuterades i 

samtliga fokusgrupper. Intervjupersonerna uttryckte att språkförbristningar medförde 

problematik för både hemtjänstpersonalen och omsorgstagarna. Hemtjänstpersonalen 

uttryckte en frustration över att inte kunna hjälpa äldre immigranter som inte talar 

svenska, under samma förutsättningar som andra äldre personer. De uttryckte också 

empati för personer med språkförbristningar genom att påpeka deras utsatta position då 
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de har mycket svårare att kommunicera med hemtjänstpersonalen. Detta exemplifieras i 

följande citat: 

 
Karin: Då tappar man ju den sociala biten. För vi är ju hos väldigt många för 

att uppfylla ett socialt behov, som många ensamma saknar. Det går ju inte. Då 

kan vi inte tillfredsställa deras behov. Då blir ju de ensamma. ((Sofia: Neej)) 

Det är sorgligt. 

  

Ingrid: Det är bara att dela medicin, och sen ingenting mer. 

  

Karin: Nejnej.. 

  

Sofia: Nej, du hinner oftast inte mer. 

  

Marie: Vad hemskt att sitta gammal och sjuk, och inte kunna göra sig förstådd. 

(Fokusgrupp 2) 

 

De kommunikationssvårigheter som hemtjänstpersonalen beskriver, och som 

exemplifieras i citatet ovan, kan jämföras med en intervjustudie som gjorts med äldre 

utlandsfödda personer. Av den studien framgick att framförallt språkbarriärer påverkade 

kommunikationen mellan de äldre personerna och vårdpersonalen, vilket försvårade för 

individerna att uttrycka sina behov och känslor. Det resultatet visar samma problematik 

som hemtjänstpersonalen i den här studien uttrycker (jmf. Hovde, Hallberg & Edberg 

2008, s. 105, 110). I motsättning till att språkförbistringar är kopplade till äldre 

immigranter, lyftes i den här studien också upp att språkförbristningarna kan vara kopplat 

till alla äldre personer då många av omsorgstagarna har sjukdomen demens. Sjukdomen 

kan enligt intervjupersonerna nämligen leda till att de äldre personerna förlorar 

talförmågan. Det diskuterades också kring att många äldre immigranter trots allt kan 

svenska, men att svenskan kan försvinna om de får demens när de blir äldre. Detta 

exemplifieras i följande två citat: 

 

Marie: Dom som kom många från Sydamerika när jag var liten, 70-och 80-

talet, börjar ju bli äldre idag. ((Hörs i rummet: mm)) Och många av dem kan 

ju svenska idag, men får dom en demenssjukdom eller någonting sånt så 

kommer det ju vara något av det första som försvinner för dem 
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Karin: Precis 

(Fokusgrupp 2) 

 

 

Lena: Man kanske.. sättet också att prata och kommunicera är på olika sätt 

 

Linnéa: med dom som är dementa ja, men det spelar ingen roll som det är 

svensk eller utländsk bakgrund 

(Fokusgrupp 3) 

 

Citatet ovan visar även hur hemtjänstpersonalen talade om språkförbristningar kopplat 

till alla äldre personer istället för att tala om språkförbristningar kopplat till äldre 

immigranter. Det påverkar konstruktionen av äldre immigranter positivt eftersom det då 

inte bidrar till skapandet av de andra. Språkförbistringar, vilket kan tolkas som en negativ 

egenskap eller svaghet, tillskrivs då inte äldre immigranter. Språkförbristningar blir 

istället normativt, eftersom det också förekommer inom vi:et. Vi:et utgörs alltid av det 

välfungerande och normala, och således kan negativa egenskaper inte skada vi:et i någon 

större utsträckning (jmf. Wikström 2007, s. 57; Börjesson 2003, ss. 87-89). Enligt tidigare 

forskning konstrueras äldre immigranter som en problemgrupp. Det finns en risk att 

förtryckande strukturer upprätthålls med ett resonemang kring att äldre immigranter 

befinner sig i en utsatt position då de inte talar svenska även om intentionen varit att 

uppmärksamma ett problem för att kunna avhjälpa det (jmf. Torres 2006, ss. 1341–1344; 

Mattsson 2014, ss. 10–15). Resultatet från den här studien stämmer delvis överens med 

ovan nämnd tidigare forskning då hemtjänstpersonalen lyfter att äldre immigranter har 

svenska språkförbristningar. Att hemtjänstpersonalen kopplar språkförbristningar till alla 

äldre personer går dock delvis emot ovan nämnd forskning.  

 

Handlingsstrategier för hur hemtjänstpersonalen tillmötesgår språkförbistringar 

diskuterades också. Kroppsspråk och ordlistor lyftes fram som användbara 

handlingsstrategier. Hemtjänstpersonalen gav även förslag på eventuellt användbara 

hjälpmedel såsom olika bilder att peka på eller tekniska hjälpmedel i form av exempelvis 

Google translate, vilket följande två citat visar. 
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Eva: Kroppsspråk är mycket vi använder oftast är det ju. […] Så att det är ju 

det man ser och vi har ju både svenska och utländsk bakgrund också som inte 

kan tala alls då så. Det är ju det det gäller. Och dom, det ser du ju, du ser ju på 

människan om den har ont, om den är nöjd, om den ligger obekvämt. Ja, det… 

Det läser man ju, kroppsspråket. 

(Fokusgrupp 1) 

 

 

Karin: Just att, vi kommer här som en hemtjänstgrupp och vi ska hjälpa den 

här människan som inte förstår ett ord av vad vi säger […] Det kanske bara 

kan finnas bilder eller någonting som man kan peka på så att man kan 

kommunicera. 

(Fokusgrupp 2)  

 

De handlingsstrategier som intervjupersonerna diskuterade är desamma som 

framkommer i tidigare forskning, i vilken vårdpersonalen beskriver att språkbarriärer kan 

utgöra en utmaning i arbetet. Personalen har därför olika kreativa tillvägagångssätt för att 

förbättra dialogen mellan dem själva och de äldre personer som inte talar svenska. 

Exempelvis försöker de att via ordlistor eller teckenspråk att skapa en bättre 

kommunikation (jmf. Lill 2007 s. 188). I den här studiens fokusgrupper framkom att det 

fanns olika språkkunskaper i personalgruppen och att schemat alltid lades för att försöka 

matcha omsorgstagare med hemtjänstpersonal som har rätt språkkompetens. Tidigare 

forskning visar att en sådan tillgång ökar omsorgskvalitén (Lill 2007, s. 210). 

 

5.2.2 Förväntat behov av att få behålla vanor och traditioner 

Att hålla fast vid sin kultur, sina traditioner och sitt språk ansågs vara en trygghet för äldre 

immigranter. Då hemtjänstpersonalen uttrycker det som att äldre immigranter håller fast 

vid sin kultur och sina traditioner antas också den normativa kulturen och de normativa 

traditionerna i Sverige vara andra än de som äldre immigranter har. Därmed särskiljs äldre 

immigranter från det normativa, alltså vi:et. Dock konstrueras inte äldre immigranter till 

de andra i det här resonemanget då kultur, traditioner och språk anses vara en trygghet 

och är därmed en positiv konstruktion. De andra konstrueras nämligen alltid som negativt 

i relation till vi:et. Följande citat visar hur intervjupersonerna resonerar kring den trygghet 

som ges av att hålla fast vid sin kultur, sina traditioner och sitt språk.  
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Marie: Kan det inte vara så med, att om man kommer någonstans ny, att det 

är en väldig trygghet att hålla fast vid det man liksom känner till. Sina 

traditioner, sina kulturer, sitt språk. Det måste vara en trygghet. 

 

Ingrid: Det går inte att glömma sin kultur... 

 

Karin: Jag tycker att det är väl någonting man inte ska heller, egentligen. Man 

ska vara stolt för vem man är. 

 

Sofia: Ja. 

(Fokusgrupp 2) 

 

Vidare uttryckte hemtjänstpersonalen att de saknade kunskap kring religiösa ceremonier 

vid dödsfall. De menade att sådan kunskap borde ingå i undersköterskeutbildningen. 

Hemtjänstpersonalen talade också om att de i sin yrkesroll är i behov av kunskap kring 

olika matpreferenser som kan vara religiöst knutna, såsom att äta halalkött och att inte äta 

fläskkött. Återigen görs äldre immigranter till de andra utifrån det här resonemanget, då 

de förväntas ha en religiös åskådning som det saknas kunskap om i Sverige (jmf. Mattson 

2010, s. 80). Dessa resonemang exemplifieras i citaten nedan.  
 

Marie: Det är bara att titta på olika religioner. När någon ligger inför döden 

eller när dem precis har avlidit. Hur de ska göras i ordning, och vad man 

traditionellt brukar ta fram. Om de ska svepas, sista smörjelsen till katoliker. 

Det är väldigt mycket bara kring olika religioner. […] Det är jätteviktigt för 

både den som är döende och för familjen runt omkring att det blir bra och att 

det blir rätt. ((Karin: verkligen)). 

[...] 

Karin: Allt sånt skulle egentligen ingå i vårdutbildningen nu förtiden. ((Sofia: 

Ja!)). Jag vet när jag för länge sedan... då fick vi ingen direkt.. eh.. utbildning 

på hur man vårdar folk i andra kulturer ((Sofia: nä.)) Det är ju någonting man 

har fått höra sen, via media och sånthär men inte skolan så det vore ju 

verkligen vara en sak att ta upp i utbildningen. 

(Fokusgrupp 2) 
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Emma: Ah, ibland det kan vara kanske några gamla människor äter inte 

nånting [...] Kanske med en som inte äter fläskkött, han kan inte liksom skilja 

om det är fläsk eller inte för han kan inte läsa själv 

(Fokusgrupp 3) 

 

Hemtjänstpersonalens uttryck för att de är i behov av kunskap kring religiösa ceremonier 

och matpreferenser som kan vara religiöst knutna (vilket exemplifierats i citaten ovan) 

kan jämföras med tidigare forskning som visar att biståndshandläggare anser sig sakna 

riktlinjer och kunskap kring hur de ska bemöta äldre immigranters behov. Tidigare 

forskning visar också att biståndshandläggare inte vågar fråga sina klienter kring den 

kunskap de saknar då de är rädda att kränka sina klienter. Det skiljer sig från den här 

studien då hemtjänstpersonalen uttryckte att de utbyter kunskap med omsorgstagarna 

både gällande mat och språk (jmf. Torres, Olaison & Forssell 2015, ss. 48–60). 

Nedanstående citat är ett exempel på när intervjupersonerna resonerade kring ett sådant 

kunskapsutbyte.  

 

Eva: Jag har faktiskt lärt mig ganska många ord spanska och arabiska och ja, 

så det blir lite. Det tycker de är jätteroligt och så vissa vårdtagare är så envisa 

de ska lära oss och jag har lärt mig jättemycket ((Hörs i rummet: ‘skratt’)) så 

det är ju lite Hola cómo estás? Sånt bara, de är ju jätteglada då ser dom att 

man har intresse för att kunna kommunicera. Det uppskattar dom ju. 

(Fokusgrupp 1) 

 

5.3 Att förhålla sig till den svenska välfärden och hemtjänstinsatser 

I fokusgrupperna framkom att äldre immigranter, i jämförelse med äldre svenskar, 

förhåller sig annorlunda till välfärden och hemtjänstinsatser. Äldre immigranter ansågs 

särskilja sig från äldre svenskar genom att ha bristande kunskap gällande den svenska 

välfärden, vara mer tacksamma över hemtjänstpersonalens insatser och ha en högre 

integritet än äldre svenskar vilket ansågs påverka hemtjänstpersonalens arbete. Det fanns 

dock motsättningar till ovan nämnda resonemang. Det fanns personal som menade att 

äldre svenskar och äldre immigranter var lika tacksamma över hemtjänstinsatserna och 

att integiritet var individuellt och inte kopplat till olika kategorier. Det är detta som 

redogörs för i följande stycke.  
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5.3.1 Kunskap om sina rättigheter 

En övrig aspekt som togs upp var skillnader i hur de äldre personerna förhöll sig till 

välfärden. Intervjupersonerna beskrev att äldre svenskar var personer som hade kunskap 

om det svenska välfärdssystemet, och som därav visste vad de kunde efterfråga och 

begära av hemtjänstpersonalen. Äldre svenskar beskrevs även ha anhöriga som kände till 

välfärdssystemet och som därav hade möjlighet att kritiserade personalen om de ansåg att 

vårdarbetet inte utfördes på rätt sätt. Äldre immigranter förstods som personer som inte 

hade kunskap om sina rättigheter eller det svenska välfärdssystemet. Skillnad mellan de 

båda kategoriernas förhållningssätt till svenska välfärden medförde att äldre svenskar och 

deras anhöriga ansågs vara krävande mot personalen. Äldre immigranter och deras 

anhöriga beskrevs istället vara glada och tacksamma över hemtjänstpersonalens insatser. 

Åtskillnaden mellan äldre svenskars och äldre immigranters kunskap om och 

förhållningssätt till välfärden påvisas i följande två citat:  

 
Johanna: När dom kommer hit, och ska flytta till ett äldreboende. Att dom får 

veta vad de har för rätt, vad de kan göra, hur kan dom göra och så. 

 

Lena: Mera informerade ja. 

[...] 

Johanna: Därför de svenska vet hur svenska samhället funkar. ((Emma: 

precis)) och vilka rättigheter deras föräldrar har. Och sen de kör på detta, men 

vi som är utländska, man ska inte vara jobbig, man ska inte kräva så mycket 

((hörs i rummet: neej)) Man ska hjälpa honom så mycket det går, man ska inte 

bli jobbig och besvära dem. Men svenskar får allt, så ((klappar med händerna)) 

[...] 

Johanna: De har allt här, många är tacksamma att de får allt här, både läkarvård 

och socialbidrag och lägenhet och allt.  

 

(Fokusgrupp 3) 

 

 

Karin: Jag har ju den erfarenheten också av att anhöriga till invandrare, eller 

den äldre invandraren så att säga, är ju mycket mer medgörlig än svenska 

anhöriga är. Det känns som det är många anhöriga som tycker vi gör fel i 

allting liksom. 

(Fokusgrupp 2) 
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Utifrån detta resonemang förstås äldre svenskar som vi:et eftersom de anses besitta 

fördelar genom att ha kunskap om välfärdssystemet och känner till sina rättigheter. Äldre 

immigranter konstrueras som de andra då de beskrivs utifrån negativa aspekter och utgör 

motsatsen till vi:et, genom att de inte anses ha kunskap om sina rättigheter (jmf. Wikström 

2007, s. 57). Äldre svenskars fördelar beskrevs yttra sig genom att de “får allt”, medan 

äldre immigranter måste förhålla sig till vården på ett sätt så att de inte “blir jobbiga” eller 

“kräver för mycket”. Äldre svenskars fördelar i form av kännedom gällande 

välfärdssystemet kan förstås som att de hade möjlighet att kritisera och vara missnöjda 

med vården, medan äldre immigranter inte hade den möjligheten. Äldre immigranter 

beskrevs snarare som tacksamma över välfärden. Detta kan även ställas i relation till 

tidigare forskning. Enligt Hovde, Hallberg och Edbergs intervjustudie framkommer att 

flertalet äldre utlandsfödda upplevde att det var viktigt att visa tacksamhet inför 

vårdpersonalens arbete, samt inför det svenska samhället. De utlandsfödda äldre 

personerna berättade att de upplevde en känsla av att stå i skuld till det svenska samhället 

(Hovde, Hallberg & Edberg 2008, s. 106). I den här studien fanns det dock en motsättning 

i hemtjänstpersonalens diskussionerna kring äldre immigranters förväntade tacksamhet. 

Det fanns intervjupersoner som uttryckte att kategorin äldre immigranter inte enbart var 

tacksamma utan, tvärtom, ställde stora krav på hemtjänstpersonalen. Detta visas i följande 

citat:  

 

Johanna: Dom ställer stora krav på hemtjänstpersonalen. För dom som 

kommer från mitt land Kan ni göra så. Du vet, man är van som hos oss där 

nere att man gör allt, men här finns inte. Här putsar vi inte fönsterna, här 

rengör vi inte ugnen, man vet... och dom kan du göra så, kan du göra så. Du 

vet dom försöker övertala ((Linnéa: utnyttja)) personalen, utnyttja på nåt sätt. 

(Fokusgrupp 3)  

 

I citatet tydliggör att det finns en upplevd skillnad mellan äldre svenskars krav och äldre 

immigranters krav på hemtjänstpersonalen. Likt nämnt tidigare anses äldre svenskars 

krav bygga på deras kännedom om det svenska välfärdssystemet. Utifrån ovanstående 

citat framgår att äldre immigranter ställde krav som inte överensstämmde med ramarna 

för hemtjänstinsatser. Intervjupersonerna beskrev att äldre immigranter är vana vid att 

anhöriga “gör allt”, vilket inte är förenligt med svenska hemtjänstinsatser eftersom det 

varken ingår att putsa fönster eller rengöra ugnen. Det är således tydligt att både äldre 
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immigranter och äldre svenskar kan ställa krav på hemtjänstpersonalen, men hur man 

förstår dessa kravbildningar skiljer sig åt. När äldre svenskar ställer krav är det ett sätt att 

hävda sina rättigheter, medan äldre immigranters krav beskrivs som ett “utnyttjande” av 

personalen. Äldre immigranter blir således inte en del av vi:et (äldre svenskar), även om 

de har ett liknande beteende som äldre svenskar. Det får snarare en motsatt effekt i vilken 

äldre immigranter reproduceras som de andra. Äldre immigranters kravbildning bygger 

på en motsättning mot äldre svenskars krav, och således skapas kategorin äldre 

immigranter som någonting avvikande och icke-normativt (Mattson 2010, ss. 81-82, 

Wikström 2007, s. 56). 

 

5.3.2 Integritet och påverkan på hemtjänstpersonalens arbete 

I fokusgrupperna diskuterades huruvida äldre personer önskar att få besök av en kvinnlig 

eller manlig omsorgsgivare. Önskan kopplades till de äldre personernas integritet. 

Intervjupersonernas resonemang går att tolkas som att desto högre grad av integritet de 

äldre personerna har desto månare är de om att få omsorg av personal av samma kön som 

dem själva. Det fördes också resonemang kring att olika omsorgstagares bakgrund 

påverkar huruvida de önskar att få besök av en kvinnlig eller manlig hemtjänstpersonal. 

Detta kan förstås som att äldre immigranter ansågs ha högre integritet än äldre svenskar 

och således var behovet av att få stöd av personal av samma kön större bland äldre 

immigranter än bland äldre svenskar. Att omsorgstagares bakgrund ansågs påverka 

huruvida de önskar att få besök av en kvinnlig eller manlig hemtjänstpersonal visas i 

följande citat:  

 
Eva: helt beror på vad är det för bakgrund de har, var de kommer ifrån och det 

är ju väldigt olika. En del är det ju helt absolut det ska vara kvinna eller samma 

kön och det ska vara samma språk och kontinuitet eh ja… Integritet, allting så 

det påverkar ju. 

  

Anna: Jag har ju ett konkret exempel [...] Det är en man, vars fru har slöja och 

där kan inte en manlig personal komma bara så plötsligt kliva in i deras hem 

utan då behöver liksom slöjorna ska vara på och så vidare. Det är ju en rätt 

stor skillnad, en förutsättning, ett krav 

(Fokusgrupp 1) 
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I citatet ovan ges ett exempel på en integritetsyttring som intervjupersonen kopplar till en 

omsorgstagare vars fru bär slöja. Intervjupersonen uttrycker att det är “en rätt stor 

skillnad”, men inte vad skillnaden i exemplet jämförs mot. Den uttryckta skillnaden kan 

tolkas som ett uttryck för skillnaden gentemot det som intervjupersonen anser vara 

normativt. Det innebär att exemplet anses vara ställt i motsättning till det normativa och 

därför anses avvikande på något sätt (jmf. Mattson 2010, ss. 81-82, Wikström 2007, s. 

56). Det fanns dock motsättningar i gruppen gällande om integritet var kopplat till religion 

och kultur överhuvudtaget, eller om integritet endast är kopplat till individen oberoende 

av kultur och religion. Dessa motsätsningar visas i citatet nedan. 

  
Maria: Vi har en vårdtagare han vill inte att kvinnor byter om. Det är hans 

kultur. Från min sida jag kan fatta han. De också man kan fatta att ni till 

exempel undersköterska de kan hjälpa honom. Han blir jättearg när han ser att 

kvinnor kommer för att byta blöja. 

[...] 

Erik: Jag tycker att det har ingen betydelse man eller kvinna. Det enda 

betydelsen och viktigaste är sitt eget behov. Och sen man ska känna sig trygg 

med det mentala, psykiska och det är bara trygghet och det är faktiskt att trycka 

på. […] Det har ingenting med religion att göra, det är bara att människan är 

hemma hos. Det är integritet. 

(Fokusgrupp 1) 

 

I alla fokusgrupper uttryckte hemtjänstpersonalen vikten av att försöka tillgodose de äldre 

personernas individuella önskemål, då det annars kan bli kränkande. Att respektera den 

enskildes integritet var således alltid viktigt, oberoende om de berodde på kulturella 

skillnader eller inte. Huruvida integritet kopplas till omsorgstagarens bakgrund eller om 

integritet anses vara helt individuellt är dock relevant eftersom det påverkar 

konstruktionen av äldre immigranter. Om äldre immigranter anses ha hög grad av 

integritet så tillskrivs äldre immigranter som kategori det innehållet. Hur äldre 

immigranter konstrueras påverkar alla människor som anses tillhöra den kategorin, vilket 

får konsekvensen att alla de människorna tillskrivs den egenskapen (jmf. Börjesson 2003, 

ss. 87-89) 
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6 Avslutning 
Vi kommer i detta avsnitt att sammanfatta de slutsatser vi kommit fram till samt relatera 

dem till studiens syfte och frågeställningar. Vi kommer sedan att relatera våra slutsatser 

till tidigare forskning som gjorts kring äldre immigranter. Vidare kommer vi att föra en 

diskussion kring resultatets tolkning och vår roll som författare. Avslutningsvis kommer 

vi att ge förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Slutsatser 

Syftet med den här studien är att genom fokusgruppsintervjuer förstå hur 

hemtjänstpersonal konstruerar äldre immigranter. Genom analys av hur 

hemtjänstpersonalen i fokusgrupperna talade om äldre immigranter framkom tre teman: 

Definition av äldre immigrant, Konstruerade behov och Att förhålla sig till den svenska 

välfärden och hemtjänstinsatser. Med utgångspunkt i dessa teman har vi med hjälp av ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt och de teoretiska begreppen Kategorisering och De 

andra skapat en förståelse för den konstruktionen. 

 

6.1.1 Resultatets huvudsakliga slutsatser 

I studien framkommer att hemtjänstpersonalen inte använder kategorin äldre immigrant. 

Utifrån teorin om kategorisering kan det förstås som att äldre immigrant inte anses vara 

en meningsfull kategori. Att intervjupersonerna inte använder kategorin kan även förstås 

som att den har en negativ laddning. Kategorier är aldrig neutrala utan tillskrivs alltid ett 

tänkt innehåll utifrån människors erfarenheter och vilka diskussioner som råder kring 

kategorin (jmf. Börjesson 2003, ss. 87-89). Intervjupersonerna i studien uttrycker en 

ovilja att kategorisera, eftersom kategorisering anses vara negativt. Ovanstående 

resonemang berör hur hemtjänstpersonalen gemensamt talar om äldre immigranter och 

svarar därför på vår första forskningsfråga. Det finns dock en motsättning till den 

uttryckta oviljan att kategorisera, då kategorisering samtidigt kan förstås som nödvändigt 

för att påvisa särskilda stödbehov som relaterade till kommunikation, integritet, vanor och 

traditioner. Denna motsättning visar på skilda resonemang rörande kategorisering och 

svarar därför på vår andra forskningsfråga. Följaktligen förstås kategorin äldre immigrant 

som dels valbar och dels som tvingande beroende på vilka faktorer som ges betydelse. 

Om kategorin förstås utifrån determinerande faktorer såsom födelseland är kategorin 

tvingande, men om kategorin anses vara baserad på individens fria vilja så är den valbar 
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(jmf. Börjesson & Palmblad 2008, ss. 33-34). Resonemang kring att kategorin äldre 

immigrant både kan förstås som valbar och tvingande visar både hur personalen talar om 

äldre immigranter och en motsättning rörande hur personalen talar om äldre immigranter 

och svarar därför på båda våra forskningsfrågor.  

  

I studien framkommer att äldre immigranter förstås som de andra. Kategorin skapas i 

relation till äldre svenskar som utgör vi:et. Äldre svenskar förstås som de normativa. 

Äldre immigranter skapas i kontrast till vi:et, och förstås som det icke-normativa (jmf. 

Mattson 2010, ss. 81-82). Att äldre immigranter konstrueras som de andra tydliggörs 

exempelvis då de anses särskilja sig från vi:et genom att vara födda utanför Sverige och 

inte tala svensk. Vi:et, äldre svenskar, förstås vara födda i Sverige och tala svenska. Det 

finns dock motsättningar till de resonemang i vilka äldre immigranter förstås som de 

andra. I studien framkommer exempelvis resonemang om att språkförbristningar inte 

enbart kopplas till äldre immigranter, utan kan drabba alla äldre personer. Det beskrivs 

även att födelselandet visserligen kan skilja sig åt mellan äldre immigranter och äldre 

svenskar men att båda kategorierna ändå kan ha svenskt medborgarskap och identifiera 

sig som svenskar – vilket påvisar att kategorierna har likheter och inte enbart är varandras 

motsättningar. Vi:et har trots detta en överordnad position. Äldre immigranter konstrueras 

som någonting negativt i relation till äldre svenskar. Det tydliggörs i talet om att äldre 

svenskar besitter fördelar i form av att ha bra kunskap om sina rättigheter, medan äldre 

immigranter anses besitta nackdelar då de inte känner till sina rättigheter lika bra. Det 

finns dock motsättningar till äldre svenskars överordnade position. Det finns resonemang 

i vilka äldre svenskar och äldre immigranters olikheter inte värderas, utan olikheterna har 

lika högt värde. Exempelvis anses äldre immigranter hålla fast vid sin kultur och sina 

traditioner, vilka särskiljs från den kultur och de traditionerna som förstås som normativa 

i Sverige. Dock konstrueras inte äldre immigranter till de andra i det här resonemanget 

eftersom kultur, traditioner och språk anses innebära en trygghet för äldre personer och 

därmed är en positiv konstruktion (jmf. Mattson 2010, ss. 80-82, Wikström 2007, ss. 56-

57). Att hemtjänstpersonalen talar om äldre immigranter som en kontrast till äldre 

svenskar svarar på vår första forskningsfråga. Som redogjorts för ovan finns det också 

motsättningar till en sådan kontrast gällande språkförbristningar, födelseland och 

medborgarskap. Dessa motsättningar svarar på vår andra forskningsfråga. 
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6.1.2 Slutsatser relaterat till kunskapsläget 

Forskning visar att äldre immigranter konstrueras som motsättning till äldre svensk och 

därför inte antas vara det som definieras med svenskhet, nämligen att vara född i Sverige, 

inte antas ha bra svenskakunskaper eller vara “kulturellt svensk” (jmf. Machat From 

2017, s. 29; Torres 2006, ss. 1341-1344; Mattson 2005, s. 149). Vidare visar forskning 

att äldre immigranter konstrueras som en problemgrupp (Torres 2006, ss. 1341–1344). 

Vi anser att hemtjänstpersonalen inte konstruerar äldre immigranter som en 

problemgrupp. Detta eftersom problematik såsom exempelvis språket inte enbart 

kopplades till äldre immigranter, utan även lyftes upp som problematiskt kopplat till alla 

äldre personer. Språkförbristningar kopplades därmed till individer och inte kategorier. 

Resultatet av den här studien visar att hemtjänstpersonalen uttrycker svårigheter att å ena 

sidan synliggöra den problematik som de anser finns relaterat till äldre immigranter och 

å andra sidan motsätta sig att använda äldre immigrant som en kategori. Svårigheterna 

relaterar till forskning som visar att socialarbetare upprätthåller förtryckande strukturer, 

även då deras intention varit att bekämpa dem. Socialarbetare upplever svårigheter att 

förhålla sig till laddade kategorier, men de behöver ändå kategorisera klienter för att 

kunna förhålla sig till dem (jmf. Mattsson 2014, ss. 10–15; Laanemets, Mattsson & 

Nordling 2013, ss. 168–171). Hemtjänstpersonalen lyfter troligtvis problematik i sitt 

arbete med en intention av att förbättra omsorgen av de äldre personerna. Samtidigt 

konstrueras äldre immigranter som de andra då hemtjänstpersonalen lyfter problematik 

specifikt kopplat till äldre immigranter.  

 

De slutsatser vi kommit fram till i den här studien bidrar till forskning inom socialt arbete 

genom att belysa hur hemtjänstpersonal, som arbetar på uppdrag av socialtjänsten och är 

den profession som utför det praktiska arbetet och möter de äldre personerna regelbundet, 

konstruerar äldre immigranter som en kategori. Hur de konstruerar äldre immigranter 

påverkar nämligen hur de bemöter de äldre personerna och därmed också den 

omsorgskvalité som de äldre personerna får (jmf. Lill 2007, s. 15; Machat-From 2017, ss. 

16–22; Torres 2006, ss.1350–1351). Vi anser att vår studie har bidragit med en 

infallsvinkel inom forskning kring konstruktion av äldre immigranter som ännu inte är  

beforskad i större utsträckning. Bidraget har formats av att vi skapat förståelse för 

hemtjänstpersonalens gemensamma konstruktion av äldre immigranter. Den tidigare 

forskning vi tagit del av har främst varit baserad på intervjuer med socialarbetare och 
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utlandsfödda äldre personer (jmf. Torres, Olaison & Forssell 2015; Laanemets, Mattsson 

& Nordling 2013; Machat-From 2017; Hovde, Hallberg & Edberg 2008). 

 

6.2 Diskussion kring framställning av resultat och analys 

Hur studiens resultat har tolkats och hur analysen är gjord är beroende av vår 

vetenskapsteoretiska ansats och våra metodologiska överväganden (vilka redovisats för i 

avsnittet Metod och metoddiskussion). Tolkningen är också beroende av de val som gjorts 

gällande teori samt intervjupersonernas och vår förförståelse kring studieämnet. 

 

6.2.1 Tolkning  

Det är viktigt att poängtera socialkonstruktionismens betydelse för tolkningen av vårt 

resultat. Denna ansats medför att intervjupersonernas utsagor inte förstås som absoluta 

sanningar om verkligheten, utan snarare som en av flera möjliga konstruktioner av 

verkligheten – vilken är under ständig förändring. Resultatet bör således förstås ur den 

kontext i vilken det genererats. Det vill säga i en intervjusituation och genom interaktion 

mellan hemtjänstpersonal som känner varandra sedan tidigare och har förförståelse kring 

studieämnet i sin yrkesroll (jmf. Thomassen 2007, ss. 202-203). Intervjusituationen har 

förmodligen påverkat intervjupersonernas utsagor då en sådan situation gör att människor 

visar en mer politiskt korrekt sida av sig själva. Att det ibland uppstått tystnader i 

fokusgrupperna skulle kunna bero på att intervjupersonerna valt att inte dela med sig av 

sina tankar av den anledningen. Även gruppdynamiken och intervjupersonernas 

inofficiella roller har troligtvis påverkat deras utsagor. Om vi hade haft 

fokusgruppsintervjuer med personer som inte arbetar inom äldreomsorgen hade det 

empiriska materialet förmodligen blivit annorlunda då de saknar den förförståelse som 

hemtjänstpersonalen har. Hemtjänstpersonal kan också tänkas ha ett intresse av att lyfta 

vissa aspekter som problematiska för att resonera sig fram till en förbättrad tillvaro för 

omsorgstagarna, exempelvis kommunikationssvårigheter.  

 

Den insamlade empirin har tolkats och förståtts utifrån de teoretiska begreppen 

kategorisering och de andra. Dessa begrepp har fungerat som analysverktyg med 

möjligheter till fördjupad förståelse, men också begränsningar i form av de ramar som 

analysverktygen för med sig. De teoretiska begreppen kategorisering och de andra har 

givit oss förståelse för hur intervjupersonerna använder kategorier och vilken betydelse 

de tillskriver kategorierna när de talar. De teoretiska begreppens givna ramar som 
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analysverktyg har gjort att vi inte skapat förståelse för de bakomliggande orsakerna till 

varför hemtjänstpersonalen talar som de gör. De teoretiska begreppen har givit oss 

möjlighet att undersöka talet, men inte att spekulera kring intervjudeltagarnas 

tankeprocesser. Om vi hade använt andra begrepp hade analysverktygen varit annorlunda 

och således hade även tolkningen av resultatet varit det. De två teoretiska begreppen 

grundar sig båda på ett socialkonstruktionistiskt och kritiskt förhållningssätt, vilket har 

varit ett tema genom hela den här studien. Om vi istället valt en teori som berör hur 

hemtjänstpersonalen handlar i sin yrkesroll, såsom Handlingsutrymme, hade vi kunnat 

lyfta den problematik som hemtjänstpersonalen diskuterat rörande 

kommunikationssvårigheter. Men då hade studiens syfte behövt vara annorlunda. 

 

6.2.2 Vår roll som författare 

Våra erfarenheter och föreställningar om vårt forskningsämne har påverkat studiens 

resultat eftersom vi har tolkat intervjupersonernas utsagor utefter dem. Vi författare har 

båda erfarenheter av att arbeta inom äldreomsorgen och har således föreställningar kring 

forskningsämnet kopplat till de erfarenheterna (jmf. Becker 2008, ss. 23-24). Som vi 

tidigare nämnt i avsnittet Forskningsetiska överväganden finns det en risk att forskning 

om äldre immigranter bidrar till att upprätthålla sociala missförhållanden genom att 

beskriva äldre immigranter som utsatta (jmf. Sandberg 2010, ss. 19-21). För att motverka 

den risken har vi fokuserat på processen av hur äldre immigranter konstrueras, istället för 

att fokusera på hur en grupp människor “är”. Delar av studiens resultat kan dock upplevas 

som en upprätthållning av stereotypa definitioner och behov kopplade till äldre 

immigranter. För att motverka att visa en sådan stereotyp bild av äldre immigranter har 

vi visat på flera perspektiv och motsättningar i fokusgrupperna. I fokusgruppsintervjuerna 

har vi frågat hemtjänstpersonalen vad de associerar med äldre immigranter. På så vis har 

även vi som författare särskiljt äldre immigranter från övriga äldre personer och således 

bidragit till konstruktionen av äldre immigranter som de andra. Vi anser dock att frågan 

varit oundviklig för att kunna genomföra den här studien, då hemtjänstpersonalen 

förmodligen inte spontant hade börjat tala om äldre immigranter. Resultatet bör därför 

ses ur kontexten av att vi efterfrågat hemtjänstpersonalens erfarenheter av att möta 

specifikt äldre immigranter.  
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6.3 Förslag till vidare forskning 

Under skrivandeprocessen av denna studie har tankar och idéer gällande vidare forskning 

väckts. Hemtjänstpersonalen lyfte problematik i sitt arbete kopplat till kommunikation 

med omsorgstagare, samt vilka handlingsstrategier de har för att försöka lösa den 

problematiken. Då vi ansett att hemtjänstpersonalens handlingsstrategier inte relaterat till 

vårt syfte med den här studien har vi inte lyft upp det i någon större grad i vårt resultat. 

Hemtjänstpersonalen lyfte även upp språkets betydelse som centralt och delvis 

problematiskt. Därav anser vi att det skulle vara intressant med forskning som undersöker 

språkets betydelse inom äldreomsorgen. Exempelvis forskning som behandlar betydelsen 

av mångfald i språkkunskaper bland hemtjänstpersonalen, personalens upplevelse av att 

ha möjlighet att utföra ett gott arbete när det inte talar samma språk som de äldre, 

avsaknad av aktiviteter för äldre personer som inte talar svenska, samt 

hemtjänstpersonalens kreativa handlingsstrategier för att underlätta kommunikationen 

med de äldre personerna. 
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