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Abstract
This essay focuses on the elderly and their religious beliefs and is based on the origin idea of a 
secular Sweden, but where immigration has been the source of additional various religious 
affiliations. This study intends to nuance the problems that previous researchers focused on when 
doing research on immigration, by interviewing staff members of nursing homes in immigrant dense 
areas, especially Malmoe, Gothenburg and Stockholm. 

The aim is to investigate how the allocation of residents, with different religious than Protestant 
Christians, is distributed at nursing homes and to see if there is a need for adjustments. Additionally, 
the thesis about immigrants and immigrants' identity and attitudes to Swedish society is discussed 
with John Berry´s acculturation theories and strategies.

The results show that the majority of the nursing homes have residents with different religious 
affiliations and that some practical adjustments have been done, but it also shows that nursing 
homes have changed to the extent that they have adapted to a secular society. Ignorance and 
prejudice contribute to the problem in terms of seeing all residents as individuals and at the same 
time ensuring adaption according to all their needs, which is exemplified in the solutions made by 
using multi-cultural staff members and specialized departments. The relationship between nursing 
homes and the Swedish church continues but the role of the church service has changed. However, 
the idea that residents with different affiliations are free to exercise their religion in private occurs 
simultaneously as it is highlighted that immigrants is assimilated into a secular Swedish society. 
This in turn means that not every residents need is seen to at the investigated nursing homes. 
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Inledning
”Vad händer på äldreboendet om den äldre begär att få fira Ramadan eller önskar träffa rabbinen”?1

1991 skrev socialstyrelsen en rapport inom ämnet äldrevård och invandrare. I denna rapport 
konstaterades att Sverige skulle komma att nå en fördubbling av äldre invandrare inom 20 år. Det 
rapporterades att äldrevården saknade beredskap för att socialpolitiska mål skulle kunna uppnås och 
att det gjordes ytterst lite för att kommande behov skulle kunna uppfyllas.2 Här står Sverige nu, 
2011 och tjugo år senare. Idag har Sverige cirka 1,4 miljoner invandrare, vilket motsvarar cirka 15 
% av den totala befolkningen i landet.3 

Det är inte säkert att alla dessa invandrare kan påstås tillhöra en speciell avvikande religion, 
gentemot den kristna protestantiska, inte heller att de själva klassar sig som religiösa 
överhuvudtaget. Det finns inte heller något som säger att alla etniska svenskar  i Sverige tillhör en 
protestantisk kristen tro eller är ateister. Inte heller finns en mall på hur stor roll du anser att 
religionen har i ditt liv oavsett om du är t.ex. muslim, kristen, ateist eller hindu. Sanningen är dock 
att i en alltmer globaliserad värld kommer Sverige att beblandas och bemöta nya kulturella och 
religiösa yttringar. Denna utveckling leder till att traditionella gamla metoder inte längre alltid 
fungerar och även samhälleliga institutioner kan komma att få anpassa sig efter en ny samhällsbild. 
Exempelvis serverar skolor  idag anpassad kost för religiösa människor med andra matregler än de 
traditionellt svenska, badhus håller speciella öppettider för enbart kvinnor som ej vill beblandas med 
männen, burka användande i skolan är ständigt aktuell fråga i debatter osv.  Det sker ständigt olika 
förändringar för att följa med i utvecklingen och för att kunna tillmötesgå nya behov och nya krav.4 

Medan oerhört fokus har lagts på skola och sjukvård angående andra religiösa yttringar, har 
äldrevården kommit att glömmas bort. Samtidigt är det ett faktum att andelen äldre människor i 
Sverige ökar.5 Det är däremot fortfarande ovanligt med utrikes födda som invandrar till Sverige i 
hög ålder, den mest förekommande invandringen sker vid åldrarna runt 30. Dock sker 
anhöriginvandring i större grad än innan, vilket kan tänkas leda till att äldre invandring också borde 
öka.6  Följden av denna utveckling är att Sverige har eller kommer att ha en äldre generation med 
andra religiösa krav på äldrevården än vad den svenska äldrevården kan tänkas vara vana vid. I och 
med religionsfriheten skall alla individer ges rätt att utöva sin religion, varpå nya normer och behov 
som uppkommer måste kunna bemötas.7 

Bakgrund 

Religioner i Sverige, en kort presentation 
I Sverige klassas islam ofta som den största religionen näst efter kristendomen. Då man i Sverige ej 
officiellt får räkna religiös tillhörighet i landet så varierar dock siffrorna. De flesta muslimer i 
Sverige bor idag i storstäderna runt om i Sverige, framförallt Malmö, Göteborg och Stockholm. 
Andelen konverterade muslimer är få i Sverige.8

1    Magnusson M 2011: 4
2  Socialstyrelsen och statens invandrarverk 1991
3   2011: www.migrationsinfo.se Migrationsinfo: fakta om invandring
4 Se exempelvis Samuelsson, J 1999,  Socialstyrelsen och statens invandrarverk 1991, Lill L 2007 mfl.
5 Sang Kum Ye 2003: www.kompetenscentrum.  org   Tvärkulturella möten i äldreomsorgen;Exempel från Botkyrka  

kommun, Rapport 12: 5
6 SCB 2008: 19 samt Sang Kum Ye 2003: www.kompetenscentrum.  org   Tvärkulturella möten i  

äldreomsorgen;Exempel från Botkyrka kommun, Rapport 12: 5 
7 Modée J & Strandberg H (red.) 2006: 12
8    Hunter S 2002: 121 
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Det bör dock inte glömmas bort att även andra religioner har fått starkt genomslag i Sverige. 
Chilenare var under 1970-1980 talet en stor invandrargrupp och Sydamerikanska invandringen har 
fortsatt vara relativt hög. Majoriteten av dessa är katoliker och katolicismen är väl representerad i 
det svenska samhället idag, därutöver är många chilenare pingstvänner, mormoner, protestanter och 
Jehovas vittnen.9 Även ortodox kristendom har kommit att växa inom Sverige, framförallt i och med 
invandring från Finland men även från östeuropeiska länder och idag är de ortodoxa kyrkorna några 
av de största frikyrkorna i Sverige.10

Viktigt att tänka på är att människor tillhörande samma religion kan vara mycket olika i utövning, 
filosofi osv. Det är viktigt att inte dra alla kyrkor/samfund över en kam. För att belysa detta kan 
exempelvis nämnas att det finns rysk ortodoxa kyrkor, serbiska ortodoxa kyrkan, rumänska 
ortodoxa kyrkan etc. Utövare inom dessa olika grupper kan också ha meningsskiljaktigheter och 
vissa är mer religiöst engagerade än andra. 

Religion: Substantiella och funktionella definitioner
Definitionen av religion är ofta mångfasetterad och svåråtkomlig. Ofta skiljer sig definitionerna åt i 
fråga om substantiella eller funktionella förklaringar. Substantiella definitioner utgår ofta från 
tanken om tro på andliga eller övernaturliga väsen. Emilé Durkheim, religionssociolog, införde en 
rad element som substantiella definitioner bör innehålla; trosföreställningar, praxisformer, helighet 
eller heliga ting som bör hållas avskilda eller betraktas som förbjudna, samt en kyrka eller annan 
institution. Substantiella definitioner fokuserar alltjämt på vad religionen är eller innehåller.11  De 
funktionella definitionerna fokuserar istället på vad religionen gör, dvs dess funktion. Detta kan 
härledas till tankar om religionen som identitetsskapande, för att skapa mening i livet eller att finnas 
som stöd och ge styrka vid svåra situationer.12 

Socialtjänstlagen 
Svensk offentlig äldreomsorg regleras i socialtjänstlagen, som är en så kallad ramlag. Denna skall se 
till att alla behov tillgodoses hos vårdtagarna, även hos de som tillhör minoritetsgrupper, så att alla 
kan nå en god levnadsnivå.13 Alla vårdtagares individuella krav bör betraktas. Varje kommun har 
dock möjlighet att utforma egna lösningar anpassade efter lokala behov, så länge kommunen utgår 
från de uppställda ramlagarna.14 

Begreppsförtydligande-övriga begrepp
Vårdpersonal: Även personal, vårdare. Personal som arbetar på äldreboendet som tar hand om och 
bemöter de äldre.

Vårdtagare: han/hon som får omvårdnad på äldreboendet, dvs den äldre. I uppsatsen används även 
den boende som synonym på vårdtagare, eftersom denna term vanligtvis tillämpas av 
respondenterna vid intervju. Uppsatsen utesluter begreppet brukare då det ter sig så pass ovant för 
många respondenter. 

Aktiv religiös: Avses i denna uppsats personer som är aktiva i sin religion, i motsats till dem som 
kan tänkas ha en personlig tro men som kanske inte utövar den direkt i sin vardag.15 Även uttrycket 

9 Nordin, M 2004: 67-68
10 Artman P, Dolenga K, Jönsson M &Ullenstav K, 1988 
11 Furseth I, Repstad P 2010: 30-31
12 Furseth I, Repstad P 2010: 34-35
13  Lill, L 2007: 15 
14  Lill, L 2007: 66
15 Magnusson, M 2011: 12

6



ett stort religiöst engagemang innehar i denna uppsats denna betydelse. 

Annan religiösa tillhörighet: beskriver i uppsatsen individer med annan religiös tillhörighet än den 
protestantiskt kristna. 

Syfte och problemformulering
Denna uppsats ämnar nyansera den ofta brukade utgångspunkten att en ökning av äldre invandrare 
leder till problem inom äldrevården.

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fördelningen av äldre med annan religiös tillhörighet än 
den protestantiskt kristna ser ut på svenska äldreboenden i invandrartäta stadsdelar, samt om det 
finns ett behov av förändring och nya anpassningar på äldreboendena. Uppsatsen önskar också ta 
reda på hur anpassningarna ser ut. 

• Hur ser fördelningen av äldre med annan religiös tillhörighet ut på äldreboenden i 
invandrartäta stadsdelar?

• Hur bemöter och anpassar sig äldreboendena till de äldre med annan religiös tillhörighet? 

Hypotes
I takt med att invandring ökat och äldre med annan religion än den protestantiskt kristna blir fler, 
finns ett behov av anpassning inom äldrevården. Denna anpassning är dock inte så problematisk 
som tidigare forskning utgått från. I och med en ökad sekularisering och ett ökat fokus på privat 
religiositet samt en integrering och assimilering av invandrare så har ej äldreboenden förändrats 
eller behövt anpassas i någon större utsträckning.

Metod och Material 
Baserat på att Sverige är ett av de länder i världen som, i förhållande till folkmängden, tar emot flest 
invandrare, samtidigt som Sverige ofta klassas som ett av världens mest sekulariserade länder16 
lämpar sig undersökning inom Sverige och svensk äldrevård bra för undersökning.

Då tidigare forskning inom ämnet äldrevård och religion är underrepresenterad i forskningsvärlden 
blir också tillgången till material begränsat. Den tidigare forskning som bedrivits om sjukvård eller 
etnicitet på äldreboenden har ofta varit fokuserad på en specifik grupp, varpå tidigare material inte 
ger en heltäckande bild av vilka behov eller krav som kan tänkas behöva tillgodoses. Exempelvis är 
enbart islam i fokus för Jan Samuelssons forskning, samtidigt som finländsk etnicitet är 
överrepresenterad i tidigare forskning.(Se mer i avsnitt Sjukvård och religion sid.13) För att kunna 
ge en mer heltäckande bild av ämnet är därför en grundligarematerialinsamling nödvändig.

Anledning till att observation eller fältstudier inte lämpar sig som metod för denna undersökningen 
är framförallt på grund av sekretesslagen eller tystnadsplikten, som bidrar till att få äldreboenden 
förmodligen skulle tycka att det vore lämpligt att blanda in en utomstående i arbetet. Det kan också 
vara mycket okänsligt att gå in i de äldres privata hem, som vårdtagarna oftast har på äldreboenden 
runt om i Sverige. Det skulle i så fall kräva godkännande från vårdtagaren eller anhöriga. Ett 
godkännande från vårdtagaren kan vara omöjligt att få om personen lider av t.ex. demens. Welat 
Songur, statsvetare, beskriver också observationer på plats som besvärliga och ibland missvisande 

16Zuckerman, P 2007: 41
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då de äldre eller personal inte agerar naturligt då forskaren är på plats. Vårdtagarna blir obekväma 
och forskaren upplevs som störande.17 Därutöver skulle observationer eller fältstudier förmodligen 
inte kunna täcka alla de behov eller anpassningar som personalen utför på boendet då tiden skulle 
vara mycket avgörande; om forskaren är där vid jul eller midsommar etc. Det skulle troligtvis inte 
heller  vara finkänsligt att observera hur personalen agerar då någon har avlidit. Denna metod 
utesluts således, till förmån för en kvalitativ och i viss mån kvantitativ studie genom 
samtalsintervjuer. Frågeställning 1 rör sig inom ett mer kvantitativt område medan frågeställning 2 
kräver mer ingående kvalitativa intervjuer för att kunna ge en helhetssyn i hur behovet ser ut inom 
äldrevården.

Urval 

Var? -Boenden
För att kunna ta reda på huruvida vårdtagare med annan religiös bakgrund än den protestantiskt 
kristna figurerar och bemöts inom svensk äldrevård, krävs att ett urval görs. Det är, inom ramen för 
uppsatsen, inte praktiskt genomförbart att intervjua eller granska alla äldreboenden runt om i 
Sverige. För att belysa detta kan nämnas att det bara i Stockholms kommuns regi bedrivs 
äldreomsorg på 79 äldreboenden, borträknat hemtjänst och vissa specifikt inriktade boenden.18 
Istället utgår uppsatsen från ett så kallat representativt urval, med utgångspunkt i tanken att 
invandrare i större grad än etniska svenskar kan tänkas tillhöra en annan religion än den 
protestantiskt kristna. Samtidigt som det är viktigt att hålla i minnet att alla invandrare knappast är 
religiösa eller tillhör en annan religion än den protestantiskt kristna.

Urvalet motiveras också utifrån ackulturationsteorin och tanken att värdkulturen har kommit att 
placera invandrare i specifika områden, varpå en segregering har uppstått. Utifrån 
ackulturationsteorins resonemang har segregerade, invandrartäta områden resulterat i att invandrare 
har blivit mindre integrerade eller assimilerade i det svenska majoritetssamhället. (För en 
fördjupning inom ackulturationsteorin, Se avsnitt Ackulturation sid. 21) På så sätt torde behov av 
förändring inom äldrevården i Sverige vara tydligast i dessa områden. Här kan äldreboendena under 
en längre tid ha fått anpassa sig och bemöta både nya religiösa och kulturella normer och krav. 
Eventuellt är det möjligt att det, i och med att invandrare ofta arbetar inom omsorgsyrken, finns en 
starkare representation av  invandrande personal, vilket eventuellt skulle kunna påverka resultatet.19 
Det kan tänkas vara möjligt att områden utan invandrande personal upplever en större problematik 
med att anpassa sig till äldre med annan religiös tillhörighet.

Dessutom är det viktigt att betona att en vårdtagare med annan religiös tillhörigt kan mana till än 
mer förändring/anpassning på ett äldreboende i en mindre stadsdel med liten religiös spridning, än 
vad han/hon torde göra på ett boende som redan hanterar variation och som ständigt ställs inför 
olika krav på förändring. Men detta får också beräknas som bortfall i undersökningen. 

Det bedöms som troligare att äldre med annan religiös tillhörighet har bemötts på äldreboenden i 
segregerade områden och att dessa boenden därför kan tänkas se annorlunda ut. Om man inte 
upplevt behov på dessa boenden kan detta leda till ett ifrågasättande av teorier om att äldre med 
annan religiös tillhörighet ökar/existerar på boendena, samt väcka övriga frågor om hur ett sådant 
resultat skulle kunna förklaras, ur framförallt ackulturationsteorierna rörande assimilering samt 
integrering. Resultatet kan därmed även tänkas ge oss kunskap inför framtiden och till boenden på 
andra ställen runt om i landet. 
17 Songur, Welat 1992: 15
18 2011: www.stockholm.se Stockholm stad:Hitta och jämför alla vård och omsorgsboenden
19 2007: www.sverigesradio.se Sveriges radio: Invandrare räddar äldreboende.
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Uppsatsen bör inte ses som representativ för hela Sveriges äldrevård. För att kunna ge en 
heltäckande bild krävs ett större material från fler äldreboende samt från andra områden. 
Undersökningen talar om hur det ser ut i några invandrartäta områden på några äldreboenden och 
bör betraktas som ett steg, ett nedslag eller en del av en större helhet i forskningen om dagens 
äldreboenden i Sverige. 

Utifrån tanken att invandrartäta områden i Sverige kan tänkas vara i behov av  tydligare 
förändringar inom äldrevården utgår undersökningen från de 38 invandrartätaste stadsdelarna enligt 
Statistiska centralbyrån. Dessa är fördelade på 21 kommuner:

                             Tabell 1. Invandrartäta områden 
KOMMUN STADSDEL
Borås Hässleholmen
Botkyrka Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg
Gävle Brynäs
Göteborg Bergsjön, Gårdsten, Hjällbo, N:a Biskopsgården
Halmstad Andersberg
Haninge Jordbro
Huddinge Flemingsberg, Vårby, Västra Skogås
Jönköping Öxnehaga
Kristianstad Gamlegården
Landskrona Centrum o Öster
Linköping Skäggetorp
Luleå Hertsön
Malmö Fosie, Hyllie, Rosengård, Södra Innerstan
Nacka Fisksätra 
Norrköping Klockar(e)torpet

Stockholm Husby, Rinkeby, Rågsved, Skärholmen, Tensta
Sundsvall Skönsberg
Södertälje Fornhöjden, Geneta, Hovsjö, Ronna
Trollhättan Kronogården
Uppsala Gottsunda
 Växjö Araby

Tabellförklaring: Stockholmsområdet är uppdelat i STB:s undersökning. Botkyrka, Nacka och Huddinge räknas ofta 
till Storstockholm.20 

I dessa stadsdelar har sedan äldreboenden i direkt anslutning till stadsdelen valts ut. Vissa av de 
invandrartäta stadsdelarna har inte haft äldreboenden placerade i direkt anslutning, varpå 
äldreboendet närmast det invandrartäta området har fått representera denna stadsdel. Däremot har 
här ett gränsavstånd på en kilometer ställts upp, eftersom boendet annars tenderar att befinna sig 

20 Bengtsson, T & Segendorf, Å 2000: www.scb.se pdf: 17 
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alltför långt utanför stadsdelens gränser. Detta urval har givetvis inte bara fördelar, det kan alltid 
argumenteras att människor ofta rör sig och kanske inte alltid väljer ett äldreboende i direkt 
anslutning till sin hemmiljö. Men att följa individer och deras förflyttning är tyvärr omöjligt för 
uppsatsen. Dessutom tenderar segregerade områden att behålla äldre invånare. Om utflyttning 
överhuvudtaget sker i dessa stadsdelar så är det främst de yngre som rör sig vidare.21

För den mer djupgående kvalitativa  intervjun krävs ännu ett urval, varpå de tre största städerna 
Malmö, Göteborg och Stockholm valts ut. Tanken utgår från att de tre största städerna i Sverige alla 
har påverkats av mångkulturalism och av andra religioner. Det är troligt att dessa städer upplever ett 
behov på ett tidigare stadium, då storstäder tenderar att ha påverkats av mångkulturalism en längre 
tid än mindre städer. Samtidigt  är det möjligt, rent befolkningsmässigt, att utgå från att det i 
storstäderna i högre grad finns fler personer som representerar en annan religiös tillhörighet.22  

Vem? -Respondent 
I de kvalitativa intervjuerna utgörs respondenterna av personal, som ställt upp frivilligt efter 
förfrågan till hela personalen från enhetschefen. Respondenterna i den kvantitativa undersökningen 
är framförallt enhetschefer som har en överblick över hela boendet. Vissa äldreboenden har dock 
hänvisat till personal med bättre insyn och kunskap om de boende. Givetvis finns det negativa 
aspekter av ett sådant urval vid intervjuer då personal och enhetschef kan tänkas vilja framställa 
boendet i god dager samt vara olika insatta i sina vårdtagares situation och levnadsstil. Det kan 
tänkas att vårdtagarens bild inte överensstämmer med personalens. 

Det kan sålunda framföras att anhöriga kan tänkas vara ett bra komplement till intervjun. Här finns 
dock flertalet motargument till påståendet att dessa borde ingå som respondenter. Anhöriga kan i 
vissa fall tänkas ha en kritisk bild till äldreboendet och skötseln av den äldre som inte har att göra 
med rent praktiska företeelser utan snarare härrör till att de anhöriga är kritiska till äldrevården som 
sådan. Anhöriga är också oerhört varierande i sitt engagemang för den äldre, då vissa kanske saknar 
egentlig insyn i den vårdtagandes vardag. Dessutom saknar vissa äldre anhöriga vilket gör att dessa 
ej skulle bli representerade. Men framförallt är det praktiska hinder i vägen, så som att 
sekretessbelagda fakta om vårdtagarna gör att forskaren helt enkelt inte kan få tag på 
kontaktuppgifter till anhöriga, samt att de anhöriga kan tänkas vara alldeles för många och befinna 
sig utspridda över hela landet. Tidsbegränsningen för uppsatsen, samt tystnadsplikten, kan således 
också bidra till förkastande av denna urvalsgrupp.

Det kan påpekas att den ultimata urvalsgruppen torde vara vårdtagarna, däremot finns här en 
praktiskt motivering som gör ett sådant urval för stunden omöjligt. För  det första är det många äldre 
som inte vill deltaga i undersökningen, dels på grund av att de finner detta för privat, dels finns det 
boenden som inte lämnar ut personuppgifter och låter en forskare tala med vårdtagarna på grund av 
sekretess. Därutöver infinner sig givetvis faktorn att många äldre inte går att intervjua av fysiska 
och psykiska skäl. Det kan röra sig om demens, svår sjukdom eller andra omständigheter som bidrar 
till att försvåra eller omöjliggöra för intervju med vårdtagaren. Intervjuar du enbart de allra friskaste 
får du ett snett urval där troligtvis majoriteten av de boende ej blir representerade. Ibland kan även 
språket vara ett stort hinder då många äldre inte kan eller vill tala svenska varpå intervjuerna blir än 
svårare att genomföra. Därmed blir följaktligen den mest lämpade gruppen för intervju personal och 
enhetschefer på äldreboendena. 

Intervjuerna
Den mer kvantitativt inriktade respondentundersökningen genomförs via telefon, som spelas in via 
21  SCB 2008: 62
22 Magnusson M 2011: 6
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Audacity för att möjliggöra korrekta återgivningar och citerande. Valet av telefonintervjuer 
motiveras främst av  svårigheten att föra intervjuer på plats på alla boenden i alla de utvalda 
kommunerna.(Se Tabell 1) Rent praktiskt skulle detta bli alltför kostsamt, tidskrävande och 
förmodligen även kännas överflödigt då den kvantitativa intervjun enbart ämnar ha reda på om 
boendena har vårdtagare med annan religiös tillhörighet på boendet och utesluter att nämna 
invandrare eller etniska grupper i sin formulering. Följdfrågan om svaret blir ja är därefter om 
respondenten kan utveckla vilka religioner som är representerade. Samma fråga ställs således till 
alla respondenter. 

Peter Esiasson och Mikael Gilljam, statsvetare, rekommenderar användandet av telefonintervjuer 
framför postenkäter då respondenten lätt glömmer eller inte orkar svara på den senare.23 Det samma 
kan göras gällande för mejlintervjuer. Bortfallet blir således mindre vid telefonintervjuer vilket gör 
att de lämpar sig bättre för intervjuer då uppsatsen ämnar samla in svar från många svarspersoner. 
Dessutom är det svårt att få reda på varför folk väljer att inte svara på en frågeställning, vid 
nyttjande av postenkäter. I telefonintervju kan du som forskare konfrontera och få svar på varför 
eventuella bortfall uppkommer, vilket är av intresse i denna uppsats. Dessutom kan det säkerställas 
vem som svarar på din frågeställning.24 

Den kvalitativa respondentundersökningen genomförs med hjälp semi-strukturella 
samtalsintervjuer, vilket ger ett större utrymme för respondenten att tala fritt och kunna ges tid och 
utrymme att öppna upp sig mer inom ämnet. Då ämnet är relativt outforskat kan det också ges 
uttryck för eventuella nya element eller infallsvinklar som kanske inte är lika enkla att plocka upp 
eller beräkna in i en strukturerad intervju. Respondenterna får ofta tala klart, oavsett om samtalet 
vid vissa fall riskerar att  flyta ut från ämnet. Detta på grund av att respondenterna uteslutande 
återvänder och utvecklar resonemanget till den ställda frågan. Att flyta ut i andra funderingar eller 
tankegångar kan inte bara leda in personen på nya banor inom det centrala huvudämnet, utan också 
ibland vara ett sätt att hinna samla tankarna vid en fråga eller att slappna av i samtalet. På så sätt blir 
samtalet mer bekvämt och ett förtroende bildas vilket oftast kan bidra till att respondenten talar  mer 
ingående och öppet om ämnet i slutändan. Detta var ibland speciellt viktigt då intervjuerna  spelades 
in via Audacity vilket ibland kan leda till att respondenten blir nervös, ifrågasättande eller stel i sina 
svar. Dessutom öppnar ett avslappnat samtal upp för en mer jämställd konversation där 
respondenten annars kanske kan känna sig obekväm då en universitetselev ställer frågorna. Att det 
dock alltid uppstår en intervjueffekt går inte att komma ifrån.

Under intervjun kom ett fåtal frågor  att användas som en mall (Se bilaga) för att belysa vilka frågor 
som var mest centrala, därutöver kunde både sonderande- specificerande och uppföljande frågor 
ställas.25 I ett  fåtal av intervjuerna räckte det ibland med att ställa en inledande frågeställning och 
sedan ge respondenten fullt utrymme att tala. Svaren kom i dessa fall automatiskt, innan mallens 
frågor blivit ställda.

Sammanlagt intervjuades 11 respondenter och intervjuerna genomfördes i tysta rum, såsom 
äldreboendets kontor eller aktivitetsrum, för att underlätta inspelningen. Då personal på 
äldreboenden ofta arbetar under tidspressade scheman fick intervjutiden i så stor utsträckning som 
möjligt anpassas efter den tidspress som råder, varpå intervjuerna sällan varade längre än trettio 
minuter. Detta innebar dock inte att frågor inte blev besvarade eller att teoretisk mättnad inte kunde 
uppnås. Detta kan tänkas bero på att ämnet är så pass nytt och relativt outforskat. Personalen har 
sällan reflekterat över ämnet tidigare och antalet vårdtagare med annan religiös tillhörighet var 

23 Esaiasson P, Gilljam M,Oscarsson H, Wängnerud L, 2009: 264
24 Esaiasson P, Gilljam M,Oscarsson H, Wängnerud L, 2009: 264-265
25 Kvale, S & Brinkmann, S, 2009: 150-151 Sonderande frågor kan t.ex ta sig uttryck i form av ”kan du ge exempel?”
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oftast inte så högt att respondenterna inte hann diskutera de anpassningar som gjorts eller problem 
som uppkommit.

Inför intervjuerna förklaras att intervjun bedrivs anonymt, både respondentens samt äldreboendets 
namn kommer ej att anges. Det enda som kommer delges är om boendet befinner sig i Stockholm, 
Malmö eller Göteborg. Respondenterna kan också välja att avstå från att besvara en fråga om så 
önskas. Detta beror framförallt på lagen om tystnadsplikt eller sekretess, vilket gör att vissa boenden 
inte vill svara på vissa frågor som de anser berör vårdtagarnas privata angelägenheter, varpå det 
också vore olämpligt att redogöra för vilket boende som blir intervjuat, då det tycks råda oenighet 
angående vad eller hur mycket äldreboendet bör delge om sina vårdtagare. För att skydda personal 
och boende är detta  nödvändigt för att etiska krav om konfidentialitet också skall uppfyllas.26 Det 
förekommer inte heller några privata frågor angående respondentens religiositet, även om vissa 
respondenter väljer att föra resonemang om detta i sin utläggning av svaren. 

Därutöver försäkrades respondenten om att ljudinspelningen enbart är till för att med säkerhet 
kunna återge citat och tankegångar korrekt samt för att erbjuda en mer koncentrerad intervju där 
respondent och intervjuare kan diskutera fritt utan avbrott. Respondenten får också information om 
att intervjun skall komma att användas för en kandidatuppsats inom religionsvetenskap, med fokus 
på äldreomsorg, invandring och religiositet, för att kravet på informerat samtycke skall kunna påstås 
vara uppfyllt. Kraven på informerat samtycke samt nyttjandekravet kan därmed anses vara 
uppfyllda.27 

För att underlätta förståelsen för ämnet, som många respondenter menade var nytt, främmande och 
svårhanterligt, kom jag att dela ut mallen för frågorna, med beskrivningen att det är just en mall, för 
att ge en närmare förståelse för vilket fokus intervjun kommer att ha. Detta är också en metod för att 
försäkra respondenterna om att ämnet inte rör sig om privata frågor om personalen eller om frågor 
som förhåller sig inom sekretesskyddat område. Det kan givetvis finnas negativa aspekter av att 
dela ut frågorna i förväg, då respondenten eventuellt kan hinna anpassa sina svar eller kanske skapa 
en förutfattad mening eller felaktiv bild om intervjuns syfte. I detta fall delas dock frågorna ut i 
direkt anslutning till intervjun, varpå tid för inövade svar eller anpassningar blir mycket begränsad, 
samtidigt som fördelarna kan anses väga över nackdelarna. Frågorna gör snarare respondenterna 
mer avslappnade, då de upplever att de förstår vad jag menade med mina frågor mer generellt, 
samtidigt som tidigare nämnda osäkerhet inför att svara på grund  av sekretesslagen dämpas 
märkbart. Det bidrog också i viss mån till att respondenten tycktes känna sig mer bekväm och på 
samma nivå som intervjuaren. 

Inför redovisning av resultatet har citaten kommit att renskrivas och behandlas för att göra det mer 
läsligt för läsaren, då många citat var talspråkliga och ibland även svårförståeliga på grund av att 
respondenterna ofta bröt på andra språk.

Bortfall och speciella fall 

Gruppintervju 
En av de kvalitativa intervjuerna kom att bli ett specialfall, där de två respondenterna ansåg att de 
visste så lite om ämnet att de önskade genomföra en intervju ihop, istället för enskilt. Detta berodde 
främst på att de på detta boende hade en vårdtagare som de ansåg hade såpass ovanlig religion28 att 

26 Kvale, S & Brinkmann, S, 2009: 88-89
27 Kvale, S & Brinkmann, S, 2009: 87 
28 Vårdtagaren är mandéer. Mandeism är en gnostisk religion med Johannes Döparen som central gestalt. Religionen 

härstammar från Irak och södra Iran och har ca 100 000 utövare världen över. Under 90-talet flydde många mandéer 
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de önskade hjälpa varandra för att kunna besvara frågor om religionen och vilka anpassningar som 
gjorts. De ansåg helt enkelt att för att kunna bidra med några svar krävdes att de hjälptes åt att fylla i 
kunskapsluckor och diskutera fram information sinsemellan om den specifika vårdtagaren. Således 
fick detta krav godtas för att äldreboendet skulle kunna delta i undersökningen.

Ytterliggare en gruppintervju genomfördes för att spara tid i respondenternas scheman och för att ge 
en större helhetssyn på äldreboendet, som var förhållandevis stort och hade många vårdtagare. På så 
sätt kunde en större bild från fler avdelningar ges i intervjun.

Turkisk avdelning
Respondent 6 arbetar på en från början turkisk avdelning29, som erbjuder turkisk talande personal. 
Detta kan tänkas påverka svaren i denna intervju och kan vara bra att vara medveten om inför 
resultatet då detta boende särskiljer sig från de andra boendena just på grund av den speciella 
inriktningen och fördelningen av vårdtagare. På denna avdelning är muslimerna en majoritet istället 
för en minoritet. Trots att avdelningen nu har blivit lite mer blandad mellan etniciteterna, så är 
avdelningens vårdtagare i huvudsak, förutom tre vårdtagare, muslimer.

Bortfall
Trots teorier gällande invandrares stora vilja att ta hand om sina äldre i hemmet, har inte 
hemtjänsten kommit att undersökas i denna uppsats. Det är möjligt att hemtjänstpersonal upplever 
större kulturella och religiösa skillnader och krav som måste uppfyllas, dels då personalen befinner 
sig mer direkt i någon annans hem samt då vårdtagaren kan tänkas ställa högre krav på anpassning 
från hemtjänsten. Däremot är inte detta fastställt med säkerhet. Problematiken gäller inte bara den 
faktor att inkludering av både äldreboenden och äldrehemtjänst skulle ge ett alltför stor material för 
att kunna bearbetas i denna uppsats. Därtill är det också praktisk svårt att komma att få möjlighet att 
intervjua personal inom hemtjänst då de sällan befinner sig i en och samma lokal. Det är knappast 
ultimat att hålla intervjuer i vårdtagares hem. Detta är dock något som skulle kunna vara intressant 
för framtida forskning. 

Även korttidsboenden är borträknade i undersökningen, dels på grund av den praktiska faktorn med 
ett för stort material, dels på grund av att korttidsboenden ofta kan ha vårdtagare på plats i enbart 
några dagar eller någon vecka. På så sätt kan det dels vara totalt avgörande för resultatet vilken 
tidpunkt du är på plats och genomför intervjun, samtidigt är det inte säkert att personal hunnit ta del 
av religiösa uttryckssätt eller behov i lika stor utsträckning som för vårdtagare som bor permanent 
på boendet.

Tidigare forskning 
I takt med att det på senare år riktats en del kritik mot existerande brister inom äldreomsorgen30 har 
även forskning inom ämnet äldrevård och invandring kommit att öka. Tidigare forskning har 
uppmärksammat och framhållit att kompetensen inom äldrevården är bristfällig och att kunskap om 
andra kulturer eller religioner måste vidgas för att kunna bemöta invandrare eller personer med 
annan religiös tillhörighet.31 Vissa hävdar att socialtjänstens riktlinjer om likabehandling snarare 
stjälper än hjälper vårdtagare med annan kulturell bakgrund.32 

till Sverige bla. för att kunna utöva sin religion fritt. Jämför Ewald, S (red.) 2006: 301
29 Boendet har dock på senare år kommit att ta in tre vårdtagare som ej är turkiska, varpå avdelningen numera har en 

liten blandning, även om den fortfarande klassas som turkisk avdelning. 
30  Magnusson Skjöndal, L 2008: 30 Menar på att äldreomsorgen är den kommunala verksamhet som fått mest negativ 

kritik i media i Sverige 
31  Se exempelvis: Prime, R 1991:182
32 Hedesand L & Wikström I 2003 genomgående
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Oftast tenderar  dock tidigare forskning om äldrevård och religion att vara inriktad på problematik 
rörande framförallt personalfrågor, exempelvis görs en hel del forskning om hur personal med 
annan etnicitet eller religiös bakgrund skall anpassas in i den svenska äldrevården. Detta kan 
förefalla logiskt i och med att det skett en ökning av personal med invandrarbakgrund inom 
vårdyrken i Sverige.33 Samtidigt har det påpekats att äldre invandrare varit underrepresenterade på 
äldreboendena, med viss reservation för invandrare från grannländerna där framförallt finländska 
äldre invandrare har varit synliga inom äldreomsorgen.34 Forskning har gjorts om specifika etniska 
grupper och äldreomsorg såsom Eric Olssons etnografiska fältstudie inom specificerad hemtjänst 
riktad till äldre latinamerikanska invandrare och dess relation till personalen.35 En hel del studier har 
även gjorts om finländska invandrare och deras omsorgsbehov. 

Sjukvård och religion 
Existerande forskning rör sig främst inom ämnesområdena språk, kultur och etnicitet. Däremot är 
forskningen inom äldrevård i anknytning till ämnet religion mer begränsad. Forskning som 
behandlar de religiösa aspekterna inom svenska institutioner rör sig istället främst inom skola och 
sjukvård. Sjukvård är en stor del, ibland den mest centrala, på ett äldreboende varpå eventuell 
problematik som uppmärksammats på inom sjukvården kan tillämpas direkt i denna undersökning. 
Några av dessa utmaningar kan vara de som Jan Samuelsson, islamolog, tar upp i sin bok 
Muslimers möte med svensk sjukvård och skola såsom separering av kön vid möte av läkare, 
kulturkrockar, språkliga kommunikationsbarriärer, annorlunda syn på medicinering eller synen att 
inte bara sjukvård utan även religiös vård, såsom bön, kan ge bot. Samuelssons huvudfokus vilar på 
tanken att en god muslim, som lever i enlighet med Koranen och som tror på Allah, kommer att nå 
hälsa och bli botad genom sin tro.36  

En annan utförlig studie inom sjukvård, som berör både kultur och religion, är Multicultural health  
care and rehabilitation of older people som är en sammanställning av olika sjukvårdsproblem som 
kan uppstå inom olika vårdområden samt en presentation av teman inför behandling av äldre från 
andra kulturer eller tillhörande annan religion. Boken är inriktad på Englands sjukvård och 
mångkulturella samhälle men många av avsnitten kan även appliceras på svensk sjukvård.37 

Kapitel 7 är skriven av doktor Bashir Qureshi, som är specialiserad på kulturella, etniska och 
religiösa aspekter inom vården. Kapitlet behandlar betydelsen av traditioner, religiösa eller 
kulturella, hos äldre. Han lyfter också fram att forskning ofta visar på att människor överlag 
tenderar att bli mer religiösa vid allvarlig sjukdom eller inför döden och att minoritetsgrupper gärna 
talar om sin religiositet inför andra, till skillnad mot majoritetsgrupper som sällan uttrycker sin 
religiösa tillhörighet tillsammans med andra.38 Användbart inför uppsatsen för förståelsen av vilka 
anpassningar som kan behövas göra är även Qureshis långa och utförliga lista med upplysningar av 
vad olika religioner kan tänkas ta avstånd från inom sjukvården. Mat, blodtransfusioner, aborter 
men även faktorer som kanske inte alltid är något som reflekteras över vid en första anblick, som 
exempelvis alkohol i mediciner.39 Kapitlet kan dock inte användas i sin helhet eller utan noggrann 
utsortering av användbart material, då det på sina ställen visar stora brister i form av grova 
generaliseringar. Qureshi gör ofta misstaget att presentera stereotypa bilder av olika religioner, som 
ibland också kan anses vara mer eller mindre felaktiga. För att styrka detta påstående kan läggas 

33  Lill, L 2007: 49-50 
34 Socialstyrelsen 1997: 137  
35  Olsson E, 1995
36 Samuelsson, J 1999: 31-33, 38
37 Squires, A J Ed. 1991
38 Qureshi, B 1991: 59-60
39 Qureshi, B 1991: 61

14



fram avsnitten om att alla muslimer ber 5 gånger per dag eller att det finns två kulturer i världen, 
väst och öst samt att listan över religiösa särdrag t.ex. innehåller information om att ateisternas 
heliga dryck är alkohol.40 Hela boken, inte enbart Qureshis kapitel, är en hjälphandbok som önskar 
ge hjälp med att bemöta andra kulturer och religioner inom alla olika omvårdnads områden. Boken 
visar på att det finns ett behov och samtliga författare utgår från att det är, eller kommer att bli, ett 
problem att bemöta. 

Äldrevård och religion
En forskare som har närmat sig och äldrevård utifrån, eller delvis utifrån, vårdtagarnas perspektiv är 
Welat Songur. Han har på uppdrag av FOU:s forskningsprojekt Etniska relationer inom 
äldreomsorgen utfört observationer och fältarbete inom hemservicen hos pensionärer från 
mellanöstern, främst kurder, assyrier och turkar.41 Forskningen utgår från teorier om modernisering, 
urbanisering och dubbel utsatthet. Mycket fokus ligger på skillnaden mellan samhället i 
vårdtagarnas hemland, rörande urbanisering,gamla kulturer, teknik och syn på familjen, jämfört med 
det ”svenska moderna samhället”.42 Forskningen behandlar dock inte ämnet religion, även om 
religiösa behov ibland kan omnämnas. Trots att forskningen fokuserar enbart på invandrare från 
mellanöstern och på hemtjänsten kan den vara relevant för uppsatsen. Samtidigt som den idag kan 
anses vara i äldsta laget (1992) för att kunna säga något om dagens situation, ger denna forskning 
ändå en del kunskap som kan vara relevant för aktuella undersökningar. Songors resultat visar att 
äldre invandrare tenderar att glömma språket de lärt sig som vuxna och gå tillbaka till sitt 
modersmål, samtidigt som äldre invandrare i vissa fall även önskar ta avstånd från det svenska 
samhället och betona det ”gamla levnadssättet”.43 Huruvida detta resultat är representativt för alla 
äldre invandrare kan givetvis ifrågasättas. 

Centralt för denna uppsats är Songors slutsats rörande den allmänna synen om att äldre invandrare 
från mellanöstern tas om hand av sina släktingar och inte är i behov av äldreomsorg, vilket är en 
myt enligt Songor. Bilden av att anhöriga kan ta hand om sina äldre är inte realistisk i ett svensk 
samhälle idag.44  Songors resultat visar också på att gamla är mer traditionsbundna45 och ibland har 
”bristande kunskap om det svenska samhället.”46 Liknande citat har fått andra forskare att höja på 
ögonbrynen åt den stereotypa och skeva forskningstradition som finns inom äldreomsorgens 
forskningsområde. 

Problematik inom tidigare forskning

Problemfällan
Det har på senare år riktats en hel del kritik från forskare som påpekat att forskningen har angripit 
ämnet invandrare och äldrevård från fel synvinkel, då de flesta undersökningar utgår och kretsar 
runt  uppfattningen att det existerar ett problem eller att det kommer bli problematik i framtiden, i 
och med andra kulturer och krav på anpassning. Jonas Stier, docent i sociologi, kallar fenomenet för 
problemfällan, som skapas då gemene man tenderar att utgå från att människor med olika kulturella 
bakgrunder alltid kommer att stöta på problematik vid ett möte eller vid en sammanblandning. Stier 
menar att forskaren inte skall förneka eller förringa de problem som man har funnit i tidigare 

40 Qureshi, B 1991: 61-64
41 Songur, Welat 1992
42 Songur, Welat 1992: 27, 33 
43 Songur, Welat 1992: 51
44 Songur, Welat 1992: 68
45 Songur, Welat 1992: 61
46 Songur, Welat 1992: 64
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undersökningar, men att forskare bör se mer till varje unik individ och gruppers heterogena drag.47

Dessutom har trenden att forskare fokuserar på specifika etniska grupper, eller små 
undersökningsunderlag, bidragit till att dessa studier egentligen inte kan tala om huruvida det 
existerar något problem i det stora hela eller hur stort problemet egentligen är. Sandra Torres, docent 
i sociologi, påpekar att de flesta studier som utförts är kvalitativa och kan tolkas som bristfälliga i 
sin representativitet.48 Torres anser att forskare valt att bortse från socioekonomiska faktorer eller 
utbildning och istället simplifierat undersökningarna med att bruka invandring som 
problemskapande faktor, vilket kringgår de reella problemen.49 

Olikhetsprincipen
Owe Ronström, professor i etnologi, menar på att det lätt kan leda till missgynnande då det talas om 
äldre invandrare, då detta tidigare bidragit till att missuppfattningar har uppkommit inom vården. 
Det  har förutsatts att denna grupp skulle ha andra fysiska eller psykiska behov jämfört med 
svenskfödda invandrare. Detta strider mot Socialtjänstens likhetsprincip som reklamerar att ”alla har 
rätt till lika vård på lika villkor”.50 Ronström menar på att forskningen och äldreomsorgen idag 
istället borde fokusera på olikhetsprincipen, med utgångspunkten att alla är olika och tillhör olika 
grupper med varierande språk, religion, värden och kultur.51 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet, här representerat av Torres, fördjupar och problematiserar 
ovanstående diskussion, utifrån att den sociala kategorin äldre invandrare är så pass problematisk 
att forskningen hittills tenderat att ge skeva resultat. Torres kritiserar konstruktionen av en homogen 
grupp med medlemmar som egentligen är mycket heterogen. Att forskare och socialtjänst fortsätter 
konstruera en bild av att denna homogena grupp existerar är i själva verket den bidragande faktorn 
till att det skapas problematik.52 Det finns ingen tydlig definition av vilka som bör tillhöra gruppen 
äldre invandrare, varpå ingen egentligen kan tala om hur många de är eller vilka de är, anser 
Torres53. Det blir en slags yttre identifikation av en grupp som kanske inte gruppen själva känner 
igen sig i. (Se mer Identitet sid. 31) Hon förtydligar att många som av andra klassas som invandrare 
inte själva anser sig höra till denna identitet, exempelvis personer som levt en längre tid i Sverige. 
När det talas om kulturanpassningar inom äldrevården bör kanske inte heller nordiska invandrare 
räknas med menar Torres.54 

Det finns dock en risk att Torres här kan komma att göra sig skyldig till samma misstag som hon 
själv anklagar forskningstraditionen för, om nordiska invandrare skulle uteslutas i en forskning som 
åsyftar religiösa anpassningar. Undersökningar bör inte generalisera och mena på att alla invandrare 
till Sverige från norden delar samma religiösa tro eller utövar den på samma sätt. 

Torres fortsätter med att påpeka skillnaden mellan anhöriginvandrare och invandrare som varit i 
Sverige en längre tid, vilket hon menar att många forskare förbisett i kategoriseringen  av äldre 
invandrare. Skillnaderna förbises därmed när det talas om anpassningar och problem, vilket gör att 
problematiken inom äldrevården blir förstorad. Anhöriginvandrare kan tänkas komma till Sverige 
vid högre ålder och se på upplevelsen med andra ögon än de som bott i Sverige en längre tid och 

47 Stier, J 2009: 159-160
48 Torres, S 2008: 398
49 Torres, S 2008: 399
50 Ronström, O 1996: 39  
51 Ronström, O 1996: 39-40
52 Torres, S 2008: 393-395
53 Torres, S 2008: 396
54 Torres, S 2008: 397
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som kan ha anlänt av vitt skilda skäl.55 Att anhöriginvandrare kommit till Sverige vid högre ålder 
eller bott här en kortare tid är dock inte självklart i alla fall, vilket Torres inte räknar in. Hon gör 
således själv definitioner som kan ses som generaliseringar.

Det finns andra teoretiska perspektiv som inte skulle hålla med Torres konstruktivistiska synsätt på 
etnicitet och problematik med äldrevården. Essentialismen utgår från att individen har ett sant jag, 
en personlighet, som är medfödd, svårföränderlig och bestäms av personens egna inre egenskaper. 
Det är  ett perspektiv som hävdar att den objektiva verkligheten existerar och att personligheten är 
objektiv, ej socialt konstruerad.56 

Ruth Prime önskar betona nödvändigheten i att inte glömma bort  att det finns likheter mellan äldres 
behov oavsett kultur, religion eller etnicitet, något som ofta förbises inom forskningen. Däremot vill 
hon ändå slå ett slag för att ekonomiska skillnader, segregering samt innebörden av att åldras i ett, 
för vissa, främmande land är faktorer som inte får negligeras. Lika lite som forskningen bör 
generalisera och märka ut äldreinvandrare som olika, bör den inte heller dra alla över en kant åt 
motsatt håll och förringa att vissa individer faktiskt kan ha problem eller behov som inte är lika 
vanligt representerade.57 

Omsorgskultur
Linda Lill, lägger till att det ofta förekommer en slags stereotyp föreställning att äldre invandrare 
tenderar att figurera med en annan ”omsorgskultur” där det antas att anhöriga ska vilja ta hand om 
sina äldre. Detta leder inte bara till missförstånd utan ha också väckt mer praktiska frågor såsom 
förslag om offentligt betald anhörigvård av de äldre.58 Samuelsson lyfter fram just denna faktor i sin 
beskrivning av muslimers syn på tiden inför döden, där han menar på att muslimer föredrar om den 
gamle kan behandlas i hemmet utav nära och kära, vilket förespråkas i Koranen med motiveringen 
att barnen skall finnas där för föräldern i nöd.59 Lill menar på att problematiken med dessa 
stereotypa föreställningar av den andras kultur/religion framkallar så kallade etnicitetsdiskurser, 
vilka lätt kan leda till utanförskap och diskriminering. Begreppet invandrare blir den vårdtagandes 
hela identitet, vilket gör att forskningen fokuserar på denna identitets skillnader gentemot det 
omgivande samhället. Skillnaderna förstärks därmed och får ofta stereotypa drag och större 
betydelse än vad de egentligen borde ges.60 Denna föreställning om etnisk olikhet leder gärna fram 
till och kan också fungera legitimerande inför att föredra eller favorisera svenska normer och 
identitetsdrag.61 (För en fördjupning angående identitetsteorier Se avsnitt Identitet sid. 31) 

Teori

Vad är religion? 
Problematiken som ofta uppstår när det kommer till forskning inom religion och äldrevård är 
svårigheten att med säkerhet definiera begreppet religion. Vad är egentligen religion och vad 
innebär det att en människa är religiös? Otydligheten kan leda till svårigheter när man ämnar få svar 
på vilka religiösa behov som uppkommit eller existerar på äldreboenden. 

55 Torres, S 2008: 397
56 Stier, J 2008: 62
57 Prime, R 1991: 181
58 Lill, L 2007: 17
59  Samuelsson, J 1999: 70
60 Lill, L 2007: 141
61 Magnusson Skjöndal,L 2008: 9
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För att belysa problematiken kan exempelvis Samuelssons beskrivning av muslimska fall inom 
sjukvården, där problematik uppkommit då personal och vårdtagare är av olika kön och inte bör 
beblandas vid exempelvis dusch eller hygienärenden, problematiseras. Andra exempel kan vara 
avståndstagande från viss medicinering eller speciella matregler.62 Frågan är huruvida liknande 
problematik kan klassas till religion eller om vi istället rör oss inom området kultur och kulturella 
företeelser. Det är som alltid svårt att spåra huruvida vissa traditioner, åtaganden, ritualer osv härrör 
från kulturella faktorer eller om de är religiöst motiverat. I många fall kan denna gränsdragning till 
och med  tänkas vara mer eller mindre överflödig, då kultur och religion ofta samverkar och 
utvecklas sida vid sida. Ett tydligt exempel är den förekommande diskussionen om julafton som 
både kan tolkas som ett firande av Jesus födelse och som en svensk kulturell tradition.63

John Hick, religionsfilosof, förespråkar att religion är en aspekt av den kulturella världsbilden som i 
stort är ursprung till traditioner, vanor, normer, regler, moral och värden.64 Religiösa traditioner kan 
dessutom utvecklas till kulturella, medan kulturella företeelser i vissa fall kommit att underbyggas 
religiöst på senare tid. Därav kan gränsdragningen bli både missvisande och ibland även onödig. I 
denna undersökning används för enkelhetens skull både substantiella definitioner som beskriver vad 
religion är, samt funktionella definitioner som svarar på vad religionen gör.65 Dock är det viktigt att 
ha religionsdefinitionens  problematik i bakhuvudet eftersom människor kan tänkas bruka termerna 
på olika sätt. 

Religiösa normer
Relevant för denna undersökning är vad som klassas som majoritetsreligionen/kulturen, eller för att 
förtydliga, vilka religiösa/kulturella inslag som kan tänkas skilja sig från normer och uttryck som 
äldreboenden tidigare bemött och anpassat sig till. För att bestämma detta krävs en diskussion 
angående vad som är majoritetskulturens/värdkulturens eller om man så vill, traditionell svensk 
religion/kultur. Denna bestämning kan ej göras hundraprocentigt korrekt utan att en viss mån av 
generalisering kommer att uppstå. Detta är framförallt centralt i ett Sverige som på senare tid 
kommit att klassas som näst minst religiösa, eller näst mest sekulariserade land i världen, efter 
Estland.66 

Diskussionen om Sveriges roll på den religiösa kartan är mycket mångtydig. I och med att Svenska 
kyrkan separerats från staten år 2000 innebär detta att även äldreboenden anknutna till staten 
separerades från svenska kyrkan. I och med att varje individ själv fick välja hur man ämnar förhålla 
sig till Svenska kyrkan har tanken att individers privata religiositet också har förändras kommit att 
väckas. Ofta antyds att svenskars syn på religiositet blivit mer funktionellt fokuserad och privat.67 
Många menar även att inte bara offentliga institutioner blivit sekulariserade, även individerna i 
Sverige har blivit mindre religiösa.68 Detta kan ta sig uttryck i att människor endast besöker kyrkan 
vid livsavgörande händelser, såsom dop, giftermål och begravning. Belgiska religionssociologen 
Karel Dobbelaire menar på att det dock är nödvändigt att skilja samhällets institutioner från 
samhällets invånare, på det privata planet beter man sig inte alltid såsom samhällets institutioner 
förutsatt.69 Detta leder till att vårdtagare på ett äldreboende kan tänkas förhålla sig till en religiös 
referensram, medan äldreboendet förväntas förhålla sig sekulariserat. (åtminstone på pappret).

62  Samuelsson, J 1999: 31-33
63  Furseth I, Repstad P 2010: 93
64  Hick J 1990: 6
65  Furseth I, Repstad P 2010: 107  
66  Zuckerman, P 2007: 41
67  Furseth I, Repstad P 2010: 107
68  Furseth I, Repstad P 2010: 107
69  Furseth I, Repstad P 2010: 110, 113 
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Protestantiska normen på svenska äldreboenden
Utifrån ovanstående resonemang torde äldreboenden ej vara anpassade efter eventuellt religiösa 
vårdtagare, då boendena förhåller sig sekulariserat eller kanske ateistiskt. Frågan är dock om inte 
detta är en förvridning av verkligheten. Äldreboenden har existerat som offentlig kommunal 
institution i Sverige mer eller mindre sedan 1940-talet, vilket kan tänkas innebära att man i många 
fall kommit att utarbeta olika traditionella arbetssätt, regler och tillvägagångssätt att bedriva arbete. 
Dessutom såg religiösa landskapet mycket annorlunda ut i Sverige under fyrtiotalet i jämförelse 
med nutiden.70 Många äldreboenden erbjuder idag gudstjänst i boendets regi åtminstone en gång i 
veckan, man erbjuder julfirande, kristen middagsbön och andra diverse protestantiskt kristna 
traditioner. Biblar finns också ofta att tillgå. Således kan man fortfarande finna ett utbud på de flesta 
äldreboenden, anpassade till protestantiskt kristna vårdtagare. Däremot tycks äldreboendena överlag 
inte erbjuda uttryckligt religiöst präglade aktiviteter tillhörande andra former av religion, att bedöma 
av hemsidornas introducerande information.71 Därmed ges intrycket av att man inom äldreboenden 
fortfarande arbetar utifrån rutiner och behov anpassade främst till den protestantiskt kristna 
religionen/kulturen, även om det givetvis kan variera i viss grad. Huruvida detta är medvetet eller 
ren vana är inte säkert. Den protestantiska kristna religionen får trots allt representera den 
dominerande traditionen inom äldreboenden i Sverige och symboliserar därför den svenska 
traditionella religionen/kulturen i denna uppsats. 

Därför får den protestantiska kristna religionen stå som representant för den religion som man är  
van att arbeta utifrån och vars rutiner och behov man kan tänkas hantera på äldreboendena, även 
om detta givetvis kan variera i viss grad. 

Sekularisering och privatreligiositet 
Sekularisering är något som diskuteras flitigt i Sverige, framförallt efter år 2000:s separation mellan 
kyrka och stat. Separationen symboliserar ofta det stora steget mot sekularisering och tanken om att 
religiösa institutioner inte längre spelar någon större roll i det svenska samhället. Postmoderna 
teoretiker betonar individualism och sätter stort fokus på möjligheten till frihet och valmöjligheter, 
vilket resulterat i att religion ses som ett personligt val och något privat.72 Detta är inte specifikt för 
Sverige utan tycks vara en utveckling som sker runt om över Europa. Det tycks inte heller vara 
något som man enbart behöver koppla samman med kyrkan och kristendomen. Ervasti har 
analyserat invandrande muslimer och deras religiositet i Europa, utifrån ESS73 presenterade i rapport 
Islam i Europa. Han menar på att det syns två olika utvecklingskurvor som kan säga löpa samman 
när det talas om muslimer och invandring. Först talar han om de tydliga siffror som visar på att inte 
enbart kyrkan har tappat besökare, även moskéer tycks möta samma öde runt om i Europa. 
Invandrande muslimer visar upp en trend då det religiösa engagemanget minskar efter att invandrare 
varit bosatta i över ett år i sitt nya land. Det visar också på en anpassning och integrering med 
omgivande samhället vilket leder till att det traditionella religiösa utövandet kommer att avta och 
framförallt yngre muslimer kommer att bli mer och mer sekulära. 

Denna utveckling syns även inom andra religiösa invandrargrupper utöver muslimer. Invandrare blir 
i takt med europeisk utbildning alltmer individualistiska vilket kan ses som en gren av 
sekulariseringen eller som ett resultat till/av den samme. Religionen är något personligt och främst 
något privat. I hemländerna är kulturen generellt mer kollektiv och förenande, vilket avspeglas i 
religionen. Sekulariseringsprocessen går dock inte snabbt och är inte heller allmängiltig, menar 

70 Antman P 1995: kap 2 internetversion
71 Info från de undersökta äldreboendenas hemsidor.
72  Furseth I, Repstad P 2010: 95, 104
73  European spallation source, en forskningsanläggning i Lund. 
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Ervasti. Det lyfts fram att för den enskilda individen är inte förändringen särskilt märkbar, men i det 
längre och större perspektivet syns utvecklingsriktningen mer klart.74 

Det är viktigt att skilja på sekulariseringens olika nivåer. Som tidigare berördes så har Dobbelaire 
delat in sekularisering på mikro- meso och makronivå, annorlunda uttryckt individuella-, grupp- 
samt samhälleliga sekulariseringen.75 Ofta framhålls att det svenska samhället i  kommit att 
sekulariseras i större utsträckning än vad som kan tänkas vara gällande på den individuella eller 
privata nivån. Religiösa institutioner elelr grupper kan ha fått minskad betydelse samtidigt som 
individen utvecklat sitt religiösa engagemang på ett privat plan.76 I uppsatsen kan äldreboendena 
anses befinna sig på samhällelig nivå medan vårdtagarnas religiositet anknyts till den individuella 
nivån.

Kurvan går dock inte enbart mot minskat religiöst engagemang, postmoderna teorier innebär inte 
bara ett individualistiskt sekulariserat samhälle. I och med att världen blir allt mer globaliserad, 
invandring ökar och kulturer beblandas dyker även nya minoritetsreligioner upp i 
majoritetssamhällena. Religioner som förr varit i stark minoritet, osynliga eller obefintliga tar sig 
plötsligt in på den religiösa marknaden och blir synliga och uppmärksammade. Samhällen bli 
mångkulturella men också mångreligiösa. Detta blandat med individualiseringsteorin och tanken om 
det fria religiösa valet gör att valmöjligheterna blir större.77 Följaktligen behöver inte nödvändigtvis 
minskat engagemang i Svenska kyrkan innebära minskat religiöst engagemang. Peter Berger, 
sociolog och professor i luthersk teologi, lyfter fram att sekularism inte enbart måste innebär 
religionens tillbakagång i samhället, utan också kan åsyfta en ökad tolerans inför alla olika 
religioner i samhället.78 

Ibland kan det även tyckas ske en förflyttning mot ökad religiositet överlag. Ervasti menar att det 
också förekommer en motreaktion på vad som uppfattas som ett sekulärt, meningslöst samhälle där 
man istället önskar lyfta fram sin kultur och religion. Nedgången av moskébesökare blir exempelvis 
inte lika drastisk om man tittar på statistiken från invandrare som befunnit sig i sitt nya land i längre 
än fem år. Detta förklarar Ervasti med argumentet att ju äldre du är ju mer religiös tenderar du att 
vara/bli. Många av dessa äldre invandrare, men också de invandrare som inte integreras i lika stor 
utsträckning, menar Ervasti ”blir irriterade på sekulariseringen”.79

Invandrare och teorier om ackulturation och integrering 
Begreppet invandrare är problematiskt och vagt, varpå en mer ingående definition av vad som 
åsyftas krävs. En grundläggande definition ges inom CEIFO ( Centrum för forskning om 
internationell  migration och etniska relationer) som menar att ”en invandrare är en person som 
flyttat från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid eller permanent.”80

I regeringsproposition 1997/1998 nr 113 särskiljer man dessutom mellan kategorierna flykting samt 
arbetskraftsinvandrare och menar på att de sistnämnda ofta levt i Sverige en längre tid och på så sätt 
påverkats av den svenska kulturen i större utsträckning än en flykting.81 Denna indelning är dock 
alldeles för diffus och behöver utvecklas för att kunna tillämpas. Däremot snuddar den vid något 
relevant inför kommande undersökning, nämligen frågan om förhållandet till det svenska 
majoritetssamhället.

74 Pipes, D 2010: www.danielpipes.org Muslimer går mindre ofta till moskén i Europa
75  Furseth I, Repstad P 2010: 110
76  Furseth I, Repstad P 2010: 129
77  Furseth I, Repstad P 2010: 109
78 Berger, P 1998: 279
79 Pipes, D 2010: www.danielpipes.org Muslimer går mindre ofta till moskén i Europa
80 Westin,C (red.) 1999: 98
81 Regeringsproposition 1997/1998: 113
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Assimilering
”Assimilering: process genom vilken en minoritet(...)helt överger sin egen kultur så att ursprungliga 
kulturskillnader försvinner.”82

I tidigare uppsats inom ämnet äldreomsorg och religion visade sig ordet assimilering ha fått ett 
alldeles för litet fokus.83 Assimileringsteorin blir viktig när man talar om äldres olika religiösa 
behov, eller minoritetsgruppers olika religiösa behov om man så vill. Nyckeln i denna reflektion är 
nämligen begreppet olika. Utifrån assimileringsteorin är olikheterna inte så stora hos äldre 
invandrare gentemot majoritetsbefolkningens, eftersom dessa kommit att beblandas och ta del av 
varandra.84 Äldre invandrare har allt oftare levt i Sverige en längre tid varpå de alltmer kommit att 
anpassa sig efter det svenska samhället. De har blivit allt mer integrerade. Andelen år du varit bosatt 
i Sverige kan tänkas vara avgörande i fråga om assimilering.85 Denna enkla syn på assimilering är 
dock inte fullständig. Ur detta perspektiv skulle all forskning inom äldrevården och invandrares 
behov komma att läggas ner, eller åtminstone minska drastiskt. Assimileringsteorin är dock mycket 
vidare och mer komplicerad än så. Först och främst bör påpekas att assimileringstanken inte är 
allmängiltig, människor är fortfarande individer vars religiösa preferenser ser mycket olika ut. Det 
finns starkt religiösa individer överallt, inte enbart bland invandrare och det finns invandrare som 
inte bryr sig det minsta om den religiösa utövningen på ålderns höst. Om alla assimilerats till 
identiska individer på det religiösa och kulturella planet så hade exempelvis inte profilerade 
äldreboenden, med olika religiösa eller kulturella inriktningar, behövt eller kunnat existera. 

Problematiken kan tänkas förklaras i simplifieringen av indelningen av kulturer i olika block. När 
två individer från olika kulturer möts förväntas den ena ta upp det andra blockets kultur, som ses 
som en fast kultur som ej påverkas eller förändras, samtidigt som individen glömmer bort sitt 
tidigare kulturblock. Ett sådant simplifierat kulturmöte sker ytterst sällan eller aldrig i det verkliga 
samhället. En kultur är knappast konstant och framförallt inte vetenskapligt definierbar, det är 
omöjligt att säkerställa vad svensk kultur egentligen är. Detta beror framförallt på att kulturer 
ständigt förändras,beblandas, påverkas och nyskapas i mötet med andra kulturer. Under ett långt 
förlopp blir det således omöjligt att svara på vad som hör till den ursprungliga svenska kulturen, 
vilket i sin tur leder till svårigheter att se och peka ut vilka anpassningar som faktiskt görs gentemot 
andras kulturer.86 Det bildas så kallade hybridformer.87 Assimileringsteorin är därför inte tillräckligt 
utvecklad och nyanserad för att brukas, utan snarare en del av en större helhetssyn och en mer 
problematisk och varierad syn på invandring och förhållandet till majoritetskulturen eller 
värdkulturen, nämligen ackulturationsteorin.

Ackulturation 
Ackulturation är inte helt lätt definierat,då termens betydelse förändrats över tid, men också då det 
är svårt att hitta en entydig definition av begreppet över lag. För att lättare förstå sig på termens 
betydelse kan en särskiljning gentemot motsatsen inkorporation brukas, som istället innebär att man 
tar in ett element eller en företeelse i sin kultur, utan att för den delen påverka 
den”övergripande/dominerande kulturella strukturen”.88 Ackulturation däremot innebär, enligt 
nationalencyklopedin, att en individ som kan klassas som ackulturerad har kommit att assimileras in 

82 (2011),www.ne.se Nationalencyklopedin sökord: assimilering
83 Magnusson, M 2011: 15
84 Ödalen, J 2000: 29
85 Enligt statistiska centralbyrån är utrikes födda svenskar från Afrika, Asien och Nordamerika de som generellt varit 

bosatta i Sverige under kortast tid. Jfr SCB 2008: 26
86 Stier, J 2009: 105
87 Stier, J 2008:65
88 (2011),www.ne.se Nationalencyklopedin sökord:inkorparation NE exemplifierar med kebab och pizza i det svenska 

samhället. 
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i den dominerande kulturen och övergett sina tidigare traditioner och sin forna kultur eller kulturella 
identitet.89 I denna uppsats används dock en mer nyanserad och utvecklad definition av 
ackulturationstermen.

John Berrys definition av ackulturation innebär att termen även kan tillämpas på en individ som 
förflyttat sig från en storstad till landet, eller vice versa och inte enbart på invandrare som flyttat till 
ett nytt land. Ackulturation innebär dessutom att individen inte alls behöver förflytta sig för att 
ackulturationsprocesser skall ske, eftersom Berry menar att den kulturella kontexten för individen är 
avgörande. Om du som individ är bosatt i en storstad där det flyttar in grupper från landet, förändras 
den kulturella kontexten och du som individ genomgår en ackulturationsprocess utan att vara aktivt 
deltagande eller utföra aktiva handlingar.90 Berrys definition nyanserar den tidigare, ofta 
enkelriktade forskningen inom ackulturation och gör den dubbelriktad. Tydligare beskrivet har 
tidigare forskning ofta varit fokuserad på det som i denna uppsats snarare kategoriseras som 
assimilering, men som ibland kommit att benämnas som enkelriktad ackulturation. Att 
ackulturationen varit enkelriktad innebär att forskare enbart koncentrerat sig på förändringar hos 
invandrare som möter en ny kultur och menat att invandrare är den grupp som kommer att anpassa 
sig.91 

John Berry delar in ackulturation i olika kategorier som beskriver hur invandrare eller 
majoritetskulturer/värdkulturer anpassar sig efter varandra. De två första kategorierna kan brukas av 
både invandraren och värdkulturen; assimilering samt integrering. Integrering innebär enligt Berry 
att den invandrade individen bevarar sin tidigare kultur samtidigt som den nya kulturen tas in. 
Omvänt kommer värdkulturen låta andra kulturer agera på lika villkor samtidigt som man önskar 
bevara sin egen kultur. Assimilering innebär enligt Berry  att värdsamhället önskar att invandrarens 
kultur får stå tillbaka för att istället anamma värdkulturen. Invandraren assimileras om han eller hon 
ignorerar sin egen kultur till förmån för värdkulturen. Invandrare har ytterliggare två kategorier att 
inkluderas i; separation och marginalisering. Vid separation förkastar invandraren värdkulturen 
fullständigt och önskar bevara sin egen kultur. Om invandraren upplever sig ha förlorat både sin 
egen kultur samtidigt som han eller hon inte tagit till sig värdkulturen, benämner man invandraren 
som marginaliserad. Majoritetskulturen eller värdkulturen kan istället använda sig av strategier som 
segregering där man tillåter invandrare att bevara sin kultur samtidigt som man bygger upp en 
distans mellan deras kultur och värdkulturen, eller exkludering då man medvetet motiverar 
invandrare att marginalisera sig. Avgörande är således huruvida invandraren väljer att anpassa sig 
till värdkulturen och hur pass mån han eller hon är om sin egen kultur.92 I fokus för denna uppsats är 
framförallt värdkulturens fyra ackulturationsstrategier, eftersom undersökningen ämnar studera hur 
personal och äldreboende agerar gentemot äldre invandrare eller äldre som avviker från 
värdreligionen.

Tabell 2. Ackulturationsstrategier 
Värdkulturen Invandrare Förklaring i korthet 
Assimilering Assimilering Värdkulturen bevaras, invandrarens kultur förbises 
Integrering Integrering Kulturer agerar på lika villkor, blandas 
Segregering Separation Distans mellan värdkultur och invandrarens kultur. 

Invandrare tar avstånd från värdkultur och vice 
versa

89 Nationalencyklopedin(2011),www.ne.se sökord:inkorparation
90 Berry, J W. 2005: 29
91 Ben-Shalom U & Horenczyk G 2003: 34
92 Berry, J W, Poortinga, Y, Segall, M, Dasen P, 2002: ss.345-382 samt Botina, N & Pepple, I 2006: 7
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Exkludering Marginalisering Invandraren förlorar egen kultur utan att ta till sig 
värdkulturen. Exkludering motiverar till detta. 

Av intresse för undersökningen är även John Berrys senare tillagda kategorin individualism, i denna 
kontext förklarad som en strategi att identifiera sig själv och andra i form av individer, utan att 
hänföra dessa till specifika grupper. Gruppidentiteter och gruppers normer blir därmed inte 
normgivande för individen. Individualismens strategi skapar en ny infallsvinkel där minoriteter eller 
invandrare påverkan på majoritetssamhället ser likadan ut i sin karaktär som majoritetens påverkan 
på majoritetssamhället. Individualismen öppnar upp för invandrarens perspektiv som 
utgångspunkt.93 Individualistiska kategorin kan med enkelhet anknytas till teorier om 
privatreligiositet och individanpassad omvårdnad på äldreboenden.

Det finns en tendens att försöka särskilja och ofta även lägga olika värdering mellan begreppen 
integration och assimilering. En del talar om dem som motsatser, där politisk assimilering innebär 
att majoritetskulturen ofta tvingar minoritetskulturen att mer eller mindre förkasta sin ursprungliga 
kultur eller religion för att formas in efter det svenska majoritetssamhället. Invandrarna 
försvenskas mer eller mindre motvilligt. Integrationspolitik blir å andra sidan den nya, bättre 
varianten baserad på jämlikhetsprinciper och invandrarens fria val. Det rör sig därmed snarare om 
en politisk diskussion som ofta placerar sig i debatter om rasism eller nationalism, något som ofta 
avspeglas i dagens politiska medier.94 Det kan vara nödvändigt att inflika att det kan finnas  
invandrare som önskar försvenskas varpå assimilering i ett sådant fall inte bör betraktas som ett  
motvilligt tvång.

Ackulturation kan i många aspekter betraktas som en form av identitetsförändring, då de har en 
anknytning till varann, i den mån identitetsförändringar har en benägenhet att förekomma då 
människor förflyttar sig och utsätts för nya kulturella kontexter som sätter tidigare föreställningar 
om tro eller värderingar i gungning.95 

Identitet
Då blir följaktligen nästa steg att fråga sig vad som menas med termen identitet. Termen ersätts 
ibland med självuppfattning, jaget, självet eller personlighet.96 Identitet kan tolkas som konceptet för 
vem jag är eller om man så vill vilka vi är.97 Hur detta koncept skapas är dock en fråga om olika 
tolkningsansatser, det finns de som förespråkar att identiteten ”formas genom kommunikation med 
andra”98 något som brukar kopplas ihop med vad man benämner som det tolkande perspektivet. 
Inom det samhällsvetenskapliga perspektivet menar man att identitet skapas i relation till olika 
grupper. Det finns även de som betonar historien och sociala krafter som avgörande för skapandet 
av identitet, dessa brukar benämnas som kritiska, eller det kritiska perspektivet, och brukar fokusera 
på sociala kontexter och mindre på individen.99 

Inför denna uppsats används främst det tolkande perspektivet av identitet och dess syn på två olika 
synsätt på hur man väljer att identifiera sig. Judith Martin benämner dem som avowal samt 
ascription.100 Att direkt översätta dessa termer ger dock ingen större klarhet, varpå de istället 

93 Botina, N & Pepple, I 2006: 8
94 (2009) www.skola.expo.se Expo Skola 
95 Botina, N & Pepple, I 2006: 11
96 Stier, J 2008: 57
97 Martin, J & Nakayama, T2010: 162
98 Martin, J & Nakayama, T2010: 163
99  Martin, J & Nakayama, T2010: 163
100 Martin, J & Nakayama, T2010: 166
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kommer benämnas som inre identifikation samt yttre identifikation. Stier delar in identiteter utifrån 
kollektiva eller individuella, som därefter kan vara antingen yttre eller inre identifikationer. 
Exempelvis är uttryck som ”de är turkar” en yttre kollektiv identifikation medan ”vi är turkar” är en 
inre kollektiv identifikation.101  Med inre identifikation anses den självbenämnda identiteten, dvs din 
egen känsla av identitet. Du kan själv klassa dig som svensk eller ung och därmed identifierar du 
dig på det sättet. Du kan även identifiera dig som exempelvis svensk och spansk på samma gång.102 
Den yttre identifikationen är beroende av andras syn på dig och deras klassifikation av dina attribut. 

Centralt inom det tolkande perspektivet är att vi alla uttrycker vår identitet genom normer, symboler 
och etiketter. Exempelvis kan vissa etniska identiteter kopplas samman med vissa symboliska 
identitetsdrag, Martin menar att många ofta kopplar samman européer med individualismen som 
identitetsdrag, dvs att individualism är ett starkt symbolisk identitetstecken hos européer. Hon 
menar också på att många istället associerar symboler som positivism eller realism med afrikansk 
identitet.103 Dock är givetvis olika tolkningar av vilka dessa symboler egentligen är förekommande, 
medan vissa anser att något hör till kvinnlig identitet kan en andra anse det totalt motsatta. På så sätt 
kan den yttre identifikationen vara oerhört varierad och resultera i olika svar, som ibland även 
tenderar att generalisera grupper.

Stier utvecklar resonemanget om generalisering utifrån vad han benämner som (O)likhetsfällan. 
Han påpekar att utöver förbiseendet att grundbehov som mat, kärlek, trygghet, identitet och dylikt, 
är gemensamma för alla människor oavsett kultur (eller religiositet) är det vanligt förekommande att 
människor klassificerar in sin egen grupp jämte andra grupper i tre kategorier. Människan ämnar att 
förstärka likheterna inom den egna gruppen samtidigt som man överskattar olikheterna mellan den 
egna gruppen och andra grupper. Därutöver homogeniserar man de andra grupperna och formulerar 
ofta dess olikheter i form av brister.104 

En del anser att för att den inre identifikationen skall vara giltig krävs att andra accepterar den, 
åtminstone den grupp som personen riktar sig till. En del menar till och med att en inre 
identifikationen är inte giltig om det inte är allmänt accepterat av samhället/omgivningen. Den inre 
identifikationen kräver även en yttre identifikation.105 

Etnisk identitet 
Etnicitet betyder folk/nation och kommer från grekiskans etnos. Etniska grupper har en medveten 
definition av sig själva som tillhörande sin etniska identitet. De kan i olika grad dela kultur, religion, 
nation eller historia.106 Just historia påvisar ofta en stor roll inför den etniska gruppens föreställning 
om ett gemensamt ursprung och ett gemensamt folk. Det är en självidentifierad grupptillhörighet, 
många gånger understödd av omgivande samhällen, som inte alltid behöver vara lika starkt 
sammankopplad med verklig historik. Det är tillräckligt att identiteten upplevs som sann eller 
riktig.107 Individer kan identifiera sig själva med flera etniska grupper, du kan t.ex. klassa dig själv 
som både svensk och turk.108 För att förstärka känslan av ett vi inom den etniska gruppen måste ett 
dom skapas, varpå gruppen kan definieras inom och utanför gruppens gränser dvs gentemot de 
andra. Etniciteter är inte statiska i sin uppbyggnad utan transformeras, framförallt i globaliserade 

101 Stier, J 2008: 60
102 Martin, J & Nakayama, T2010: 166-167
103 Martin, J & Nakayama, T2010: 167
104 Stier, J 2009: 158
105 Stier, J 2008: 71
106 Stier, J 2009: 104
107 Stier, J 2008: 62
108 Stier, J 2008: 57
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samhällen där många kulturer och religioner samsas på samma område.109  

Globaliseringen har fått främst sociologer att belysa hur kollektiva identiteter blivit alltmer otydliga, 
och föränderliga i takt med att villkoren för formandet av identiteter har förändrats. Däremot har 
inte kollektiva identiteters betydelse minskat för individers identifikation.110 Postmodernister brukar 
också betona vikten av att kulturella identiteter, i och med det globala samhället, är mycket flytande 
och dynamiska.111 Känslan av tillhörighet är däremot fortfarande central, likaså agerandet enligt 
etnicitetens förväntade beteendemönster. Att bestämma sin etniska identitet, eller få den bestämd av 
yttre identifikationer är oftast mer problematiskt för minoritetsgrupper eller invandrare än för 
majoritetsguppen i samhället, menar Stier.112 Det bör också tilläggas att inte alla känner igen sig i 
diskussionen om identitet eller själva ens refererar till sig själva i form av etnicitet. Vissa känner 
eller upplever att de ej tillhör någon etnicitet överhuvudtaget.113 

Svårigheten att definiera vad etnisk identitet egentligen innebär är ett problem när man ämnar forska 
i ämnet, varpå definitionerna ofta blir kontextuellt bestämda beroende på undersökningsområde och 
uppsatsers utgångspunkter.114 Socialiseringsprocesser är ofta avgörande för etniska identiteter, varpå 
man kan påstås ärva sin etniska identitet mellan generationer.115 Forskning som har berört Sverige 
direkt och fokuserat på svensk socialisering visar därtill att andra generationens invandrare 
kombinerar sin ärvda kultur med svenska majoritetssamhället, ofta utan identitetskris som följd.116 
Om en individ behåller sina föräldrars kultur brukar det klassas som etnisk reproduktion,117 vilket 
även kan tänkas brukas för religiös överföring mellan generationer. 

Segregering fungerar enligt vissa forskare som fysiska markörer för att enklare kunna särskilja 
etniska identiteter eller grupper från majoritetssamhället kultur.118  Stier menar att samhället kan 
konstruera etniska identiteter och önska markera dem ytterligare för att särskilja 
majoritetsgrupperna från minoritetsgrupperna.119 Forskning om segregerade områden såsom 
Botkyrka eller Rinkeby tenderar att inneha invånare med socioekonomiska problem, vilket dock 
ofta överförs till förklaringar som hänvisar till invånarnas etniska bakgrund, som ”icke-svensk”.120 

De äldre i fokus
Vad innebär begreppet äldre? Ofta tenderar äldre definieras med motiveringen över 65 års ålder, 
eller pensionsåldern.121 I denna undersökning räknas dock alla som anses vara i behov av äldrevård, 
dvs vårdtagaren på äldreboendet, till kategorin äldre. Således kan även individer i lägre ålder 
inkluderas i denna kategori. De äldre kan å sin sida ses som en marginaliserad grupp i förhållande 
till det omgivande majoritetssamhället. Det finns studier som påpekar att de äldre kan ses som en 
subkultur och ”bör betraktas som en minoritet.”122 Äldre invandrare kan därmed ses om minoritet ur 
två aspekter. Varför är då de äldre intressanta i diskussionen om religion?

109 Stier, J 2009: 104-105
110 Stier, J 2008: 59
111 Stier, J 2008: 66
112 Stier, J 2008: 65
113 Stier, J 2008: 72
114 Stier, J 2008: 60
115 Stier, J 2008: 67
116 Stier, J 2008: 72
117 Stier, J 2008: 66
118 Stier, J 2008: 74
119 Stier, J 2008: 67
120 Stier, J 2008: 74
121 Hedesand L, Wikström I 2003: 9
122  Jönson, H 2009: 87
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Socialisationsteori - primärsocialisation och sekundärsocialisation
Det finns flera motiveringar till varför äldres religiositet kan tänkas särskilja sig från andra 
åldersgrupper. Ronald Inglehart,statsvetare, diskuterar ämnet utifrån teorin om primärsocialisation 
jämte sekundärsocialisation. Primärsocialisationen sker i tidig ålder, ofta i anslutning till familjen 
eller andra primärgrupper, dvs den första omgivningen man omger sig med. Man lär sig känna tillit 
till denna grupp och beter sig på liknande sätt. Sålunda socialiseras man in i samhället utefter 
omgivningens förväntningar och krav.123 Primärsocialisationen utgår ibland från tanken att individen 
här inte ställs inför några val eftersom primärgruppen utgör normen och bildar den objektiva 
sanningen.124 Även Stier för in aspekter i teorin om primärgruppen och sekundärgruppen, där 
primärgruppen vanligtvis hänvisas till familjen, men hit kan också sekter eller arbetskamrater 
räknas. Primärgruppen är liten, stabil och består av nära känslomässigt laddade relationer mellan 
medlemmarna i gruppen. Sekundärgruppen är knuten med lösare band, där känslomässiga relationen 
är svagare och opersonlig.125 

Religiositet är enligt Inglehart mer ståndaktigt gentemot förändringar vilket förklaras utifrån tanken 
att den religiösa socialisationen sker främst i primärgruppen samtidigt som primärsocialiserat 
beteende och tankesätt är mer beständig mot förändring. Föräldrar tenderar också, menar Inglehart, 
att ämna föra över och bevara religiösa tankegångar och traditioner till sina barn i större 
utsträckning än exempelvis politiska åsikter, vilket gör att religionen är mer statisk över 
generationer än t.ex. klass, politisk åskådning osv.126 Denna teori kan tänkas ha betydelse för äldres 
religiositet, vars ursprung ligger längre bort i tiden från sekulariseringens tid, dvs de har växt upp i 
ett samhälle mindre präglat av sekularisering,  vilket förklarar varför äldre tenderar att bevara de 
tidigare religiösa/kulturella vanorna, riterna, traditionerna osv i större grad än yngre.127 

En del antyder också att äldre inte tenderar att se religionen enbart ur en funktionell definition, 
vilket tycks vara den omgivande trenden i samhället i övrigt.128 Heikki Ervasti, religionssociolog, 
förklarar detta i form av en ålderseffekt, där han menar att det är ett välkänt faktum att ju mer man 
åldras desto mer tenderar man att vända sig till religion, att bli mer religiös.129  

Ingleharts teori är dock inte allmänt accepterad. Meredith McGuire, professor i sociologi och 
antropologi, önskar vidareutveckla teorin om primär- och sekundärsocialisation genom att tillägga 
den nutida individens växande valmöjlighet. Vissa av dessa val är mer centrala för individen än 
andra. Valfriheten har bidragit till att primärsocialisationens världsuppfattning inte längre är lika 
stabilt rotad hos dem som fått göra fler avgörande svåra val eller omställningar i livet.130 Ett sådant 
svårt val skulle kunna tänkas vara att man mer eller mindre ofrivilligt brutit upp och flyttat till ett 
annat land.

Avslutande utgångspunkter
Uppsatsen utgår från i socialtjänstens ramlagar som förespråkar lika vård för alla individer, vilket 
utifrån religionsfriheten bör gälla även för friheten att kunna utöva sin religion. Det bör också 
tilläggas att friheten från religion kan vara relevant då sekulariseringsteorin menar på att religionens 
betydelse minskat. Äldreboendena antas vara eller ha varit uppbyggda utifrån protestantiskt kristna 

123 Furseth I, Repstad P 2010: 156
124 Nordin, M 2004: 21
125 Stier, J 2009: 103-104
126 Oscarsson,H (red.) 2002:41 
127 Magnusson M 2011: 10 B-uppsats
128 Furseth I, Repstad P 2010:107
129 Pipes, D 2010: www.danielpipes.org Muslimer går mindre ofta till moskén i Europa
130 McGuire B, 2002: 53

26

http://www.danielpipes.org/


tankegångar varpå religiösa aktiviteter och rutiner är anpassade efter denna norm. Utifrån 
sekulariseringteorin borde statliga institutioner dock förhålla sig neutrala i fråga om religiös 
tillhörighet och inte utgå från svenska kyrkans principer i den meningen. Ackulturationsteorin och 
dess strategier används för att ta reda på hur eller om äldreboendet har anpassat sig. 

Primärsocialisationen motiverar utgångspunkten att äldre kan tänkas vara mer religiöst aktiva 
medan sekulariseringsteorin och teorier om ökad privatreligiositet kan tänkas komma att 
problematisera denna utgångspunkt. Ackulturationsteorierna och kanske framförallt 
assimileringsteorin står som utgångspunkt för förklaring till hur äldres religiositet ser ut på 
äldreboendena. 

Trots Torres invändningar kan det vara brukbart att utgå från möjligheten att andra religiösa uttryck 
kan leda till nya situationer på äldreboenden. Men det är viktigt att ha i åtanke, precis som Torres 
lyfter fram, att det inte måste vara så. Utifrån sekulariseringsteorin kan det mycket väl hållas för 
troligt att många individer helt enkelt inte är religiöst intresserade överhuvudtaget eller anser att 
religion är något privat. Dessutom kan McGuires vidareutveckling av Inglehart resonemang, med 
fokus på ökad valfrihet, också bidra till att vissa ej uttrycker sin religion. Med en sådan öppenhet 
inför undersökningen är fokus snarare beredd på att ett resultat likväl kan påvisa att det ej skett 
någon förändring bland vårdtagarnas religiösa uttryck överhuvudtaget och eventuellt att de religiösa 
uttrycken har minskat utifrån sekulariseringsteorin.  

Uppsatsen utgår från att det är motiverat att utgå från rimligheten i att globaliseringen leder till att 
flera förekommande religioner i Sverige. Det är troligt att andra religioner än den protestantiskt 
kristna representeras av människor från andra länder, i större utsträckning än från människor som 
exempelvis har konverterat. Invandrare har utifrån detta resonemang fler olika religionstillhörighet 
gentemot etnisk svenska majoritetens protestantiskt kristna (eller eventuellt ateistiska.) Därmed är 
det teoretisk fler religioner representerade i områden med fler invandrare än i övriga områden. 
Identitetsteorierna problematiserar äldreboendets syn på äldre invandrare ytterligare.

Utifrån dessa teorier tar hypotesen form, varför den är värd att upprepas:
I takt med att invandring ökat och äldre med annan religion än den protestantiskt kristna blir fler, 
finns ett behov av anpassning inom äldrevården. Denna anpassning är dock inte så problematisk 
som tidigare forskning utgått från. I och med en ökad sekularisering och ett ökat fokus på privat 
religiositet samt en integrering och assimilering av invandrare så har ej äldreboenden förändrats 
eller behövt anpassas i någon större utsträckning.

Resultat

Resultat del 1: Hur ser fördelningen av annan religion ut på  
äldreboendena?
Efter genomförda telefonintervjuer med 50 äldreboenden i de utvalda kommunerna och stadsdelarna 
visar det sig att svaren på frågan ”Finns det äldre vårdtagare hos er med annan religiös tillhörighet 
än den protestantiskt kristna” varierar och ibland är svår att få ett klart svar på. Detta beror främst på 
två faktorer, för det första är det en del som inte vet, som faktiskt inte kan tala om vilken religion 
vårdtagaren kan tänkas tillhöra eller om vårdtagarna är religiösa överhuvudtaget. För det andra 
uppkommer en del bortfall, främst på grund av att vissa boenden anser att frågeställningen rör sig 
inom sekretessbelagt område varpå tystnadsplikten bidrar till att man ej önskar besvara frågan. 
Nedan ser vi fördelningen av svaren från äldreboendena: 
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Tabell 3. Antal boenden med annan religiös tillhörighet 

Tabellförklaring: 21 boenden svarar att de har vårdtagare med annan religiös tillhörighet, 10 boenden svarar att de inte 
har vårdtagare med annan religiös tillhörighet, 8 boenden vet inte om de har vårdtagare med annan religiös tillhörighet, 
11 boenden faller inom bortfallsgruppen.
* boendena har inte uppgivit svar/ ej velat svara på grund av tystnadsplikten.

Fördelningen av boenden som uppgav att de hade vårdtagare med annan religiös tillhörighet förhöll 
sig vara större  i Stockholm och söderut än norr om Stockholm. I Göteborg har alla äldreboenden, 
förutom ett, vårdtagare med annan religiös tillhörighet och i Malmö har alla tillfrågade vårdtagare 
med annan religiös tillhörighet. I Stockholm är spridningen av svar något större, men här finns 
också något fler äldreboenden än i de övriga städerna. Inget utav boendena i Stockholm, Göteborg 
och Malmö finns representerade i kategorin ”vet ej”. Nedan följer en noggrannare presentation av 
de olika svarskategorierna.

Vet ej kategorin har en något varierande diskussion om frågeställningen. Flertalet äldreboenden 
uppger att de har vårdtagare från andra länder, men att de ej vet om dessa vårdtagare tillhör någon 
annan religion eller inte. 

 Bra fråga! Jag har faktiskt ingen aning. Jag vet att vi har en man som är från Spanien.- 
Äldreboende i norra Sverige.131 

Vi har ju naturligtvis några som kommer ifrån andra kulturer, men vad de har för 
religion(...) [Vi har] inte någon aktiv utövare av religion vad jag vet, inte vad jag känner 
till-äldreboende i mittersta Sverige132  

Jag tror inte det, vi har några som ej är födda i Sverige, från Finland men inte några 
[med annan religiös tillhörighet] just nu, inte vad vi vet i alla fall.-äldreboende i Norra 
Sverige133 

Tystnadsplikt
Inom kategorin bortfall uppkommer en intressant faktor, nämligen känsligheten som kan tänkas 
finnas inom ämnet. Huruvida frågan klassas till tystnadspliktens område är uppenbarligen en 

131 Telefonintervju (2011-11-16)
132 Telefonintervju (2011-11-18)
133 Telefonintervju (2011-11-14)
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definitionsfråga eftersom majoriteten av boende givit svar på frågeställningen i intervjun. En vidare 
diskussion av huruvida man bör klassa ämnet som sekretessbelagd information kan diskuteras och 
är inget som tas upp närmare i denna uppsats. Däremot är det intressant att se en viss skillnad i 
denna svarskategori. En del av svaren är mycket bestämda på punkten att frågeställningen inte får 
besvaras:

Du vet, det är ju så att vi har tystnadsplikt så vi kan inte svara på sådana frågor - 
äldreboende mittersta Sverige134

Andra respondenter svarar på frågan om det finns andra religioner representerade, men påpekar att 
vilken religion man tillhör är en privatsak, som följaktligen bör skyddas av tystnadsplikten. 

Kan inte svara på det. Vi har ju vårdtagare med invandrarbakgrund, där är en av våra 
boenden som har utländsk härkomst och som man tar hänsyn till [men jag]kan inte tala 
om vilken religion (…) Det är sekretessbelagt. -äldreboende södra Sverige135

Ja-kategorin
Gällande ja-kategorin är utförligheten i svaren varierande. Vissa kan exakt exemplifiera med antal 
och religiös tillhörighet medan andra är mer osäkra. Det finns också en trend att föra en diskussion 
om arabvärlden och islam. Muslimer är dem respondenterna också tycks ha uppmärksammat i större 
utsträckning än övriga grupper, tätt följt av ortodoxa/grekiskt-ortodoxa. 

Att följande resultat inte redovisas i tabellformat beror på att det skulle komma att ge en något skev 
framställning, då inte alla boenden har kunnat eller velat ge svar på exakt vilka religioner som är 
representerade. Dessutom är vissa svar så pass vaga i sin karaktär att de är svåra att redovisa korrekt 
i en tabell då många till exempel hänvisar till vårdtagarens härkomst såsom Bosnien eller Finland. 
Det vore tendentiöst att försöka gissa sig fram till vilken religion man troligtvis kan tänkas tillhöra i 
dessa länder eller vilka religioner som respondenten kan tänkas avse. Det blir helt enkelt svårt och 
kanske även missvisande att kategorisera de olika svaren in i tabellformat. Listan på vilka religioner 
som finns representerade är lång och innehåller allt från judendom, katolicism, Jehovas vittnen, 
kristendom, islam, grekisk-ortodoxa till de mer vaga bosnisk religion eller en från Korea. 

För att visa hur man uppmärksammar de olika religiösa tillhörigheterna redovisas istället flertalet 
citat, som på ett övergripande sätt belyser hur fördelningen tycks se ut på de äldreboende:

 Jo, det har vi ju. Det finns säkert andra, men ej märkt av. [Det är] mest dem [muslimer] 
man stöter på.- Äldreboende mittersta Sverige136

Ja det har vi, vi har ju alla.[religioner] Det är mer i princip vad vi [inte] har, det är ju 
ganska utbrett här, det finns ju massa olika religioner. Sådana vi kanske inte har är ju 
antingen hinduism, buddhism och så. Ganska mycket från arabvärlden, det är väl det 
som är överrepresenterat. Vi har ju en hel del. -Äldreboende Mittersta Sverige137 

Ja , vårdtagare det har vi ju, vi har en grekisk ortodox och nu måste jag tänka efter. (...) 
ja, jag vet inte [det är] kanske samma, men Jehovas vittne har vi, och jag måste tänka 
efter lite mer. Nej, det är de. Mest är det vanliga statskyrkan- äldreboende storstad138

134 Telefonintervju (2011-11-23)
135 Telefonintervju (2011-11-14)
136 Telefonintervju (2011-11-15)
137 Telefonintervju (2011-11-15)
138 Intervju på plats, Stockholm, Personal 2 (2011-11-30 10:30)
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Mmm (…) Det är bara han [mandéern], för att han kommer från Irak.-äldreboende 
storstad139

Jag har här hos mej, ortodox och så en katolik och så har jag muslimer? Nej det har jag 
inte nu. Jag har haft.(...) Vi har ju även Jehovas vittne förresten, det har jag här, jag 
glömde bort henne. Hon är svensk Jehovas vittne.- äldreboende storstad140 

Ja, det är ju muslimsk [avdelning]. Sen så har vi ju, vi har en från Korea. Men jag vet 
inte vad de har om jag ska vara ärlig. Sen så ha vi ju NN då och hon är ju svensk. (…) 
men de andra är ju muslimer.[Senare i samma intervju utvecklas detta svar] Ja just det, 
vi har ju en annan boende som är grekisk, det glömde jag. Då har vi en från Grekland, 
en från Korea och en svensk. -äldreboende storstad141 

Ja det har vi, vi har en man som är muslim och sen har vi en man som är katolik. Det är 
nog det vi har just nu faktiskt. (…) - äldreboende storstad142

Här syns exempel som kan anknytas till tidigare diskussion om problematik med begreppet religion 
och dess förhållande till kultur. I vissa fall nämns vårdtagarnas härkomst vid svar på frågan om 
religiositet, som en slags benämning på religionen. Huruvida detta har att göra med okunskap om 
vårdtagarens religiositet i sig eller inte är svårt att veta. Nedanstående citat exemplifierar detta 
fenomen med svar som ”bosnisk religion” eller att de är från Finland. 

Ja, eller vänta lite. Jag måste tänka nu. Jo vi har två manliga, nej tre, de är från Finland, 
men vi har haft en kvinna från Turkiet. -äldreboende storstad143 

Ja det har vi. Judisk,ortodox och bosnisk. -Äldreboende Storstad144 

Här är det då två stycken, om man säger vanliga kristna, om man säger så, som går till 
kyrkan. Sen är det en man från Bosnien får jag säga då, jag är inte riktigt säker på vad 
han har för religion. Han går inte i kyrkan och så men han har ju ändå sin tro om man 
säger så. Han är religiös fast han är aldrig med på gudstjänst eller så.-äldreboende 
storstad145

Här nämns således Bosnien/bosnisk religion, Finland och Turkiet utan att egentligen ge svar på 
vilken religion som respondenten tänker sig att dessa länder kan relatera till. 

Nej-kategorin
Nej-kategorin är som tidigare nämnts större i norra Sverige än i resten av landet. Här finns dock 
ibland svar som kan tyda på att förekomsten av äldre med annan religiös tillhörighet kan vara 
varierande beroende på tidpunkt på äldreboendet. Medan vissa svarar tydligt nej och inte tycks ha 
märkt av några andra religioner överhuvudtaget ger vissa andra svar tecken på att man ändå kan 
tänkas komma att bemöta äldre med annan religiös tillhörighet eller att man tidigare haft 
representation av annan religiös tillhörighet. 

139 Intervju på plats, Stockholm, Personal 4 gruppintervju (2011-12-01 14:00)
140 Intervju på plats, Göteborg, Personal 8 gruppintervju (2011-12-19 15:00) 
141 Intervju på plats, Stockholm, Personal 6 (2011-12-02 15:00)
142 Intervju på plats, Malmö, Personal 7 (2011-12-05 15:00)
143 Intervju på plats, Stockholm, Personal 3 (2011-11-30 11:00)
144 Telefonintervju (2011-11-25)
145 Intervju på plats, Göteborg, Personal 9 gruppintervju (2011-12-19 15:00) 
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Nja, det har vi inte. Nej, inte just nu nej.-äldreboende storstad146 

Nej det har jag inte någon just nu, vad jag vet.-äldreboende norra Sverige147

Vi har ju andra kulturer, men inga aktivt religiösa. -äldreboende mittersta Sverige148 

Resultat del 2
Nedan följer en presentation av vad som uppdagats under samtalsintervjuerna i de invandrartäta 
områdena i Stockholm, Malmö och Göteborg. (Se tabell 1)
Respondenterna har blivit kodade enligt nedanstående tabell (se Tabell 3) med varsin siffra för att 
enkelt kunna härleda läsaren till vilken respondent som sagt vad.

Tabell 4. Kodningsregister
Stockholm Personal/Respondent: 1, 2, 3, 4*, 5*, 6**
Malmö Personal/Respondent: 7
Göteborg Personal/Respondent :8***, 9***, 10, 11

Tabellförklaring: Begreppen personal och respondent används som synonymer. Numrering har ingen värdering i sig 
utan är indelad utefter den ordning som intervjuerna genomförts. 
* Personal 4 och 5 är gruppintervju 1, specialfallet med den mandeiska vårdtagaren
**Personal 6 är specialfallet med den turkiska avdelningen
***Personal 8 och 9 är gruppintervju 2

Hur bemöter man och anpassar sig till de äldre med annan religiös  
tillhörighet inom äldreboenden? 
Sveriges offentliga äldreboenden lyder under Socialtjänstlagen (se avsnitt Socialtjänstlagen sid.6) 
som ställer upp ramlagar för personalen att förhålla sig till vid anpassningen till vårdtagarens 
behov.149 Trots att det rör sig om ramlagar som varje kommun sen själva kan välja att förhålla sig till 
genom olika tillvägagångssätt betonar respondenterna äldreboendets tydliga fokus på  individen och 
individanpassade arbetsmetoder. 

Det syns märkbart att personalen på äldreboendena önskar lyfta fram att de gör så gott de kan  för 
att tillgodose allas individuella behov. Personalen förklarar att de försöker fråga så mycket som 
möjligt och tar reda på vårdtagarens vanor och ritualer, för att kunna anpassa boendet efter olika 
krav i den mån det går: 

Det ska vara individbaserad vård och [vårdtagaren] ska inte behöva ändra sina vanor 
bara för att han eller hon är här. Det är vi som ska anpassa oss, det är inte de som ska 
anpassa sig efter just [äldreboendet]. Det är vi som ska anpassas efter individens behov.
(Personal 4)150

Detta är inte alltid vara något som löses över en natt. Ett problem som kan härledas till den 
individanpassade omvårdnaden är när personalen på boendet helt enkelt anser att den ena 
vårdtagarens behov inte skall stå i vägen för den andre vårdtagarens behov, exempelvis om någons 

146 Intervju på plats, Göteborg, Personal 10 (2011-12-20 11:00)
147 Telefonintervju (2011-11-29)
148 Telefonintervju (2011-11-15)
149 Lill, L 2007: 66
150 Intervju på plats, Stockholm, Personal 4 gruppintervju (2011-12-01 14:00)
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religiösa utövning kräver anpassning från andra med en annan religiositet. Detta avgör ofta vilka 
olika anpassningar personalen väljer att göra och de anpassningar personalen inte anser passa in i i 
de offentliga lokalerna på boendet eller är lämpliga krav att ställa på personalen. Det finns också en 
viss tendens att se svenska traditioner som en bas för hur boendet skall skötas och vad som ska 
göras, medan andra religioner i större utsträckning kan ses som olika element som kanske kan 
placeras in jämte basen.

Hur ser  det då ut på äldreboendena idag? Vilka anpassningar har gjorts? För att enklare kunna 
orientera sig bland de olika behoven och  eventuella anpassningar har resultatet delats in i olika 
underrubriker utefter teman i innehållet. Först följer en presentation av olika  praktiska anpassningar 
för att skapa en förståelse för hur situationen på äldreboendena ser ut och vilka uppgifter personalen 
utför. Dessa anpassningar är indelade i kategorierna; Högtidsfirande, Inför döden, Kvinnligt och 
manligt, Matanpassningar, Gudstjänst, imamer, bön och Svenska kyrkan samt Språkliga barriärer. 
Därefter följer avsnittet ”Vilket behov?” som ämnar ge ökad insikt i hur personalen ser på och 
upplever den religiösa situation på äldreboendet. Detta avsnitt är sin tur indelat i tre underrubriker: 
Äldres religiositet, Invandrare och religion och slutligen Plats för lösning.

Bemötande/behov och anpassning?

Högtidsfirande 
Högtider är något som ofta kopplas ihop med religion och/eller tradition. Oavsett om högtiden firas 
på grund av kultur, tradition eller religion så är det något som ofta ses som centralt när människor 
diskuterar religiositet och religiösa aktiviteter. Högtider som jul, påsk, pesach, ramadan och aashura 
är viktiga i många människors liv. Därmed är högtider något som många äldreboenden med äldre 
vårdtagare måste förhålla sig till, framförallt om de äldre vårdtagarna har olika religioner eller 
traditioner. 

Det första som framträder för ögat på samtliga boenden är adventsljusstakar, julstjärnor och diverse 
julpynt vid ingången och i de gemensamma matsalarna eller utrymmen. Det är i slutet av November 
och i början av December som intervjuerna hålls och det är en självklarhet för samtliga boenden att 
ha julfirande på boendet. Hur pass mycket personalen smyckat eller aktiverat vårdtagarna varierar, 
men alla respondenter menar på att den svenska traditionen skall firas. Ofta motiveras detta av att 
det är en tradition och tankarna om förhållandet mellan religion och tradition tycks inte vara något 
främmande element inom äldrevården. Julfirandet finns på äldreboendet, oavsett anledningen till 
firandet. 

Det tycks inte heller spela någon roll om en vårdtagare tillhör en annan tro eller om personalen inte 
vet vilken religion vårdtagaren tillhör, julen firas oavsett. Detta gäller även på personal 6 avdelning, 
den turkiska avdelningen med huvudsak muslimska vårdtagare. Personal 6 lyfter fram att de förut, 
då det enbart hade turkiska vårdtagare, inte firade jul. Numera har de dock en svensk och några från 
andra länder varpå de börjat fira jul och julpynta eftersom avdelningen kan ses som blandad. 
Dessutom förklarar personal 6 att även muslimer gillar julgröt och gemenskap, så numera får alla 
som vill vara med och äta julgröt. Hon betonar dock att det syns tydligt att muslimerna blir ännu 
gladare när de firar de muslimska högtiderna eftersom de då förstår mer vad det handlar om. När de 
firade eid var alla avdelningar på boendet med, även de som inte har muslimer. Det framhålls att 
avdelningarna försöker att fira alla tillsammans, oavsett religiositet och försöker så gått det går att 
inte separera muslimernas firande från de andra. Alla skall vara med. Även personal 8 tycker att alla 
vårdtagare skall få chansen att delta i aktiviteter och festligheter, även vårdtagaren som är Jehovas 
vittne, vilket dock personal som är Jehovas vittne inte gått med på.
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På de andra äldreboendena ser situationen annorlunda ut jämfört med den turkiska avdelningen. När 
man frågar om de firar något annat än jul så blir svaret att de firar bara firar de svenska högtiderna 
och följer de svenska traditionerna. På äldreboendet där respondent 8 och 9 arbetar har det inte firats 
några muslimska högtider men det skulle troligen inte vara några problem om någon önskade att 
fira bajram eller ramadan, eftersom de har muslimsk personal som skulle kunna ta hand om det. Då 
skulle man samla alla de muslimer man har på boendet så att de fick fira ihop, i nuläget kanske tre 
eller fyra stycken. Personal 2 nämner att för deras grekisk-ortodoxa vårdtagare är påsken mycket 
mer central, men på frågan om de firar påsken på något speciellt sätt för hennes skull svarar hon:

Inte på det viset, nej, utan det är vanlig påsk vi firar,  med maten från NN kyrka 
[Svenska kyrkan,] så som vi brukar ha alltså. Jag vet inte hur religiös hon [ortodoxa 
vårdtagaren] är heller, det är väldigt svårt att säga.(...) Förut så hämtade släkten alltid 
henne när det var påsk och de gick till kyrkan och så. Men inte nu längre, därför att hon 
är alldeles för sjuk.(...) Hon är inte så mycket medveten, så då blir det automatisk inte så 
mycket. De [anhöriga] kommer med  lite  mat, det brukar de göra [och] lite julkort och 
grejer till henne, deras egna hemmagjorda, men annars det är inget speciellt. Som sagt 
det är ju inte så stor skillnad mellan maten och sådär, de kan äta svensk mat också.
(personal 2)151

Även respondent 8 förklarar att ortodoxa152 också brukar fira jul och påsk men vid andra datum, 
men att deras ortodoxa vårdtagare får fira med de andra på de vanliga svenska datumen. Hon 
funderar på om det kan vara så att när man är i Sverige, speciellt om man är yngre, anpassar man 
sin högtid och firar på svenska datum och kanske firar lite mer lätt på det ortodoxa datumet. Då hon 
själv är ortodox brukar hon dock säga glad påsk och god jul till vårdtagarna  på de ortodoxa 
datumen. Att fira julafton på så kallat svenskt vis är inget främmande på boendena.

På frågan om äldreboendet skulle kunna komma att fira högtider anknutna till andra religioner, 
såsom exempelvis chanukka  eller bajram är svaret, undantaget det turkiskt inriktade äldreboendet 
samt respondent 8 och 9, att det skulle uppkomma svårigheter. Personal 4 tror att det skulle vara 
mycket svårt att exempelvis pynta äldreboendet inför någon annan religiös högtid, men att man 
skulle försöka anpassa efter den religiösa vårdtagarens behov så gott det går. Personalen skulle 
kunna pynta i vårdtagarens egna rum, klä vårdtagaren i traditionella kläder och försöka lyfta upp 
ämnet på kaffestunden. Det är viktigt att respektera vårdtagarens högtid och markera att han eller 
hon är viktig. En del av respondenterna poängterar att de inte har så många vårdtagare med annan 
religiositet att det borde få påverka hela äldreboendet om dessa vårdtagare skulle vilja fira någon 
speciell högtid.

Vi har inga muslimer men om vi hade det tror jag det skulle vara individuellt, för det ska 
inte påverka hela boendet. Om de är tio på boendet och de bara har en muslimsk boende 
så kan det inte påverka med alla de högtider som de ska göra. (...)Varje boende har sitt 
eget rum, då gör de ju det i deras rum.(Personal 1)153

Resonemanget rör sig ibland med argument om att svenska äldreboenden skall hålla sig till svenska 
traditioner och högtider, som i exempelvis nedanstående citat:

Jag tycker att det ska vara på privat rum för jag tycker inte att Sverige ska förlora sin 

151 Intervju på plats, Stockholm, Personal 2 (2011-11-30 10:30)
152 Exakt vad som menas med ortodoxa är inte alltid säkert. I samtliga fall i uppsatsen rör det sig om kristen ortodoxi.
153 Intervju på plats, Stockholm, Personal 1 (2011-11-30 10:00)
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identitet, bara för de har så många invandrare. Här i Sverige firar vi som svenskar, 
annars kan man göra det privat. Jag vill inte fira muslimskt, det som de firar, bara för att 
det finns en muslim [på boendet}. Nej det kan vi inte. Men visst kan jag beställa mat det 
har jag  inga problem med, men Sverige ska inte förlora sin identitet.(Personal 5)154

Personal 5 är själv invandrad till Sverige. Personal 2 väljer istället att uttrycka sig på följande vis på 
frågan om äldreboendet kan tänka sig att fira andra religiösa högtider:

Alltså när det blir att det är en här och en där och två där. Det tror jag inte, men i sina 
egna rum får de göra vad de vill däremot. Så om de anhöriga vill så kan de pynta hur de 
vill. Alltså vi hjälper dem så som vi är vana vid att göra. (…) Sen finns det många som 
inte gör någonting  i alla fall, så det är väldigt olika. Så vi har vår julgran. Vi är i Sverige 
så. (Personal 2)155

Respondent 11 menar att det kanske skulle kunna firas något annat, men till en viss gräns. Det 
skulle inte heller gå att genomföra om inte anhöriga var med och engagerade sig, vill de ha något 
speciellt så måste anhöriga ställa upp eftersom personalen inte kan någonting om andra högtider och 
man kan inte lära sig allt. Även personal 7 är inne på samma linje och nämner att personalen inte är 
så väl insatta i det här med hur, eller om, den muslimska vårdtagaren firar. Det är anhöriga som tar 
hand om sådant och hon tror att de nog helst inte vill ha personalens medverkan, varpå det är något 
som personalen helt enkelt inte lägger sig i. Hon har inte märkt av att deras frälsningssoldat firat 
några ceremonier, men hon är inte helt säker eftersom hon ändå har märkt att det ibland kommer 
besökare till vårdtagarens rum. 

Ibland existerar det sålunda en osäkerhet angående vad som firas i de olika religionerna eller om 
vårdtagaren vill fira något överhuvudtaget. Personal 1 berättar att den grekisk-ortodoxa vårdtagaren 
inte visar särskilt tydligt att hon är religiös framför de andra boendena utan förklarar att det bara är 
personalen som uppmärksammat detta, då hon brukar göra religiösa saker i sitt rum med sin man, 
för sig själva. 

I fallet med den mandeiska vårdtagaren har man inte vetat hur eller vad han firar men boendet har 
fått en broschyr av vårdtagarens dotter om mandeism. Personal 5 har funnit att det står om fyra 
speciella högtider, men att det inte står något datum, vilket bidragit till att personalen inte visste hur 
de skulle agera från början. Personal 4 tillägger att de efter att ha frågat dottern fått reda på att 
mandeiska mannen firar nyår i Juni och att han firar jul:

[De firar jul] precis som vi med julgran, som i Sverige. Som den svenska julen, alltså att 
de har julgran, ljusstakar och precis så som vi gör nu. Men de tror inte på Jesus. Vi 
[firar] ju, som man säger, för Jesus födelsedag, Men de [mandeér] gör som alla andra 
ändå, men de tror inte på det. De firar ändå. Vi frågade honom, för vi vill ju markera 
hans speciella högtid, men nej det ska vara så som det är, men maten ska vara 
annorlunda för han äter inte kött. (Personal 4)156

Inför döden 
När människor avlider har religiösa attribut eller religiösa handlingar ofta stor betydelse oavsett 
vilken religion en person tillhör. Ofta finns det regler, handlingar och tillvägagångssätt som är mer 
eller mindre nödvändiga för den avlidne eller för anhöriga vid en persons bortgång. Vissa önskar 
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begravas i direkt anslutning till dödstillfället, en del har speciella krav på klädsel eller speciella 
böner. Äldreboendena är ofta i direkt kontakt med vårdtagaren inför bortgång, ofta benämnd som 
palliativ vård. Att kunna tillgodose olika behov inför vårdtagarens bortgång är något som alla 
äldreboenden måste hantera.

Majoriteten utav respondenterna förklarar att de hittills främst tagit hand om svenska eller kristna 
protestantiska vårdtagare, men kan beskriva några undantagsfall där de stått inför, för dem, nya eller 
ovanliga riter eller metoder. Personal 3 minns mycket väl när de ställdes inför en helt ny situation 
med en avliden muslimsk vårdtagare:

Första gången som jag fick ta hand om en kvinna som gått bort från Turkiet så visste vi 
inte  hur vi skulle göra liksom, för dottern hade [bara] berättat på ett ungefär hur de 
brukar göra. Det är oftast de anhöriga som tvättar dem, det fick jag  höra. Men så på den 
dagen när den här kvinnan dog (...)[började vi] förbereda den boende och sen när dottern 
kom den dagen så frågade jag:
”-Hur vill du att vi ska göra? Är det vi som ska tvätta, eller du som vill tvätta?”
”-Nej, sa hon. Då hade hon ändrat sig.”
”-Ni kan tvätta mamma.”
Det som de gjorde det var för det första så ville de att munnen skulle stängas, de ville 
inte att det skulle vara öppen mun. Så de sätter ett band som de knyter runt, för att 
stänga munnen. Sen hade de sådana här sidenband och sen satte de det här bandet runt 
fötterna, stortån. Sen knöt de ihop dem förstår du. Det var ju jätteintressant och jag 
frågade varför? Den här kvinnan, hon skulle skickas till Turkiet och så skulle hon 
begravas där. (...)Där kommer de fixa [vårdtagaren], alla släkter i Turkiet. (…) Men hon 
[dottern] sa att det var alltid en tradition, det var för att  fötterna inte ska gå isär. Jag 
förstod inte riktigt vad hon menade. Men (…) dottern var med och det var hon som 
berättade vad vi skulle göra och hur vi skulle göra. (…) Annars när en boende går bort 
så brukar vi alltid ha en Bibel med oss och så tänder vi ljus. Men det ville hon [dottern] 
inte, inga tända ljus. (Personal 3)157

Personal 4 betonar att man inte längre alltid kan ta för givet att alla vill ha Bibel, blommor och 
tända ljus vid bortgång, det är individuellt och anhöriga måste förklara hur de önskar ha det. Man 
tar givetvis fram Bibeln om man ser i informationen om vårdtagarens levnadsberättelse att han eller 
hon varit kristen säger personal 10, då tar de även dit prästen. Men det kan också bli väldigt fel för 
anhöriga om vårdtagaren inte varit religiös och därför har man ett speciellt litet häfte ”Ett farväl”, 
en fin dikt, som man lägger fram istället för Bibeln hos dem som ej varit religiösa.

Personal 9 funderar på om det kan vara så att det egentligen inte har någon betydelse om Bibeln är 
närvarande eller ej för de anhöriga, då de aldrig fått några reaktioner på att Bibeln är där. Det kan 
vara så att de är så fokuserade på andra känslor när de besöker sin avlidne släkting att de inte 
reflekterar över något annat. Kanske hade de inte heller märkt om man uteslöt Bibeln, hon själv 
menar att det är mest en rutin som de själva inte ens har funderat över. Personal 2 pratar om en 
förändring med behandling inför döden som hon uppmärksammat på boendet och talar om att:

Det här med Bibeln och så, det är lite si och så. Du vet alla anhöriga kanske inte tycker 
om att man lägger fram en Bibel. Innan har man alltid haft sidobord med Bibel och 
tända ljus och lite blommar på bröstet . Nu har vi hört till exempel att förr gjorde man 
såhär med händerna [knäpper ihop händerna som för att be]. Nu skall man göra såhär 
[vilar händerna på bröstet.] Man får inte visa liksom, egentligen, att det ska inte visa 
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liksom.
Jag tror att det kommer hända mycket de närmaste åren faktiskt, när nästa generation 
kommer in, just det här att det kanske inte är så noga för alla, att det ska vara exakt si å 
så, förut var det jättenoga, alltid. Jag kommer ihåg till exempel att döden var ju väldigt 
speciell, det skulle alltid vara på samma sätt, kista, och blommor runt omkring och så, 
men nu verkar det som att det inte är sådär.(Personal 2)158

På respondent 8 och 9:s äldreboende tar de dock alltid fram Bibeln, en duk, ljus, blomma och städar 
rummet då någon avlider, oavsett om vårdtagaren är kristen eller religiös överhuvudtaget. När den 
den ortodoxa vårdtagaren blir sämre tar man också dit den ortodoxa prästen, för då vill ju 
människor ha sin egna präst med samma tro. Respondent 8 betonar dock att undantaget är muslimer, 
man lägger inte fram Bibeln om en muslim har avlidit eftersom det skulle vara respektlöst mot de 
anhöriga. Samma resonemang förs av personal 11, Bibeln tas alltid fram, förutsatt att vårdtagaren ej 
är muslim. Då tar man fram Koranen, som de anhöriga ofta har med sig. Hur den avlidne skall ha 
placerat händerna är  något som respondent 10 också diskuterar. Det blir inte heller alltid helt rätt 
även om man försökt anpassa efter muslimska tillvägagångssätt:

Det finns ju sådana här mallar, att man ska tvätta och ligga på ett visst sätt och det 
gjorde vi och vi hade även kontakt med en tolk. Men så visade det sig att i slutändan 
blev det fel ändå, för att varje by har sin präst och varje by är olika, det beror på prästen, 
och det stämde inte med den byn så det blev väldigt fel. Också skulle man läggas vänd 
mot Allah eller något sådant, och det visste vi inte var det var. Men tillslut blev det bra, 
vi hade lagt upp, vi knäpper aldrig händerna om vi vet att någon inte är väldigt troende 
så då lägger vi dom vilande såhär [på bröstet] Och det var ju tabu, det var det som var 
det värsta, de skulle ligga utefter sidorna.(...) (Personal 10)159

För att ta reda på hur de äldre vill behandlas inför döden har flertalet boenden speciella 
informationspapper som de får vid den äldres ankomst, med frågor som rör hur den äldre vill bli 
behandlad på boendet. Där bör det anges hur vårdtagaren vill bli behandlad vid bortgång. 
Respondenterna betonar att det är anhöriga som ofta står för denna information, då vårdtagaren ofta 
är sjuk, dement eller har svårt att uttrycka sig på grund av språkbegränsningar. Metoden med 
information från anhöriga kan dock i vissa fall vara problematisk, något som exemplifieras av 
diskussionen från personal 4 och personal 5 angående den mandeiska vårdtagaren:

Om vi inte hade några anhöriga så hade vi inte kunnat veta om hans tro, för det är inget 
som han kan föra vidare så sjuk som han är. Alltså vi ställer upp och vi brukar ha extra 
personal. (…) skulle det vara speciellt bjuder vi in extra personal och vi försöker göra så 
gott det går. (Personal 4)160)
De kan inte förklara riktigt vad det är de tror på(…) Så de kan göra som de vill med 
kroppen. (...)Om de kanske skulle [säga att i sin] religion ska de vrida nacken [av den 
döda] så skulle vi inte säga ”nej det är förbjudet här.” (Personal 5)161

Kvinnligt och manligt 
Några respondenter nämner att mer intima handlingar såsom rakning eller duschning kan ha 
könsbestämda krav. Rakningen av manliga muslimer skall exempelvis oftast ske av män, vilket 
respondent 9 beskriver som ett eventuellt framtida problem då äldreboendet inte har en enda manlig 

158 Intervju på plats, Stockholm, Personal 2 (2011-11-30 10:30)
159 Intervju på plats, Göteborg, Personal 10 (2011-12-20 11:00)
160 Intervju på plats, Stockholm, Personal 4 gruppintervju (2011-12-01 14:00)
161 Intervju på plats, Stockholm, Personal 5 gruppintervju (2011-12-01 14:00)

36



anställd. Problem kan dock uppkomma vid rakning även om äldreboendet har tillgång till manlig 
personal, vilket Personal 7:s historia belyser:

Det har varit lite, just det här med rakningen att när han [muslimska vårdtagaren] inte 
klarar det så ska det vara en man som ska raka. Det är inte så många män som jobbar 
här, så det har väl mjukats upp lite.(...)Det har varit i samband med att hans äldsta fru 
gick bort, så var han jätteskäggig. Då kom killen som jobbar här och skulle raka honom 
men han lyssnade inte riktigt på [muslimska vårdtagaren] för att vårdtagaren pratar så 
lite svenska (…) men man förstod honom rätt bra ändå. Så han[manliga personalen] 
rakade honom och sen det så döpte vårdtagaren den  personalen till 'the bad boy', därför 
att man ska man vänta. Efter att ens fru gått bort, skall man tydligen vänta en viss tid 
tills man rakar sig, men personalen lyssnade inte och visste inte så han rakade på där. 
Det har alltid vart så med rakningen men det blev missförstånd där och jag tror faktiskt 
att anhöriga reagerade lite på det. Då kom de och såg sin pappa  renrakad, då blev det ju 
lite så. Det har löst sig nu alltså, jag har inte hört nåt på länge, han är inte skäggig heller. 
Ett tag var han skäggig  och då vet jag att någon av de yngsta sönerna kom. (...)I och 
med att han har två äktenskap, så har han, nu vet jag inte hur många barn han har men 
han har ju många. Så jag kan tänka mig att ser de att han är skäggig så gör de det [rakar 
honom] när de är här, han klarar det inte själv nu för han är handlingsförlamad.(Personal 
7)162

Att muslimer ofta bett om kvinnlig personal vid dusch har inte varit något stort problem menar 
respondenterna då det finns gått om kvinnlig personal. Vissa respondenter menar också att detta 
inte alltid är något nytt eller något speciellt religiöst krav, utan kan gälla blyghet överlag. Personal 
3 påpekar att det kan vara anhöriga som ställer detta krav, snarare än vårdtagaren och ger ett 
exempel om en turkisk kvinna som själv var för sjuk för att uttrycka sin vilja. Då hade anhöriga 
ställt kravet att ingen manlig personal fick gå in till deras mamma. 

Personal 7 delger att det har förekommit en del attityd från en vårdtagare som velat att kvinnliga 
personalen skall hämta saker åt honom då han inte vill hämta det själv. Enligt respondenten beror 
detta på att den manliga vårdtagaren anser att kvinnan bör hämta saker åt mannen. Här har 
vårdtagaren dock fått anpassa sig, menar personal 7. Andra respondenter framför att de inte fått 
några specifika önskemål eller fått göra några anpassningar gällande dusch, rakning eller liknande 
område.

Matanpassningar
Det som samtliga respondenter nämner i diskussionen om anpassningar är just matregler från andra 
religioner, vilket alla äldreboenden ser som en självklarhet att ta hänsyn till. Nästan alla boenden 
har under en längre tid beställt speciell mat, vanligtvis utan fläsk till främst muslimska vårdtagare. 
Alla respondenter visar en medvetenhet inför att speciell mat behövs och detta är något som alla 
boenden ser som givet att boendet skall kunna tillgodose. Personal 6 berättar att den turkiska 
avdelningen ibland har problem med den svenska kosten:

Vi försöker ibland laga mat så att de får den här lukten och doften av vad de ätit 
innan,förstår du, men annars så är det till alla, [alla] är vi ju lika. Det handlar inte om att 
jag är muslim, att jag är annorlunda mot en korean eller svensk. Det är ju precis samma 
(...)att de ska ha naturligheten när de är äldre, känna igen sig. Jag bara märker när vi 
lagar mat, de bråkar ju om den svenska maten. Varje dag är det diskussion om de, de mår 
ju jättedåligt av det, att de inte tycker om maten. De tycker att det smakar ingenting och 
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varje dag hör vi i personalen som jobbar här [detta].(Personal 6)163

Andra respondenter berättar att anhöriga ibland tar med sig speciell mat till vårdtagaren. Detta 
behöver inte heller vara av religiösa anledningar utan för att man skall få smaka på maten man ätit 
tidigare i livet. Det finns också undantag, Personal 5 nämner att hon frågat den mandeiska 
vårdtagarens dotter om han inte önskar äta något speciellt, från sitt hemland, men fått ett nej till svar 
eftersom han inte gillar den maten. Vårdtagaren är enligt dottern  vegetarian men det råder 
osäkerhet på om det är religiöst motiverat eller inte Äldreboendet har dock beställt speciell mat till 
honom i alla fall, utan fläsk. 

Det har också föranlett olika former av praktisk problematik som kan anknytas till religiösa 
matregler. Personal 7 säger:

Vi beställer och så går vi ut och handlar och om vi har haft någonting på en annan 
våning som har blivit över som vi vet att han kan äta så sparar vi det och fryser, för där 
vi beställer ifrån där får man så stora, kanske fem kilo.(...) Det ska vara hanterbart. Sen 
så har han, [eller] han hade från början två fruar. Den ena frun hon lagade mat och kom 
hit, nu har hon gått bort och hon andra [frun] gör inte det. Så där löste den biten sig 
mycket [förut].(Personal 7)164

Här är det sålunda ett problem att när man beställer mat så är de inte beräknat bara till en person, i 
detta fallet en muslimsk vårdtagare, varpå man löst problemet på ett mer praktiskt sätt för boendet 
nu när anhöriga inte längre kommer med mat. Personal 2 beskriver ett annat praktiskt ärende som 
härrör till att de med olika matregler inte kan sitta vid samma bord på boendet. De som är väldigt 
religiösa vill ha ett eget bord. 

Ett annat dilemma som kan uppstå är om en vårdtagare på äldreboendet önskar fasta. Respondent 8 
berättar att muslimer kan ha olika tider för brytningen av fastan varje dag, ena dagen 19.00, andra 
dagen 19.01. Om någon skulle fasta enligt detta sätt på boendet skulle personalen inte kunna hålla 
ordning på sådana detaljer, menar både respondent 8 och 9. Vårdtagarna får hålla ordning på tiderna 
själva om de vill fasta, det som personalen kan göra är att lägga undan mat. Personal 8 beskriver att 
det varit problematiskt med en kvinnlig vårdtagare som är Jehovas vittne, som i början vägrade ta 
sin medicin. Personalen får inte lov att tvinga i någon medicin, men problemet löste sig efter några 
veckor då hon tog medicinen till slut. 

Gudstjänst, imamer, bön och svenska kyrkan
Svenska kyrkan och äldreboenden i Sverige har länge haft ett nära samarbete vilket tycks hålla i sig 
än idag, då alla boenden har besök av kyrkan från en gång i veckan till en gång i månaden.

Vilka som går på gudstjänst varierar dock på boendena. Personal 9 nämner att de har en mycket 
aktivt kristen vårdtagare som går på gudstjänsten varje onsdag men som också åker iväg till kyrkan 
i stadsdelen söndag varje vecka. Respondent 10 anser att de inte kan ta alla till gudstjänsten bara de 
vårdtagare som varit religiösa tidigare, eftersom det är fel att ta dit dem i annat fall. Respondent 1 
förklarar att de som går på gudstjänsten på boendet är de som är pigga, som klarar av att sitta stilla. 
Det blir kanske två, tre stycken som brukar vara med. Respondent 8 beskriver hur det ser ut på 
hennes avdelning och vilka som går på gudstjänst på följande sätt:

Svenska kyrkan är här varje onsdag, och sen är den här personen från polen, som är 
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katolik, med på svenska kyrkans [gudstjänst] varje onsdag.(...)Bibel är Bibel. Det är 
inget problem, du vet, även om man är kristen eller om man är muslim, kyrkan är 
kyrkan, så det är inget problem.(…) Sen två gånger om året kommer det en, ja deras 
präst då, och ger henne nattvarden.[Det läggs till att det inte verkar vara så viktigt med 
gudstjänst för de boende överlag]Det är två, tre som går till gudstjänst. Ibland så när de 
frågar 'vad ska vi göra idag'  svarar man att det är gudstjänst. 'Gudstjänst?!' säger de. 'Ja 
nu får du gå ner och bikta dig' skojar jag. 'Nej, vad ska jag göra där?!' säger de. Du vet 
det är inte viktigt, det är det inte. Inte här hos mig [på avdelningen] i alla fall. (Personal 
8)165

Även personal 2 påpekar att det inte är någon vårdtagare som säger att de absolut vill gå till kyrkan, 
men personalen frågar ändå alla om de önskar gå på andakt. Hon förklarar att deras finska 
vårdtagare inte heller är aktiva, men att personalen tar dem till finska gudstjänsten i alla fall 
eftersom de då får möjlighet till gemenskap och att höra det finska språket. Personal 7 är inne på 
samma spår och beskriver engagemanget vid gudstjänsterna på följande sätt:

Kyrkan kommer ju också med jämna mellanrum, då kallar de det liksom för sångstund 
eller underhållning. De har ju alltid en andakt innan men här är det några som absolut 
inte vill. När de[kyrkan] kommer så får de[boendena]välja.(Personal 7)166

De flesta av äldreboendena erbjuder inte annan gudstjänst eller annan religiös aktivitet för 
vårdtagarna förutom de i samarbete med svenska kyrkan, eller som i några fåtal fall från svenska- 
samt finska kyrkan. Personal 7 nämner att de anhöriga hämtar sin muslimska pappa och hon tror att 
de åker till moskèn, medan vårdtagaren som är Jehovas vittne åker iväg till sina möten. Några av 
respondenterna belyser att det inte blivit ett problem,eftersom personal eller anhöriga tar med 
vårdtagaren till moskén. Personal 7 utvecklar diskussionen och tar upp att den dagen då den 
muslimska vårdtagaren inte längre kan ta sig till moskén då är det kanske möjligt att ta dit en imam. 
De har redan en diakonissa som kommer till boendet, men hon vet inte till vilka, eftersom 
diakonissan inte behöver berätta för personalen vem hon skall besöka. Det är inget personalen 
lägger sig i. Respondent 2 framhåller att:

Vi har ju aldrig haft något för israeliter till exempel. De måste ju gå till sin egen kyrka, 
jag tror inte att de vill göra någonting  från samhällets håll (...).(Personal 2)167 

På respondent 6:s äldreboende, med turkisk avdelning, skiljer man sig gentemot de övriga 
äldreboendena då de utöver Svenska kyrkan har besök av en imam från turkiska föreningen i 
stadsdelen varje torsdag, ett grekiskt kapell som kommer en gång varann vecka till en gång i 
månaden samt en speciell grupp för sina spanska vårdtagare. När imamen kommer så är det fika och 
frågestund vilket vårdtagarna uppskattar jättemycket enligt respondent 6. När imamen inte kommer 
blir det stor besvikelse, vilket händer då imamen är på flera äldreboenden i närområdet. Respondent 
6 betonar dock att för att visa respekt behöver inte de tre vårdtagare som inte är muslimska  vara 
med när imamen är på plats utan de får fika i ett annat fikarum. Det samma gäller inte för 
muslimerna när Svenska kyrkan är på plats:

Kyrkan kommer ju (...) också hela tiden och bjuder på kaffe och sådär. Då är vi alla 
tillsammans, för vi bor ju i Sverige(...)förstår du, då går de inte bara dit för att det är 
kyrkan, då är vi [alla, inklusive muslimer] samlade där. Vi säger inte att ”de får inte vara 
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med”. (…) De sjunger där (…) då har de musik, lite trevligt och då får ju alla vara med. 
(Personal 6)168

Bön
På frågan om det förekommer vårdtagare som ber eller som önskar ha hjälp med bön svarar 
respondenterna ofta att de inte vet om vårdtagarna ber då de har inte uppmärksammat några sådana 
uttryck, eller så sköter vårdtagarna det privat. På respondent 8:s boende finns en muslimsk 
vårdtagare som är dement men som kanske ber, då personalen har reagerat på att han hela tiden, 
hela dagarna, går och tvättar sig. Det kan också antydas att vårdtagarna inte är så aktivt religiösa, 
medan andra beskrivningar från respondenterna visar på  motsatsen. 

För vissa vårdtagare spelar bön en stor roll. Personal 1 uppger att bönen är viktig för deras ortodoxa 
vårdtagare trots hennes demens, men att anhöriga sköter bönen:

Ja, men sen om kyrkan, om de har sånger och sådär, så brukar barnen spela dem för 
mamman. Så ja, de kommer. Varje dag kommer mannen till henne, utom söndagar, alltid 
och innan hon och mannen åker iväg, då måste de ju gå in i rummet och be, de har en 
tavla där. Jag tror kanske, det verkar kunna vara så, att hon var religiös, innan hon blev 
sådär dement. Så som om för att påminna henne, att det fortfarande går bra för henne 
liksom. [Det är viktigt] att  ha den här bönen, även om hon inte kan prata. Det gör de 
varje dag, det gör han varje dag för henne. Det är mannen [som ska be bönen, ej 
personalen.] (Personal 1)169

Respondent 6 på den turkiska avdelningen kan beskriva hur äldreboendet löst situationen med bön 
för en blind, muslimsk kvinnlig vårdtagare:

Vi har ju en tant här som är blind som ber och hon har ju fått en sån här kakel- eller en 
stenbit, så hon behöver inte tvätta sig.(…) Man kan ju be då när man är blind och inte 
har möjlighet att tvätta sig. Man måste ju gå å tvätta sig varje gång man ber, men hon 
har ju inte den möjligheten hela tiden. Men gör vi i ordning henne. (...)så ber hon i sin 
fåtölj där.
(…) Så vi har inget problem sådär, det enda är ju att de måste ju klara av det själv, 
förstår du vad jag menar? Vi kan ju hjälpa dem med att tvätta och fixa dem,men det kan 
vi ju inte göra hela tiden heller,  fem gånger [per dag] dra fram och tillbaka. (…) Men är 
man ren och har tvättat sig och allt det här, så [ber] ju de som vill och de som kan, det är 
inget problem så.(...)Vi har ju pratat med imamen och då har han kommit med den här 
kakelstenen, eller vad jag ska kalla den, som hon kan använda hon som är blind och som 
ber. Så det är inget problem, det är det inte. (Personal 6)170

Hon beskriver också att en dement vårdtagare är så van av att be med radband att hon fortfarande 
sitter och gör samma rörelse med fingrarna.

Språkliga barriärer 
Många respondenter yttrar att det ibland är svårt att kommunicera med de äldre, framförallt om de 
inte talar svenska. Respondent 7 uppger att många äldre invandrare inte heller talar engelska, 
förmodligen då de inte haft det som huvudspråk och att det kan leda till svårigheter. På många 
boenden kan man ofta lösa problematiken genom att anhöriga kan tala för vårdtagarna om dess 

168 Intervju på plats, Stockholm, Personal 6 turkisk avdelning (2011-12-02 15:00)
169 Intervju på plats, Stockholm, Personal 1(2011-11-30 10:00)
170 Intervju på plats, Stockholm, Personal 6 turkisk avdelning (2011-12-02 15:00)
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religiositet eller att man handlar efter rutiner man känner till sedan tidigare.

Ett tydligt svårt fall är det som upplevts på äldreboendet med en mandeisk vårdtagare. Personalen 
vet inte hur viktig religionen är för honom eller om han varit väldigt religiös tidigare. Vårdtagaren 
talar inte svenska eller engelska och religionen är helt främmande för personalen på boendet. De har 
fått en broschyr om Mandeism av mannens dotter, som respondent 4 och 5 dock inte anser ger helt 
klara svar på vad religionen går ut på och vad som följaktligen skall utföras från personalens håll för 
att tillgodose mannens behov. Medan respondent 5 hävdar att anhöriga kanske inte själva riktigt vet, 
för respondent 4 fram följande resonemang: 

Fast vad jag tror, det är min åsikt som jag säger, att de kan om sin religion men de är 
förhindrade av språket. Liksom, dottern som kommer,  man ser att hon vet jättemycket 
och hon vill verkligen förklara men hon är begränsad av svenskan. (…) Jag vet säger 
hon, men jag kan inte förklara på svenska. (…) För henne är det väldigt påfrestande att 
han bor här, att hon har fått lämna över honom på vårdhem så. Det har aldrig varit i 
deras kultur att inte kunna ha honom hemma. (…) Det vi i alla fall kan se är att de tror 
på Johannes döparen. Vi kristna pratar jättemycket om anden och Jesus fadern och allt 
möjligt med det där, men i deras skrift skall allt vara om  Johannes döparen. Och allt 
ska vara baserad runt vatten, ska det vara dop då ska hela kroppen döpas och när de 
gifter sig ska  hela kroppen ned i vatten. Så vi kan inte säga att de inte kan [om sin 
religion}] men de kan inte förklara för oss på svenska. Det är det som hindrar, just för 
henne.[dottern till mandéern] Men han[mandéern] har [anhöriga] som kan prata 
svenska hur bra som helst, men hur intresserade är de?! (Personal 4)171

I en annan situation på ett annat boende har respondent 7 bara kunnat ana att deras persiska 
vårdtagare anser att religion är viktig, då hon sett att han läser väldigt mycket ur persiska böcker 
och uppmärksammat att vissa böcker är tofsprydda och därmed borde vara religiösa eller speciella.

Lösningen som nämns på språkproblematiken, förutom respondent 11:s pärmar med fakta om olika 
religioner som personalen kan slå upp i i nödfall, är personalen. I de invandrartäta områdena är det 
inte bara äldre med annan religion förekommande, här finns även yngre personal med alla möjliga 
språkkunskaper och religiösa tillhörighet. Respondenterna talar om hur personal får hjälpa till att 
tolka och förklara hur de själva utför religiösa handlingar. Respondent 6 från den turkiska 
avdelningen poängterar att möjligheten till turkisk talande personal är en av huvudorsakerna till att 
de har ett specificerat boende. Men lösningen med personal som talar andra språk eller själva utöver 
andra religioner är inte alltid en uppskattad eller lämplig lösning för alla, vilket personal 7 vittnar 
om:

Vi har ju lärt att det blir mer och mer [olika religioner], tre fyra stycken här, då behövs 
det mer och mer. Eller så behövs det kanske inte, då har vi kanske någon personal som 
kan berätta, som kommer från Irak eller Iran. Då är det kanske mer de svenska äldre 
som har lite svårt att acceptera, den generationen. Det visar inte alla, men alltså, ibland 
tycker jag man märker det. Det märks liksom, de vill inte. En man [vårdtagare] säger:
”-Är det svensk besättning?” 
Det är liksom viktigt för honom.(...) Så säger de om det kommer någon som talar dålig 
svenska att de inte förstår och det är klart att de måste [förstå].(Personal 7)172

Det är inte heller alltid säkert att personal finns att tillgå, respondent 11 har stött på problematik då 

171 Intervju på plats, Stockholm, Personal 4 gruppintervju (2011-12-01 14:00)
172 Intervju på plats, Malmö, Personal 7 (2011-12-05 15:00)
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de har en vietnamesisk vårdtagare som inte talar svenska:

Hon tror jag inte är speciellt religiös faktiskt, jag vet inte ens vad hon har för [religion] 
(…) I och med att man inte kan prata med henne så blir det inte att man frågar om 
religion. Jag vet inte om det är buddhism eller hinduismen eller något sådant.[Anhöriga] 
pratar också väldigt dålig svenska. Vietnamesiska är ju lite svårare.(Personal 11)173

Medan spanska eller bosniska är vanligare både bland vårdtagare och personal så är det ovanligt 
med vietnamesiska, varpå man saknar personal som kan hjälpa till att tolka. 

Hur ser behovet ut?

Äldres religiositet 
Hur viktig är religion för de äldre? Att många vårdtagare är sjuka och ibland lider av demens leder 
ibland till att religion får lämnas däran, medan andra respondenter låter anhöriga hålla liv i religiösa 
handlingar. De talar om för personalen att vårdtagaren varit religiös tidigare i livet och därför önskar 
ha det si eller så. Personal 1 hyser åsikten att det snarare är anhöriga till vårdtagarna som håller 
religionen som viktig, medan de äldre inte är så religiöst aktiva.

Vissa respondenter menar att religion inte är särskilt viktigt överhuvudtaget och att åldern inte tycks 
har någon särskild påverkan på den äldres religiositet. Personal 1 reflekterar kring frågan om hon 
tror att äldre tenderar att se religionen som viktigare rent generellt och anser att det avgörande för 
religiositeten på äldre dagar helt enkelt beror på om man som person är religiös från grunden. Hon 
förtydligar med förklaringen att om man inte var religiös innan, så ses det inte heller som viktigt på 
äldre dagar. Om man däremot varit religiös tidigare, blir vårdtagaren troligtvis mer religiös med 
åren. Men det kan också påverkas åt motsatt håll, då vårdtagaren kanske passar på att slappna av 
och släpper det religiösa engagemanget när han eller hon blivit gammal. Även respondent 3 
resonerar på samma sätt och understryker betydelsen av att ens tidigare religiösa intresse avgör, har 
man varit aktiv i sin religionsutövning så blir religion inte sällan mer viktig när man hamnar på 
äldreboendet. Personal 6 har funderat på varför det kan förhålla sig på detta sätt:

 Jag tänker att det måste ju vara så. [att äldre är mer religiösa] (…) Jag tror nämligen att 
(...)när man är ung då gör man ju saker som man inte [skulle göra idag](...) och jag 
tänker såhär att många gånger har vi har gjort saker som är förbjudna, om jag pratar om 
våra muslimska mer. Då har vi kanske gjort saker som man inte ska göra och det märker 
man ju sedan när man blir äldre, vilka misstag som man har gjort. Det kan ju vara av 
den anledningen.[att man blir religiösare när man är äldre]. (...)Jag tror att när man är 
äldre, man är rädd när man blir äldre och förstår vad som är rätt och fel.(Personal 6)174

Respondent 2 anser sig däremot ha märkt av att de äldre faktiskt kan tänkas vara mer religiösa än 
yngre och berättar om ett exempel:

Viktigt är att äldre människor kanske är mer religiösa än vad vi yngre är. Jag tror att de 
blir det också. Jag kommer ihåg att NN,  hon va inte särskilt religiös, men när hon blev 
äldre och sjukare så blev hon det,  alltså hon började prata om vad som händer sen, det 
är bara gud som vet. Det blev sådan  ”va?!” Kanske är det var man hamnar, upp eller 
ner, som är den stora frågan! [I] den här generationen, som går bort nu. Nästa kommer 

173 Intervju på plats, Göteborg, Personal 11 (2011-12-20 14:00)
174 Intervju på plats, Stockholm, Personal 6 turkisk avdelning (2011-12-02 15:00)

42



säkert bli annorlunda. Jag tror att det kommer bli en ökning av de som inte utövar sin 
religion. (Personal 2)175

Respondent 11 tror också att man blir mer religiöst aktiv i takt med att man åldras och hon har två 
kvinnliga vårdtagare som själva berättar att de inte var religiösa i yngre dagar, det var inte så noga 
men det har blivit viktigt på senare år. De vill kanske ha syndernas förlåtelse, tror respondenten.

Invandring och religiositet
Uppsatsen har tidigare tagit upp tanken om invandrares omsorgskultur, om viljan att ta hand om 
sina äldre i hemmet. (Se avsnitt omsorgskultur sid 22) Liknande tankegångar finns presenterade 
bland några av respondenterna. Personal 3 vittnar om att anhöriga till vårdtagare från andra länder 
ofta får dåligt samvete över att de lämnat sin mamma eller pappa på ett äldreboende. Detta brukar 
leda till att de anhöriga ställer högre krav än andra på personalen och ibland visar ett större missnöje 
över jobbet som utförs då de vill att jobbet skall utföras utefter deras villkor. Personal 6 beskriver, 
utefter sin egen syn, muslimers syn på att lämna sina anhöriga på äldreboende:

I Sverige känner jag att vi muslimer oftast är så nära varandra. Vi vill ju inte helst lämna 
våra äldre på på gruppboende, våra barn ska ju ta hand om [sina äldre]. Idag lever vi ju i 
ett sådant samhälle att det går ju inte, det går ju inte. Vi var ju på studiebesök i Istanbul, 
(…) de visade en så dålig bild från Turkiet, hur det var på äldreboenden eller servicehus 
och det var ju inte alls så som vi såg (...) De sa att:
-”vi är ju så rädda att folk ska snacka, ja men han och hon har lämnat sina föräldrar 
där.”  Det var ju tabu, eller vad jag ska kalla det. (Personal 6)176

Respondent 2 delger att hon märkt en förändring på senare tid då det syns att alltfler äldre 
invandrare börjat infinna sig på boendet:

Nu ser man ju att det kommer mycket mer äldre invandrare in. Det gjorde de inte förut, 
eftersom det inte var normen. Det är så många och deras barn vill inte ställa upp och ta 
hand om sina  föräldrar, alltså det bli ju så. Alltså förra generationen det va ju deras 
[barnens plikt/uppgift], det var ingenting att prata om. Men nu de väljer själva:
-Nej, vi orkar inte, vi orkar inte!
Så hamnar mamma här, eller pappa. Det tror jag ökar, på det viset, att det kommer bli 
mer religiöst räknat kanske.(Personal 2)177

Personal 1 meddelar att hon inte alls tror att det kommer bli fler äldre invandrare med annan 
religiositet på äldreboendet, eftersom hon upplever att de flesta önskar återvända till sitt hemland. I 
Sverige blir det inte ett lika stort religiöst engagemang som vårdtagaren har i hemlandet, eftersom 
anhöriga i Sverige inte har tid att ta med sina anhöriga till moskén eller liknande. Utifrån sina egna 
erfarenheter beskriver hon att hon inte känner någon äldre på något äldreboende som är från 
Afrika.178 Hon menar att de inte vill bo på äldreboende, främst på grund av tidsbristen som de 
upplever här i Sverige och på äldreboendena. I hemlandet  finns det  släktingar som har tid och där 
kan affärer till exempel stänga och man slutar tidigt innan fredagsbönen. 

Respondent 6 tror att muslimer är mer benägna att vara starkare troende än svenska, som hon själv 
uttrycker det. Hon förklarar att de svenska verkar vara mer ensamma, vilket i och för sig kan tänkas 

175 Intervju på plats, Stockholm, Personal 2 (2011-11-30 10:30)
176 Intervju på plats, Stockholm, Personal 6 turkisk avdelning (2011-12-02 15:00)
177 Intervju på plats, Stockholm, Personal 2 (2011-11-30 10:30)
178 Respondenten talar om egna erfarenheter, då hon själv nämner att hon är från NN i Afrika. 
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leda till att man blir lite mer reflekterande och kanske även mer religiös. Trots det tror hon att 
släktingar som ofta kommer till deras invandrade vårdtagare och tar med dem på religiösa 
aktiviteter bidrar till att religionen blir viktigare och starkare. Personal 1 anser att muslimer är 
väldigt aktiva i sin religionen, i och med att de måste be fem gånger om dagen. Det är inte 
obligatoriskt när det gäller kristna, men hon säger också att det ju kan hända att en del kristna ber 
minst lika mycket, då en del ber då de tänker på gud. 

Personal 2 nyanserar diskussionen om de äldres religiösa engagemang och menar att det är 
märkbart att många muslimer idag inte utövar sin religion. Hon tror att det religiösa engagemanget 
minskar både hos muslimer och hos kristna. Kristna går inte till kyrkan om det inte finns någon 
speciell anledning som t.ex. vid dödsfall eller liknande. Vårdtagaren är född till kristen eller 
muslim, men det innebär inte så mycket mer. Hon anser också att det kan vara väldigt avgörande 
vart ifrån du kommer, som invandrare, då man i sitt hemland kan ha varit mer eller mindre förtryckt 
av kyrkan:

Vi behöver inte gå [långt bak i tiden heller] i Sverige eller Finland, bara före kriget. Det 
var ju kyrkan som styrde alla fattigfolket. Du fick gå till kyrkan varje söndag oavsett om 
du ville eller inte, hade tid eller ork eller kunde. Men  liksom det var ju kyrkan som 
styrde väldigt mycket, hur det skulle vara och det blir ju samma sak i deras [de från 
vissa andra länder som kommit till Sverige] hemländer. När de kommer därifrån, man 
slappnar av liksom, från trycket. (Personal 2)179

Personal 10 tror inte heller att det kommer ställas fler andra religiösa krav i framtiden, eftersom 
invandrarna idag har bott så pass länge i Sverige. Det var nog skillnad för cirka trettio år sedan, 
men idag har de har anpassat sig:

För idag de som hamnar här [på boendet] de är väldigt delaktiga eller har varit, i alla fall 
deras barn, i samhället. Det är försvenskat, även om de har någon annan tro. Så det 
brukar gå väldigt bra. Jag tror nog, egentligen tror jag att det ser likadant ut under ytan, 
det tror jag faktiskt i stort. Sen har de säkert ett yttre som talar om vad de ska tänka och 
tycka om och ha sin religion framför sig. Men sen tror jag att vi är ungefär lika. 
(Personal 10)180

Plats för lösning
Platsen äldreboendet befinner sig på kan också vara viktig i Sverige, då många respondenter 
reflekterar rörande att deras område är mer invandrartätt, varpå deras fördelning av äldre med annan 
religion ser annorlunda ut gentemot andra delar i Sverige. Personal 4 beskriver att hon reagerade på 
hur stor skillnad det var i Stockholm i jämförelse med vad hon uppmärksammat på ett äldreboende i 
Småland, där det inte fanns invandrare varken bland vårdtagare eller personal.

Vissa respondenter tror att det kommer uppstå olika former av problematik ju fler olika religioner 
eller kulturer som blir representerade på äldreboendena. Personal 7 menar att i och med att man nu 
mera får välja boende själv i Malmö framkallas automatiskt ett behov av att utvecklas och anpassas 
för att locka nya sökande. Hon menar att äldreboendet måste hänga med i utvecklingen och lära sig 
mer om andra religioner och kulturer.

Hur man tänker lösa eventuella framtida problem är ovisst och inget man diskuterar, enligt 
respondent 2:

179 Intervju på plats, Stockholm, Personal 2 (2011-11-30 10:30)
180 Intervju på plats, Göteborg, Personal 10 (2011-12-20 11:00)
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Men vi har ju pratat lite grann t.ex. nu när de bygger ett nytt boende att varför inte 
direkt planera olika avdelningar t.ex. för syrianer? Det finns jättemycket äldre syrianer. 
Så att de kan ha sin egen mat och religion och sådär och kanske en som pratar arabiska, 
en avdelning kanske de kan få. Jag tror att någonstans skulle de må bättre, det har vi 
sett. Ja de skulle må bättre av att få vara lite med likasinnade om man säger så. Bara 
maten, att kunna beställa samma mat till allihop och inte ha fem eller sex olika sorter 
och att sitta vid samma bord och ha samma mat.(Personal 2)181

Personal 10  förmodar att det inte det blir några stora problem i framtiden, eftersom hon tror att de 
mest extrema religiösa inte kommer till boenden i och med att de håller sig till sitt. Det behöver 
faktiskt inte bli något problem över huvudtaget i framtiden menar respondent 3, eftersom de redan 
befinner sig i en mångfaldskommun och har många invandrare på boendet. Dessutom får personalen 
hela tiden utbildning och går på olika kurser om hur man skall bemöta vårdtagare från andra länder.

Analys-Svenska normen på äldreboendena?
Allas rätt till vård på lika villkor? Samtliga respondenter betonar vikten av att individanpassa efter 
vårdtagarens vanor vilket respondent 4:s citat får åskådliggöra:

Det ska vara individbaserad vård och [vårdtagaren] ska inte behöva ändra sina vanor 
bara för att han [eller hon] är här. Det är vi som ska anpassa oss, det är inte de som ska 
anpassa sig efter just [äldreboendet]. Det är vi som ska anpassas efter individens 
behov”.182

Beroende på vad som bör inkluderas till begreppet vård kan en viss skevhet anses förekomma på de 
undersökta äldreboendena. Många respondenter menar på att den enes religiositet inte får stå i 
vägen för andra vårdtagaren. Det är med utgångspunkt från detta resonemang som analysen tar sitt 
avstamp.

Analysen är indelad i olika avsnitt efter olika teman som uppkommit i resultatredovisningen. Först 
diskuteras vad som benämns som den svenska ”normen” där den protestantiska traditionen, i form 
av Bibeln, gudstjänsten och de kristna högtiderna som vägledande normen problematiseras. Därefter 
följer en reflektion om religiositet överlag på äldreboendena, utifrån religiöst engagemang och 
privatreligiositet, som åtföljs av en diskussion om invandrares religiositet, stereotypiseringar och 
dess följder. Till sist diskuteras eventuella lösningar på de tidigare avsnittens diskuterade problem, 
med fokus på personal, ökad kunskap och anhörigas betydelse. Slutsatsen summerar sedan vad som 
framkommit i analysdelen. 

Svenska traditioner och religiösa högtider 
Att fira andra högtider än protestantiskt kristna/svenska traditioner är något som ofta betraktas som 
svårt eller något som i vissa fall bör hållas privat. Förklaringarna till varför man inte ämnar fira 
högtider från andra religiösa traditioner skiftar från argument om att vårdtagare med annan religion 
är för få eller att det vore svårt att pynta och fira med hela boendet till att vårdtagarna ej vill fira. 

Skevheten 
Påpekandet om svårigheten att pynta boendet efter andra religiösa högtider är i stor kontrast till den 
syn man möts av på de fullt julsmyckade äldreboendena. Det förefaller således inte röra sig om en 
181 Intervju på plats, Stockholm, Personal 2 (2011-11-30 10:30)
182  Intervju på plats, Stockholm, Personal 4 gruppintervju (2011-12-01 14:00)
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praktisk omöjlighet i form av tid, plats eller liknande, gällande möjligheten att pynta boendet. 
Svårigheten handlar om något helt annat. Det kan givetvis förklaras med att man inte vet att hur 
andra religiösa högtider firas och hur eller om de pyntas. Förklaringen att vårdtagarna ej vill fira 
något speciellt kan inte heller bortförklaras och att därför inte pynta förefaller därmed som en god 
anpassning till den individuella vårdtagarens vanor.

Men när frågeställningen till respondenten utgår från att någon skulle komma att efterfråga ett 
religiöst firande, är svar av ovanstående sort ett uttryckssätt för en skevhet som analysen vill belysa. 
Att den enas behov inte skall stå i vägen för den andres behov är en princip som i vissa fall kan 
tyckas stå i konflikt med äldreboendenas efterstävan att anpassa sig efter alla vårdtagares 
individuella vanor. Medan man firar jul och påsk på svenskt traditionellt eller protestantiskt kristet 
vis, önskar man inte fira andra religiösa högtider eftersom dessa högtider inte skall påverka hela 
boendet. Detta motiveras med att det är så pass få med andra religiösa högtider att det vore orimligt 
att låta detta påverka hela boendet. Skevheten blir inte en skevhet i den mening, eftersom en 
vårdtagares religiösa behov skulle påverka alla de andras behov på ett märkbart sätt. Däremot blir 
kanske den religiösa vårdtagarens vanor förbisedda, varpå anpassningen efter individen ej blir 
fullständig. Detta löses, enligt respondenterna, med att de kan pynta vårdtagarens egna privata rum 
och låta anhöriga fira tillsammans med vårdtagaren där. Man kan även diskutera högtiden och klä 
vårdtagaren i högtidskläder.

Att svenska traditioner eller protestantiskt kristna får fira sina högtider utanför privata rummet kan 
ses som en skevhet i den bemärkelsen, även om viljan att försöka tillgodose alla vårdtagares behov 
finns representerad. Det kan däremot ses som anmärkningsvärt att äldreboendet med i huvudsak 
turkisk avdelning numera julpyntar och firar jul, eftersom de fått dit tre vårdtagare från andra 
religioner eller kulturer, varav en  kategoriseras som svensk av respondenten. Således gäller inte 
argumentet att få vårdtagare inte skall påverka majoriteten på boendet om minoriteten kan anses 
tillhöra normen i värdsamhället.

Skevheten lyser i vissa fall igenom på ett mer drastiskt vis i form av åsikter om att Sverige bör hålla 
sig till de egna högtiderna, de svenska, oavsett om andra religioner är representerade på boendet. 
Här finns en ovilja att fira högtider som skiljer sig från värdkulturen oavsett om mängden 
vårdtagare med andra religiösa tillhörigheter skulle öka. Att följande resonemang kan delas av 
många är säkert inget nytt, men det visar på uttryck av motvilja att anpassa efter andras vanor och 
bevara vad man kan klassa som den svenska majoritetskulturen.
 

Här i Sverige firar vi som svenskar, annars kan man göra det privat. Jag vill inte fira 
muslimskt, det som de firar, bara för att det finns en muslim [på boendet}.(Personal 
5)183

Hit kan teorin om ackulturationsstrategier från värdkulturen appliceras. I det sista citatet finns en 
tydligt tendens att inte önska anpassa boendet efter eventuellt andra religiösa krav. Den svenska 
normen, med svenska- eller protestantiska kristna traditioner, fungerar som norm på äldreboendet, 
oavsett förändring bland vårdtagarna. Med detta inte sagt att alla som tillhör annan religiös tradition 
inte önskar fira svensk jul, men möjligheten att fira sin egen högtid är ytterst begränsad på nästan 
alla undersökta äldreboenden. Detta tyder på en assimilering, där äldreboendet bevarar värdkulturen 
och inte önskar blanda in nya så kallade främmande element. Invandrare eller vårdtagare med annan 
religiös tillhörighet får lov att  fira i sitt privata utrymme, vilket kan ses som en form av 
segregering. Huruvida detta är uppskattat av vårdtagaren eller inte kan inte denna uppsats ge svar 
på. Att vårdtagare med annan religiositet får fira högtiderna på rummet kan också tänkas härleda till 
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att respondenterna anser religiösa uttryck som något privat.

Det finns respondenter som reflekterat över högtidernas roll och helt enkelt tar ifrån julen dess 
kristna karaktär, samtidigt som det även förekommer hänvisningar till Jesus födelse från andra 
respondenter när man talar om julen. Här visas prov på en variation, vissa firar högtider av religiösa 
orsaker medan andra  kopplar ihop högtiderna med tradition och kultur, varpå individuella 
skillnader är centrala för att förstå andras religiositet. Om det svenska julfirandet inte alls klassas 
som något religiöst kan kanske inte heller kritik riktas mot att äldreboendet skulle prioritera vissa 
religiösa högtider framför andra.

Alla ska med?
Det kan vara befogat att motivera avsaknaden av firande utav andra religiösa högtider med att 
vårdtagare med annan religiositet är så pass få,  men det finns ett djupare plan till denna diskussion. 
På samtliga boenden finns en strävan eller en vilja att alla skall vara med och fira jul, oavsett 
religiositet. På den muslimska avdelningen inkluderar personalen de muslimska/turkiska 
vårdtagarna i traditionella svenska julfirandet, då de ju också gillar gröt och får gemenskap. Likaså 
har man inkluderat de övriga vårdtagarna på boendet i muslimska eid firandet då det handlar om 
gemenskap och fest enligt respondenten, även om muslimerna verkar förstå eidfirandet och 
uppskatta det i större utsträckning än julfirandet. Respondent 8 uttryckte att hon önskade att 
vårdtagaren som var Jehovas vittne fick vara med på festligheterna på boendet. Likaså fick 
mandéiska vårdtagaren var med och fira jul och önskade göra så utan förändringar i firandet.
Det skulle kunna hävdas fokuset flyttats från det religiösa uttrycket till förmån för högtiderna som 
tradition eller festligheter, både vid jul eller eid. 

Gudstjänst
Liknande trend syns inför gudstjänster med Svenska kyrkan där respondent 6 förklarar att alla på 
den turkiska avdelningen, även muslimerna, får vara med när Svenska kyrkan är på besök, eftersom 
äldreboendet befinner sig i Sverige. De går dit för kaffet, gemenskapen och sångerna. Däremot 
avlägsnar äldreboendet de tre vårdtagarna som inte är muslimer när imamen kommer på besök, för 
att visa de tre vårdtagarna respekt. Här markeras en skillnad, som kan tänkas härröra till att 
personalen ser på imamens besök som ett tydligare religiöst uttryck, till skillnad från svenska 
kyrkans besök som kopplas samman med något annat, såsom gemenskap, sång och tradition. 
Kärnan kan i många fall,tänkas ligga i synen på den svenska normen och kyrkan eller julen som 
urvattnat på religiöst innehåll, vilket skulle vara troligt enligt sekulariseringsteorin. Det vore dock 
generalisering och för vissa säkerligen kränkande att påstå att alla respondenter utfick från sådana 
tankegångar.

Ovanstående diskussioner kan anknytas till Berrys ackulturationsstrategier. Å ena sidan kan man 
tolka ovanstående diskussion om att alla ska med som ett sätt att försöka assimilera in alla 
vårdtagare oavsett religiös tillhörighet i majoritetskulturen. Det bör dock knappast hävdas att 
äldreboenden försöker assimilera in andra religioner till den protestantiska religionen, baserat på 
ovanstående diskussion om synen på gudstjänst och högtidsfirande som tradition eller gemenskap 
snarare än religiöst uttryckssätt. Att det kan betraktas som assimilering baseras på de synliga 
tendenserna att vilja inkludera vårdtagare i gudstjänst, men inte vice versa. Det skall hållas på privat 
rum eller i gemenskap med den specifikt religiösa gruppen. Det rör sig därför inte om en 
segregering eller exkludering i och med att man inte ämnar uppehålla ett avstånd mellan olika 
religiösa grupper riktat åt bägge håll, det rör sig snarare om att ämna få in andra religiösa vårdtagare 
i äldreboendets svenska traditioner och norm. 

Att det nödvändigtvis rör sig om assimilering är dock inte självklart. I fallet med den turkiska 
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avdelningen rör det sig snarare om integrering, där man önskar bevara de olika kulturella eller 
religiösa uttrycken varpå både imamer och präster har sina gudstjänster på boendet. Man ämnar 
således integrera vårdtagarna med annan religion in i äldreboendets traditionella rutiner och normer 
med gudstjänst, samtidigt som man ger vårdtagarna möjlighet att på lika villkor ha tillgång till sin 
egen imam. 

Ytterliggare ett intressant inslag kan nämnas, nämligen att de tre icke-muslimska vårdtagarna inte 
får delta när imamen är på plats, på grund av respekt gentemot dessa tre vårdtagare. Detta kan 
belysa en skillnad i synen på muslimska och protestantiska möten med sina institutioner. De 
muslimska aktiviteterna ses som något religiöst  var på vårdtagare som ej är muslimska ej bör delta. 
Inte av respekt för imamen eller muslimska vårdtagare, utan för att det ses som kränkande gentemot 
vårdtagarna som inte är muslimer att delta. Däremot gäller inte detta när situationen är omvänd, på 
den protestantiska gudstjänsten. Det ses inte som respektlöst för muslimer att delta eller för de 
protestantisk deltagarna att muslimerna är där.  

Bibel som Bibel
Katoliker och ortodoxa/grekisk ortodoxa finns representerade bland vårdtagare på flera av de 
undersökta äldreboendena. Att dessa är uttryck av kristendomen är något som gemena man kan anse 
vara allmänt vetande och följaktligen också att det finns många likheter mellan de religiösa 
inriktningarna, men vad som gäller i fråga om olikheterna emellan dem är inte alltid lika klart. Detta 
bidrar ibland till att man föser ihop de tre kristna uttrycken till en och samma, oftast innebär detta 
på äldreboendena att man helt enkelt låter katolska eller ortodoxa vårdtagare delta i de aktiviteter 
som redan figurerar på boenden, som kretsar runt Bibeln, vilket i undersökningen innebär de 
aktiviteter som är sammankopplade till Svenska kyrkan och protestantismen. 

Svenska kyrkan är här varje onsdag, och sen är den här personen från Polen, som är 
katolik, med på svenska kyrkans [gudstjänst] varje onsdag.(...)Bibel är Bibel. Det är 
inget problem, du vet, även om man är kristen eller om man är muslim, kyrkan är 
kyrkan, så det är inget problem.(Personal 8)184

Ytterliggare ett exempel är då ortodoxa vårdtagare får fira jul efter protestantiskt, svenska 
almanackan och på svenskt vis.

Tanken att det inte spelar någon roll vilken kyrka man egentligen tillhör, kan granskas ur två skilda 
synvinklar. Å ena sidan kan det mycket väl vara så att vårdtagarna faktiskt inte bryr sig så mycket 
om innehållet i gudstjänsten utan kanske ser det som ett tillväga gångsätt för att uttrycka sin tro eller 
närma sig gud. Då spelar det kanske ingen större roll vad som egentligen sägs eller till vilket 
samfund prästen tillhör. Det kan dock även betyda att man fråntar vårdtagarnas möjlighet till sin 
specifika religiösa inriktning och missar de skillnader som i vissa fall existerar mellan dem. Detta 
kan ses som ett försök att assimilera in andra kristna riktningar i den protestantiska svenska kyrkans 
norm och uttryckssätt, men det kan också  röra sig om välvilja att överhuvudtaget kunna erbjuda 
någon form av gudstjänst på äldreboendet för alla vårdtagare. Om det förhåller sig på det senare 
sättet är det något som kan tänkas behöva utvecklas och utredas inom äldreboendena, eftersom man 
inte kan tillgodose allas individuella behov om man enbart kan erbjuda svenska kyrkans 
protestantiska gudstjänst.(Förutsatt premissen att detta är något som vårdtagarna eftersöker.) Här 
behövs därför ytterliggare forskning inom området för att ge säkra svar.

Att det kort och gott rör sig om en assimileringsstrategi från äldreboendena, mer eller mindre 
medvetet, är inte heller en självklarhet, baserat på tidigare diskussion om vad som sker när Svenska 
kyrkan är på besök och hur respondenterna beskriver gudstjänsten som en källa till gemenskap, 

184 Intervju på plats, Göteborg, Personal  8 gruppintervju (2011-12-19 15:00) 
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sång och kaffe snarare än en källa till religiös aktivitet. Om ovanstående resonemang om 
gudstjänstens egentliga betydelse (se avsnitt Gudstjänst sid. 47) kan tänkas vara gällande överlag på 
de undersökta äldreboendena, är det knappast lämpligt att tala om en assimilering in i den 
protestantiska religionen. Det är dock en form av tecken på att gudstjänsten inte har en central 
religiös roll varpå vårdtagare från andra religioner likväl kan delta utan att det för den saken skulle 
trampa på deras egna religion. Problemet ligger i så fall i om man kan tänkas trampa på dem som 
fortfarande finner svenska kyrkans gudstjänst som en religiöst viktig aktivitet, vilket kan tänkas 
förbises eller om de ortodoxa eller katolska vårdtagarna anser att de skulle vilja kunna delta i 
religiösa aktiviteter knutna till deras specifika religiösa inriktning. Det kan handla om att 
individuella behov förbises.

Det kan också röra sig inom området för okunskap eller ovetande inom ämnet kristendom, vilket 
framförallt framgår vid problematiken gällande Jehovas vittnen, som finns närvarande hos flera 
boenden. Här finns frågetecken rörande huruvida de tillhör den protestantiska kristna kyrkan eller 
ej. Det skulle därför kunna inträffa att personal lade fram en protestantisk Bibel till en vårdtagare 
tillhörande Jehovas vittnen, vilket knappast är något som alla Jehovas vittnen skulle vara bekväma 
med. Att muslimer inte skall ha Bibel däremot är något personalen menar är mycket centralt, då de 
som talar om hantering inför döden tillägger att Bibeln givetvis inte används om en muslim har 
avlidit, eftersom de läser Koranen. 

Trots ovanstående förvirring tycks det ändå finnas en relativt god insikt om att det finns skillnader 
mellan de olika religiösa inriktningarna. Respondenterna tar upp att de kallar på katolska prästen 
vid nattvard för katolska vårdtagaren, eller tar dit den ortodoxa prästen när någon som är ortodox 
ligger för döden. Här vet respondenterna att vårdtagarna ej vill ha svenska kyrkans präst utan sina 
egna. Uppmärksamhet angående anpassning av präster tillhörande den specifika inriktningen 
existerar.  Detta kan tolkas som ett sätt att ändå ämna anpassa äldreboendet för olika religiösa 
inriktningar i den mån det anses lämpligt eller möjligt. 

Det kan också belysa att det är viktigt att ha sin egen präst närvarande vid speciella eller religiöst 
centrala skeenden eller händelser, såsom nattvard eller vid bortgång. Detta i sin tur skulle kunna ses 
utifrån sekulariseringsteorin och förändrad syn på religion, där religionen inte är ständigt 
närvarande i människors dagliga liv utan snarare plockas fram inför viktiga händelser i livet. 
Således skulle även äldreboendena i detta fall ha kommit att se religionen ur samma synvinkel och 
sekulariseringsteorins kan generellt kanske tänkas vara gällande även hos äldre. Huruvida detta är 
något vårdtagarna själva håller med om kräver ytterliggare studier med mer nära kontakt med de 
äldre för att får ta del av deras synvinkel. Det kan fortfarande handla om ett sätt att negligera andra 
religiösa uttryck och se dem som något som bör kunna anpassas in i de svenska protestantiska 
aktiviteter och normer som redan brukas på äldreboendet. 

Religiositeten på äldreboendet 

Betydande religiositet 
Att det existerar vårdtagare på äldreboendena som är religiösa har uppkommit i undersökningen, 
även om äldres religiösa aktivitet knappast är entydig.(se mer nedan.) Det har i viss mån inte 
uppstått några problem överhuvudtaget då mycket av de religiösa aktiviteterna tas om hand av 
anhöriga eller sköts privat. Däremot har äldreboenden ibland stött på problematik som är religiöst 
relaterade och därefter ofta även kommit på speciella lösningar anpassade för ålderdom. Ett tydligt 
exempel är problematiken som uppstår när en muslimsk kvinnlig vårdtagare önskar be 5 gånger om 
dagen och är för sjuk och gammal för att kunna tvätta sig själv. Detta menar respondenten är ett 
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faktiskt problem, då personalen inte kan tillägna en vårdtagare all den tid och det extra jobb som 
skulle krävas för att tvätta vårdtagaren alla gånger. Äldreboendet är inte anpassat tidsmässigt efter 
detta. Lösningen har efter kommunikation med kvinnans imam blivit en kakelsten som bidrar till att 
tvånget om tvagning kan förbises. På så sätt har man ändrat kvinnans rutiner, istället för 
äldreboendets, genom att utveckla vårdtagarens möjligheter till att själv genomföra sin bön. Det blir 
något privat, som vårdtagaren får sköta själv. 

En liknande situation uppkommer i diskussionen om eventuellt fastande vårdtagare på äldreboendet, 
där fastan antas vara något som personalen inte kan hålla ordning på varpå vårdtagaren själv måste 
kunna hålla ordning på tider och dylikt. Däremot kan personalen anpassa matregler eller lägga 
undan mat. Här syns en anpassning till en viss grad, där dock mer komplicerade ärenden kommer att 
bli problematiska. Ofta lagar personalen speciell mat utan problem medan mer ingående eller 
specifika matkrav är något som anhöriga får sköta genom att exempelvis ta med sig mat till 
vårdtagaren. 

Situationen med Jehovas vittnet som ej önskar äta piller visar på en annan sorts problematik. Här 
fick vårdtagaren anpassa sig efter de nya rutinerna, även om personalen inte bokstavligt kan tvinga 
någon att ta medicin. Äldreboendena kan förändra sina rutiner i en viss mån, även om mer 
komplicerade religiösa rutiner hör till individens egna privata aktivitet och får skötas privat. En 
form av integrering i den meningen. Det är också relevant att respondenter nämner matregler som 
rent kulturellt eller egna val av vegetarianism eller dylikt. Matreglerna behöver därför inte alltid 
tolkas utifrån en religiös anpassning utan kan ses som en sen länge brukad rutin. Att vårdtagare 
ibland förutsätts vilja äta en viss mat från hemlandet eller inte önskar äta fläsk på grund av religion 
kan tyda på en form av homogenisering, där personalen antar att vårdtagare inom vissa religiösa 
eller kulturella grupper vill ha det på ett visst sätt.

Återigen syns en vilja att hålla sig till gamla normer och rutiner, denna gång genom att försöka 
anpassa vårdtagarens rutiner efter äldreboendet. Jämförs denna lösning med det inledande citatet i 
analysavdelningen, som lyfte fram att äldreboendet skalla anpassas efter vårdtagarens behov, blir 
resultatet att detta mål inte kan anses vara uppfyllt. Det har i bästa fall modifierats för att kunna 
tillgodose vårdtagarens religiösa vanor överhuvudtaget, men det är uppenbart att mer tidskrävande 
religiösa aktiviteter inte har plats på de undersökta äldreboendena. Än mer intressant kan tänkas 
vara att lösningen med kakelsten åt den muslimska vårdtagaren är hämtad från respondenten på den 
turkiska avdelningen. Sålunda är tidsbrist hos personalen inte bara något som existerar på de 
svenska äldreboendena, utan även specialanpassade avdelningar avsedda för turkar och muslimer 
får praktiska problem att tillgodose religiösa tidskrävande behov.

Äldres religiositet 
Uppsatsen utgår från tanken att äldre torde uppvisa ett mer aktivt religiöst engagemang och vara 
mer religiösa än yngre generationer. Dessutom utgår uppsatsen från Ingleharts socialiseringsteori 
som härledde till utgångspunkten att äldre, i och med med primärsocialisationen och religionens 
ståndaktighet mot förändring, borde finna religionen som viktig. Äldres primärsocialisation tros 
ligga längre bort i tiden från sekulariseringen i majoritetssamhället i övrigt. De äldre kan ses som en 
marginaliserad grupp i förhållande till det omgivande majoritetssamhället eller, annorlunda uttryckt, 
som en subkultur och kan betraktas som en minoritet. Teorierna vill också peka på att de äldre 
tenderar att definiera religionen substantiellt i större utsträckning än resterande majoritetssamhället, 
som ofta brukar en funktionell definition.185  

Stor religiös betydelse 

185 Furseth I, Repstad P 2010:107
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Respondenternas Funderingar tar upp vårdtagarens tidigare religiösa engagemang som avgörande 
för huruvida vårdtagaren idag relaterar till religiositet. Om en individ växt upp i ett religiöst hem, 
eller ett religiöst samhälle, och varit religiös från grunden kommer religionen förefalla som viktig 
eller mer viktig vid ålderns höst, samtidigt som äldre kort och gott är mer religiösa generellt. Varför 
religionen tenderar att bli viktigare eller att det religiösa engagemanget ökar hos religiösa 
vårdtagare är en komplicerad fråga och kan knappast besvaras fullständigt utifrån ett så pass litet 
antal respondenters åsikter, eller utan vårdtagarnas egna argument. Däremot kan det visa på möjliga 
förklaringar att analysera vidare, eventuellt i andra studier.

En annan förklaring skulle kunna vara att vårdtagaren har kommit att assimileras eller integreras in 
en sekulärt värdkultur, där ett aktivt religiöst engagemang oftast bara är synligt vid speciella 
händelser, som vid födsel eller död. Om denna beskrivning av majoritetssamhällets religion hålls 
som trolig, skulle vårdtagaren kunna tänkas ha ignorerat eller varit strikt privat i sin religiösa 
utövning fram tills det börjar närma sig de sista åren eller bortgång. Det kan också hävdas att 
religionen här ger trygghet och stöd inför döden, en funktionell definition av religion, varpå även 
äldre uppenbarligen brukar denna form av syn på religion. 
 
Liten religiös betydelse
Det finns även andra resonemang som går emot föreställningen om äldre som mer religiösa rent 
generellt. Ofta får anhöriga tala om att vårdtagaren varit religiös tidigare varpå de önskar 
upprätthålla hans eller hennes religiösa engagemang även på äldreboendet. Det nämns dock att det 
ibland kan tyckas som att anhöriga håller religionen som viktig, snarare än vårdtagaren, som oftast 
inte är särskilt religiöst aktiv. Vissa respondenter menar att det ibland finns anhöriga till 
vårdtagaren, men att de inte bryr sig om vårdtagarens religion. Andra nämner att de inte märkt av 
någon skillnad mellan yngre och äldre eller att religion helt enkelt inte är särskilt viktigt 
överhuvudtaget för vårdtagarna och att religiositet inte alls tycks påverkas av åldern.

En annan respondent är  inne på linjen att det religiösa engagemanget faktiskt minskar inte bara hos 
kristna, utan tycker sig se samma utveckling hos muslimer. Att en person är född till kristen eller 
muslim innebär inte något speciellt överhuvudtaget i frågan om religiöst engagemang. En av 
respondenternas resonemang nämner just generationsskillnaden, då hon menar på att de som bor på 
äldreboendet nu blir mer religiösa, oavsett tidigare religiöst engagemang, medan hon tror att nästa 
generation kommer leda till en minskning av aktivt religiösa vårdtagare. En persons funderingar kan 
inte tala för ett helt samhälle eller för alla Sveriges äldreboenden, men det kan tala om att 
tankegången existerar och förmodligen har analyserats av personalen. 

Tanken om en ny generation som mindre religiös, vilket platsar in i sekulariseringsteorin, har 
uppmärksammats av respondenterna. Huruvida vi talar om en assimilering in i ett sekulariserat 
majoritetssamhälle där religionen spelar mindre roll, oavsett ålder, varierar således. Baserat på 
några respondenters uttryck ser det ut som så.  Här talar vi dock om en assimilering in i 
majoritetssamhället överlag, även gällande den protestantiska normen på äldreboendena. Detta är 
något gemensamt för all form av religiositet och kan utifrån dessa beskrivningar inte anknytas till 
äldre invandrare eller andra religiösa tillhörigheter utan gäller i så fall för alla äldre överlag. Här 
skulle hypotesen därför få fullt genomslag. 

Men det är uppenbart inte en enkelriktad bild av verkligheten undersökningen har att göra med, då 
uppfattningen om äldre som aktivare i sin religion ter sig gällande på många håll. Ett exempel på en 
nyansering av äldres religiositet  ges dock utav andra respondenter som menar att det kan vara mer 
individuellt på så sätt att en del äldre kan tänkas slappna av och inte känner press att engagera sig 
religiöst vid ålderns höst. Att vårdtagaren väljer bort religion kan återigen härledas till Mcguires 
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teori om valmöjlighet.186

Privatreligiositet och fritt val
Även om resultatet visade på att flest boenden hade vårdtagare med annan religiös tillhörighet ger 
många svar också tecken på ovisshet inför frågan. Huruvida detta beror på dåligt kännedom av 
patienterna eller inte är okänt, men det bör knappast ses som en god förklaring att hävda bristfällig 
kompetens på äldreboendena. Andra förklaringar bör beaktas för att minska risken för förhastade 
slutsatser. Att personalen inte vet huruvida deras vårdtagare är religiösa eller ej kan leda till 
intressanta insikter om religionens betydelse på äldreboendena i invandrartäta områden. Bortsett 
från eventuella kommunikationsproblem kan bristen på insyn snarare vara en faktor som bidragit 
till att personalen ej vet särskilt mycket om vårdtagarens religiositet. 

Även de respondenter som svarar ja på har ibland medgett att  de inte vet exakt vilken religion de 
med annan religion tillhör, eller framförallt om de är särskilt aktiva i sin religion överhuvudtaget. 
En förklaring till detta kan istället vara att vårdtagarnas tenderar att utföra sina religiösa aktiviteter, 
om de utför några, på sina privata rum eller  iväg från äldreboendet med anhöriga. De ber på sina 
rum tillsammans med anhöriga. Att diakonissan själv håller reda på vilka hon skall besöka, utan 
personalens egentliga vetskap, visar på att religionen kan ses som något som varje vårdtagare sköter 
individuellt och för sig själv, privat. Detta kan härledas till teorin om sekularisering och 
privatreligiositet, där religionen uppfattas som något privat som inte har direkt koppling till 
samhälleliga institutioner, såsom äldreboenden. Här sköter inte äldreboendets personal religiösa 
ärenden, det får vårdtagaren göra själv eller tillsammans med anhöriga. Personalen ber t.ex. inte 
tillsammans med vårdtagaren eller håller koll på fastans olika tider, det ska vårdtagarna klara själva. 
Här finns en slags tendens att inte lägga sig i vårdtagarens privata angelägenheter och religion ses 
ofta som en sådan, även på äldreboendena. Undantaget, som redan diskuterats, är eventuellt svenska 
kyrkans inblandning på äldreboendet, där personalen har kontakt med präster och kyrkan och bjuder 
in dem till de gemensamma lokalerna på äldreboendet.

Tystnadsplikten kan också belysa teorin att religiositet är något privat, i den mening att vissa 
boenden helt enkelt inte önskar tala om huruvida de har religiösa vårdtagare eller vilken religion de 
kan anses tillhöra. Enligt sekretesslagen skall du behålla privat information om vårdtagarens liv 
inom äldreboendet och religion anses av flera respondenter vara något som kan klassas till 
vårdtagarens privatliv. Här kan ju givetvis hävdas att då flera respondenter valde att svara till trots 
så håller inte denna teori fullständigt i detta hänseende. 

Att personalen inte vet om vårdtagare är religiösa behöver självklart inte betyda att alla utövar sin 
religion i det privata. Det kan också vara så simpelt att personalen ibland inte vet då vårdtagaren 
inte ger uttryck för religiöst engagemang, just för att vårdtagaren faktiskt inte är särskilt religiös 
överhuvudtaget. Detta kan eventuellt styrkas med det relativt höga antalet nej- svar från 
respondenterna på frågan om de har vårdtagare med annan religiositet. 

Respondenter belyser att religion inte är så viktigt för de äldre, att de inte verkar särskilt religiösa 
överhuvudtaget. Respondenterna som menar på att man inte ens reflekterat över Bibelns närvarande 
vid vårdtagarens bortgång, då anhöriga inte ens verkar uppmärksamma den, skulle kunna visa på en 
minskad betydelse av religiösa element eller Bibeln som central vid bortgång. Likväl kan de 
respondenter som förklarar att man inte längre kan ta för givet att Bibeln skall vara närvarande, då 
detta blir fel om vårdtagaren ej varit religiös, stå som exempel för religionens minskade betydelse 
hos vårdtagarna. 
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Än mer uppseendeväckande är de nya rutinerna som förekommer på många av de undersökta 
äldreboendena, som förklarar att de inte längre knäpper händerna på den avlidne vårdtagaren utan 
lägger dem vilandes på bröstet, om inte vårdtagaren varit väldigt religiös. Här finns en så kallad 
medvetenhet rörande religionens minskade betydelse för vissa vårdtagare. Även om vissa 
äldreboenden fortfarande alltid lägger fram Bibel vid bortgång, förutsatt att de ej är muslimer, (Se 
avsnitt Inför döden sid. 34) så har flera äldreboenden uppmärksammat att detta kan uppfattas som 
kränkande för vårdtagare som ej är religiösa. Alla vårdtagare är inte religiösa, varken protestantiskt 
kristna eller tillhörande annan religion. En tydlig koppling till tanken om sekularisering kan här 
skådas.

Tanken att äldreboendet inte skall vara religiöst bundet i en sekulär stat, är dock tudelat. Trots att 
flera respondenter beskriver att många vårdtagare inte är religiösa, behåller ändå många 
äldreboenden t.ex. den svenska gudstjänsten någon gång i veckan, då det fortfarande är några som 
önskar gå dit. Huruvida detta är rimligt eller ej kan vara upp till var och en att ha en åsikt om. 
Diskussionen om svenska gudstjänstens religiösa betydelse eller ett  forum för gemenskap är redan 
diskuterat i avsnitt Gudstjänst (sid. 47) och behöver inte upprepas återigen. Centralt är att 
gudstjänsten än dock har en religiös anknytning för vissa, då personalen nu belyser att de frågar alla 
vårdtagare om de vill gå till gudstjänsten då det är upp till varje vårdtagares egna val. De kan inte ta 
dit alla då det skulle vara fel mot dem som inte brukade gå i kyrkan och inte är religiösa menar 
respondenter. Gudstjänsten erbjuds men du måste inte gå. Här syns ett slags utvecklat resonemang 
angående kränkning, då det anses respektlöst att blanda in vårdtagare utan tro i gudstjänst om de 
inte själva önskar det. Det behöver däremot inte vara kränkande mot muslimer då det kan ses som 
en gemensam kaffestund. Ett intressant förhållningsätt kan tyckas. 

Tanken att religionen inte ses som en norm i full bemärkelse på äldreboendena visar på en 
förändring och en öppenhet för nya företeelser. McGuire kan här tänkas ge en förklaring till 
utvecklingen på äldreboendena och de äldres religiositet187. Valmöjligheten i dagens samhälle bidrar 
till att många äldre kan tänkas ha upplevt  flera vägval genom åren. Detta skulle kunna förklara 
andra representanters berättelser om att det inte spelar någon direkt roll vårdtagaren föddes och 
uppfostrades till kristen eller muslim. Kanske har vårdtagaren prioriterat bort detta i dagens 
samhälle där andra val tett sig mer lockande eller aktuella. 

Invandrare på äldreboenden
Spelar det någon roll om den äldre vårdtagaren är invandrare och/eller har annan religiös 
tillhörighet? Syns det någon skillnad på det religiösa engagemanget och behov av anpassning på 
äldreboendet. Respondenterna kan nästintill sorteras in i två läger i fråga om tankarna rörande äldre 
invandrares religiositet; de som håller för troligt att de nog kan uppfatta en skillnad och de som tror 
att likheterna mellan äldre invandrare med annan religiositet och majoritetssamhället är många.

Tanken om likheterna härrör i huvudsak från resonemanget om att invandrarna med annan 
religiositet kommit att försvenskats, framförallt de senaste årtiondena, varpå religiösa krav från 
invandrare har minskat. Invandrare har ofta bott länge i Sverige när de når äldreboendet,  varpå 
invandrarna kan ha anpassat sig. Om de inte har gjort det själva, så har deras barn ofta anpassat sig 
efter majoritetssamhällets norm. Oavsett om invandrare har  en annan tro så anser respondenter att 
tron har kommit att försvenskats. Exakt vad som menas med begreppet försvenskat är inte 
självklart, men i denna kontext är det troligtvis i relation till äldreboendets vanligt förekommande 
rutiner och normer, som benämns som svenska. Det är ingen större skillnad på invandrares 
religiositet eller andras religiositet, menar vissa respondenter. Termer som försvenskat kan anknytas 
till tanken om assimilering. Huruvida de helt uppgett sin egen kultur eller religion är osäkert. 
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Att påstå att vi alla är lika är definitivt ett avsteg från stereotypiseringar av olika religioner, men 
samtidigt kan det också hävdas att tanken om att ”vi alla är identiska i vår svenskhet” kanske inte 
heller är en ultimat föreställning. Här har respondenten identifierat invandrare som svenskar vilket 
kan vara ett tecken på assimilering från värdkulturens håll. Att religionen minskar hos invandrare 
kan ses som ett klart tecken på sekularisering. Att det trots allt inte rör sig om ett totalt 
homogeniserat samhälle, utan religiositet ,är något de flesta nog kan intyga i. 

Däremot framhålls att de personer som är extremt religiösa, eller mer starka i sin religion, inte 
figurerar på äldreboenden då de håller sig till sitt. Således hävdas att personer som är mer religiösa 
överlag separerar sig från svenska äldrevården. Om detta är en generell tendens är något som kräver 
mer forskning, vad som kan sägas är att det uppenbart uppkommer många svar från respondenterna 
som inte tyder på att äldre är extrema i sin religion.

Att äldre invandrare visar ett minskat religiöst engagemang behöver inte heller vara orsakat av 
majoritetssamhället. Det kan ligga andra faktorer bakom som bidrar till att det religiösa 
engagemanget kan minska. Respondent 2 ifrågasätter snarare synen på religiositet hos invandrare 
som självklar, då hon menar att möjligheten till minskat kyrkligt tvång, från hemlandet, i Sverige 
gör att invandrare slappnar av. Det kan vara förhastat att ta för givet att invandrare som inte visar 
upp ett religiöst engagemang i Sverige skulle ha gjort det i hemlandet. 

En annan omsorgskultur? -Eller Koranen är något annat
Vad som framkommer i resultatet är att vissa representanter upplever muslimer som mer religiösa 
eller starkare i sin tro än andra vårdtagare. De ber mer, de tvättar sig ofta och de upplevs ha ett mer 
aktivt förhållande till sina anhöriga. De som respondenterna själva klassar som svenska vårdtagare 
är oftare ensamma, vilket gör att de inte får uppleva lika många religiösa aktiviteter med sina 
anhöriga. Detta uttalande kan härledas till tanken om att det religiösa aktiva engagemanget befinner 
sig utanför äldreboendets väggar samt att anhöriga är de som håller religionen vid liv. Något som 
kan anses vara anmärkningsvärt är att muslimer får ett så pass mycket större fokus från 
respondenterna än de andra religionerna. Många respondenter associerar automatiskt frågor om 
invandring eller annan religiositet till islam. Muslimer representerar ofta de som äldreboendet bör ta 
hänsyn till exempelvis då äldreboenden uttrycker att de lägger fram Bibel till alla som avlider, 
förutom muslimer, då detta givetvis är kränkande. Bibel som Bibel, men Koranen är något annat.  

Tanken att det skulle existera en skillnad i synen på omsorgen, eller en annan omsorgskultur, något 
som ofta påpekas av samhället eller i tidigare forskning. (Se exempelvis avsnitt Omsorgskultur sid. 
17) tycks även existera i viss mån hos en del respondenter. Respondenter märker en skillnad då fler 
äldre invandrare tar sig till äldreboendena, vilket ses som en förändring då det inte hör till vad som 
benämns som invandrarens norm. Respondent 6 exemplifierar med ryktet som äldreboenden ges i 
Istanbul och att anhöriga är rädda för att omgivningen skall döma dem om de lämnar sina äldre på 
äldreboenden. En negativ bild byggs upp av äldreboendena och det är tabu att lämna de äldre där. 
Detta hävdas dock ha förändrats då anhöriga inte har tid eller ork i dagens samhälle varpå fler nya 
religiösa uttryck torde ta plats på boendet. Idén om invandrarens norm ger en stereotyp bild av en 
föreställd homogen grupp med gemensamma normer, vilket sveper in alla individer till en yttre 
identifierad grupp som knappast existerar i empirin. Det uppfattas som att denna, om än 
konstruerade, omsorgsnorm håller på att neutraliseras och försvinna. 

Om de enskilda fall där det existerat en norm om att ta hand om sina äldre i hemmet inte längre 
existerar på grund av att samhället inte ger möjlighet till detta, kan vi tolka det som ett sätt att 
assimilera omsorgskultur och applicera majoritetssamhällets norm där de äldre tas om hand på 
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äldreboendet. Möjligheten att agera utifrån din egen kulturs norm kommer att begränsas av det 
svenska majoritetssamhället. Detta kan också härledas till avsnittet Gudstjänst (se sid. 47) där 
anhöriga omnämns ta hand om vårdtagarna och ta med dem till moskén eller kyrkan. Om fenomenet 
med minskad tid och ork hos anhöriga är vanligt förekommande kommer detta också påverka 
möjligheten till denna lösning hos äldreboendena. 

Tanken om en annorlunda omsorgskultur skulle därtill kunna klassas som en viss mån av integrering 
beroende på från vems perspektiv tolkningen utgår ifrån. Tanken kan likväl vara att de yngre 
anhöriga har integrerats in i ett samhälle. Diskussionen bygger dock på tesen att denna så kallade 
norm överhuvudtaget existerar i någon mån, vilket tidigare forskning har diskuterat, vilket kanske 
inte berättar något om vårdtagarens religiösa engagemang i sig. Det säger kanske mer  om 
situationen på äldreboendet, där en ökning av äldre invandrare med annan religion torde ta plats om 
anhöriga inte tar hand sina äldre i hemmet. Detta resonemang blir dock inte lika bärande om 
föreställningen om en förlorad omsorgskultur inte tas som trolig.

En annan aspekt som tas upp av en respondent är invandrares längtan tillbaka till sitt hemland, då 
hon talar om att det troligtvis inte alls kommer bli något behov av anpassning för nya religioner 
eller ökning av religiöst engagemang på äldreboendet. Åtminstone inte från äldre invandrare då 
dessa önskar ta sig hem vid ålderns höst. Respondenten nämner framförallt Afrika i detta hänseende. 
Även här är motivet tidbrist och ork för sina äldre i det svenska samhället. Att resa tillbaka tyder 
därmed både på att kulturen eller religionen fortsätter ha stor betydelse samtidigt som det kan tolkas 
som en separation från värdkulturen. Om det skulle visa sig att detta är så vanligt som respondenten 
verkligen vill framhålla så är frågan vad det betyder för äldreboendena. Givetvis beror det på 
huruvida man assimileras in i eller separerar sig från värdkulturen. Skulle det vara så att, som i detta 
fall, det är mer vanligt i vissa länder eller världsdelar att åka tillbaka till ursprungslandet kommer 
denna fördelning också avspeglas på äldreboendet ,varpå vissa religioner och kulturer kan tänkas 
vara underrepresenterade eller lysa med sin frånvaro. 

Kunskap 

Stereotyper
Att respondenter hänvisar till olika länder eller arabområdet kan tolkas som ett tecken på att 
vårdtagare med ursprung från olika platser i världen inte uttryckt något religiöst. Det kan dock 
också bero på okunskap eller generalisering i form av att arabvärlden har muslimer eller att 
israeliterna är muslimer och går i moskén, som en respondent uttrycker. I ett fall undviker 
respondenten att beskriva vilken religion vårdtagaren tillhör och förklarar att vårdtagaren tillhör 
Bosniens religion. Om detta är på  grund av försiktighet inför att tilldela vårdtagaren en felaktig 
religiös tillhörighet eller inte är svårt att veta. Det kan vara så att vårdtagen ej visar några aktiva 
religiösa uttryck eller att kunskapen om Bosnien eller religionen som vårdtagaren tillhör är 
bristfällig. Det kan också i vissa fall visa på en öppenhet för att inte generalisera, som när 
respondenten uttrycker att äldreboendet har en vårdtagare från Spanien, där man inte väljer att säga 
en religion som kan tänkas vara mest trolig för landet, utan är öppen för flera alternativ. 
Många av respondenterna visar en någorlunda stor kunskap inom islam medan kunskapen om 
ortodoxa traditioner varierar. När det gäller mindre, mer okända  religioner som mandeism eller 
vårdtagare från länder som man inte klassar som främst muslimska, katolska eller ortodoxa är 
kunskapen mycket begränsad. Det finns inte heller några buddhistiska eller hinduistiska vårdtagare 
enligt respondenterna på äldreboendena, även om en respondent kan tänka sig att vietnamesiskan 
kanske är buddhist. Hur kunskapen ser ut överlag är varierande. En möjligt vinkling på diskussionen 
kan vara ifall det spelar någon roll för kunskapen ifall religionerna är vanliga eller utövas av fler. 
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Vanligare, större religioner som ofta får mycket fokus såsom islam, ges stor uppmärksamhet och är 
av personalen ofta igenkänd. Därutöver har en mer ovanlig religion, såsom mandeism, kommit att 
ges stort fokus på äldreboendet eftersom denna religion sticker ut på ett markant vis. Det skulle 
kunna vara de religioner som placerar sig i mitten som inte uppmärksammas, de som inte sticker ut, 
som exempelvis bibliska religioner som har liknande högtider eller dylikt. Dessa kan tänkas hamna i 
mitten och riskerar att förbises varpå vårdtagaren kan få anpassa sig till äldreboendet istället för att 
personalen anpassar sig efter vårdtagaren.(Se exempel i avsnitt Bibel som Bibel sid. 48)

Utifrån den tidigare forskning som gjorts är det nödvändigt att också ifrågasätta den 
hjälpinformation som existerar, såsom Qureshis väl stereotypa framställning.188(Se avsnitt Äldrevård 
och religion sid.15) Kan dessa hjälpmedel verkligen se till att förbättra äldrevården om det krävs 
och se till att individbaserad eller om man så vill, allas rätt till vård på lika villkor, tillgodoses? Om 
vägen till kunskap om religioner som respondenterna menar inte är välkända och som de inte vet 
hur de ska agera efter, nås i pärmar och informationsblad, så är frågan om dessa är tillräckliga för att 
erbjuda alla individuell vård? Utan att ta reda på vad som står i pärmarna kan givetvis inget korrekt 
svar ges på frågan. 

Viktigt är att det troligtvis skulle krävas mer än en pärm som beskriver hur en muslim tror eller en 
katolik ber, eftersom socialtjänstlagen förespråkar en individuell anpassning. Lika lite som alla 
protestantiskt kristna är lika aktiva i sin religion, firar högtider på identiskt vis eller ber och går i 
kyrkan i lika stor utsträckning, lika lite kan beskrivningar om ”islam” tänkas ge en korrekt bild för 
gemene vårdtagare som klassar sig som muslim. Givetvis kan personalen få riktlinjer och hjälp, som 
ibland kanske förefaller sig som perfekt anpassade för vårdtagaren, men troligtvis är inte situationen 
alltid som sådan. Detta kan exempelvis belysas med att respondenter ofta nämner att de äldre ej 
visar något religiöst engagemang. Hur aktiv du är i din religion kan således tänka vara lika 
varierande för alla religioner. Likväl kan det finnas traditioner som firas annorlunda eller kanske 
inte alls. 

Att det finns skiftningar inom olika religioner, där varje individ kan ha olika tillvägagångssätt eller 
komma från olika religiösa inriktningar inom sin religion, kan komma att  förbises. Ett tydligt 
exempel är en av respondenternas berättelse om den muslimska vårdtagaren och behandlingen efter 
bortgång. Denna vårdtagare var från en specifik by där händerna skulle ligga annorlunda än vad 
personalen antog att de skulle göra, utifrån deras tidigare kunskap eller erfarenheter av muslimska 
vårdtagare. Detta var tabu och behandlingen av mannen ansågs felaktig.(Se avsnitt Inför döden s.34) 
Detta kan tänkas vara en faktor som tidigare utförda, specifikt etniska, undersökningar missar eller 
enbart får med om just den undersökta gruppen. Speciellt när man granskar respondenternas 
kunskap eller eventuellt stereotypa bilder av de olika religionerna. Det kan här röra sig om en form 
av yttre kollektiv identifiering, såsom i det beskrivna fallet med den muslimska vårdtagaren, som 
ansågs höra till gruppen muslimer varpå vissa attribut och identitetsdrag tilldelas honom. Att dessa 
attribut inte gäller för en homogen grupp är något som kan förklara problematiken med den 
stereotypa bilden av olika religioner och varför det följaktligen blev fel i detta fall.(se mer nedan.)

Lösningar
Att det trots allt har uppkommit nya behov och ibland svårigheter på de undersökta äldreboendena, 
samtidigt som flera av respondenterna tror att det kan bli fler nya situationer relaterade till religion i 
framtiden, bidrar till en diskussion om olika tillvägagångssätt inför bemötandet av nya vårdtagare. 
Centralt för information om vårdtagarnas religiösa tillhörighet och aktivitet är framförallt anhöriga, 
men också personal med annan religiös tillhörighet eller kulturell bakgrund har kommit att vara till 
hjälp. Därutöver finns de redan omnämnda pärmarna med information, kurser samt specifikt 
188 Qureshi, B 1991: 61
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inriktade avdelningar för andra kulturer eller religioner. 

Anhöriga
Efter genomförd undersökning är det ett ord som figurerar i samtliga respondenters beskrivningar 
av situationen på äldreboendet; anhöriga. Att vårdtagarnas anhöriga är centrala för information och 
lösningar på svåra situationer som uppkommit är inte något nytt. Demenssjukdom eller annan 
sjukdom innebär att anhöriga spelar stor betydelse för vårdtagaren oavsett kulturell eller religiös 
tillhörighet. Respondenterna belyser dock anhöriga som än mer centrala då det gäller vårdtagarnas 
religiösa tro och aktivitet. Anhörigas inblandning för personalens  möjlighet till anpassad vård efter 
vårdtagarens behov är central både för ökad kunskap och för att övervinna språkbarriärer. 

Respondent 11 påpekar att det är en absolut nödvändighet att anhöriga engagerar sig i de äldre, 
framförallt om vårdtagaren önskar fira någon annan religiös högtid än de traditionella eller 
protestantiskt kristna, då personalen omöjligt kan lära sig allt om alla högtider. De anhöriga får 
exempelvis hjälpa till att pynta eller vara på plats för att be med vårdtagaren och det är nödvändigt 
att anhöriga talar om huruvida vårdtagaren är religiös eller inte. Personal får ta hjälp av anhöriga när 
det behövs nya handlingar eller metoder och höra efter vad vårdtagaren önskar, eller kanske snarare 
vad anhöriga vill ha.

Därför är också kommunikationen mellan personal och anhöriga central vilket ibland inte tycks vara 
helt enkelt. Ibland förstår inte personalen syftet med de handlingar som görs även om de frågar 
anhöriga och framförallt svårt blir det när språkbarriärerna är närvarande. Kan inte heller anhöriga 
tala språket så finns inte mycket hjälp för personalen. I många fall finns det alltid någon att få tag 
på, men i nödfall kan tänkas att man får gå på rutiner eller gissningar till stor del. Ett sådant 
förfarande kan vara mycket problematiskt om en sådan situation skulle komma att uppstå. När 
anhöriga talar bristfällig svenska kan det leda till att personalen inte kan förstå vårdtagarens religion 
eller religiösa handlingar fullt ut, såsom i fallet med den mandeiska vårdtagaren. Detta kan leda till 
problematiska situationer i fråga om vad som får göras eller inte göras för vårdtagaren. Framförallt 
respondent 5s uttalande kan behöva uppmärksammas:

De kan inte förklara riktigt vad det är de tror på(…) Så de kan göra som de vill med 
kroppen. (…) Om de kanske skulle [säga att i sin] religion ska de vrida nacken [av den 
döda] så skulle vi inte säga ”nej det är förbjudet här.” (Personal 5)189

Här kan okunskapen således komma att mynna ut i ageranden som personalen godtar i religionens 
namn, baserat på nödvändigheten att tillgodose alla religiösa behov och anpassa sig efter andras 
vanor. Om det inte finns någon kännedom av vad som brukar utföras, skulle religionen här kunna 
komma att bli ett kryphål eller en öppning för ageranden av alla de slag som i sig kanske inte alls 
motiveras utifrån vårdtagarens religion eller kultur. Låt säga att det här teoretiskt skulle kunna 
utföras ageranden som kanske strider mot svensk lag eller som personalen inte alls önskar utföra. 
Det behöver inte alls bli som så, men det finns en teoretisk risk. Det kan också tolkas som ett sätt att 
acceptera äldreboendets brister och låta anhöriga ta över helt för att anpassa boendet i så stor 
utsträckning som möjligt. 

Här syns en vilja att integrera andra religiösa handlingar i äldreboendets normer och rutiner, men 
inte i den grad att personalen skall lära och kunna utföra varje individs behov utan anhörigas hjälp. 
Det praktiska arbetet sköts många gånger av de anhöriga eller tillsammans med anhöriga. De 
anhörigas hjälp kan ibland verka mot äldreboendet i den mån att boendet inte behöver förändra sig 
för de med annan religiöst tillhörighet. Om detta är en praktiskt lösning eller ett problem är upp till 

189 Intervju på plats, Stockholm, Personal 5 gruppintervju (2011-12-01 14:00)
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var och en att ha sin åsikt om. Det kan i dessa fall snarare handla om en form av segregering där 
man låter andra religiösa samfund eller uttryck verka utanför boendets gränser. Det skulle också 
kunna tolkas som ett uttryck för att religiösa aktiviteter inte står i äldreboendets regi i den 
meningen, utan är något som sköts av de religiösa grupperna själva, i den meningen ett tecken på ett 
sekulariserat boende där privatreligiositet inte tas om hand av äldreboendet eller personal. 

Personal 
Det är inte enbart anhöriga som kommit att stå för många lösningar inför nya handlingar och rutiner 
på boendet. Personalstyrkan har också kommit att få en stor betydelse då respondenterna hänvisar 
till sin mångkulturella eller mångreligiösa personal med olika religion, kultur, etnisk bakgrund och 
språkkunskaper. När äldreboendet inte vet hur de ska anpassa sig efter vårdtagare med annan 
religiös tillhörighet blir personal ofta tillfrågad. Den stora spridningen av religiösa inriktningar och 
olika språkkunskaper hos personalen är  förekommande på alla undersökta boenden. Givetvis kan 
det påpekas att olika dialektala skillnader i språk alltid förekommer, men möjligheten att 
kommunicera med vårdtagarna är något som äldreboendena har försäkrat sig om. Det leder i sin tur 
att alla i personalstyrkan kanske inte kan kommunicera med alla vårdtagare, men det finns nästan 
alltid någon källa till förståelse för vårdtagarens språk och möjlighet att därmed kommunicera och 
anpassa vården. 

Att personal med arabiska eller spanska språkkunskaper ofta finns representerad är positivt, men när 
ovanligare språk gör entré på äldreboendet, såsom i exemplet med den Vietnamesiska vårdtagaren, 
saknas personal att luta sig tillbaka på. I takt med att den äldre vårdtagaren blir allt sjukare kommer 
i dagsläget detta fall att vara hundra procent beroende av möjligheten till anhöriga som kan tala för 
vårdtagaren.

Personalhjälpen fungerar således inte lika bra när mindre vanliga religioner eller kulturer inkluderas 
på äldreboendena. Huruvida personalen, utan möjlighet att nå anhöriga,  i liknande fall kommer att 
lösa problematiken har inte denna uppsats svar på, vilket är något som skulle kunna vara intressant 
att granska vidare. Exempelvis kan liknande problem eventuellt vara större på äldreboenden i andra 
stadsdelar där personalstyrkan från olika kulturer eller religioner inte är lika bred. Här skulle 
eventuellt även en arabisk talande vårdtagare kunna vara svår att kommunicera med. För att ta reda 
på huruvida detta stämmer överens med empirin eller inte krävs fortsatta studier i andra områden i 
Sverige.

Det finns följaktligen inte enbart fördelar med personalanpassningen. En annan form av problematik 
som respondent 7 belyser är då äldre med svenska som modersmål inte förstår personalen som 
bryter på andra språk. Således kan den enes behov här i vissa fall ställa till svårigheter för andra 
vårdtagare. Ur denna synpunkt skulle kanske förslaget om olika avdelningar för olika språk vara 
motiverat, även om det inte alltid är en perfekt lösning. (Se mer avsnitt Avdelningar nedan)

Då vissa handlingar ofta förväntas genomföras av enbart män eller enbart kvinnor, vid exempelvis 
dusch, har äldreboendena ofta menat på att anpassad personal i den aspekten inte varit något 
problem. Många rutiner inom duschning är inte problematiska på grund av religiösa normer, utan 
kan snarare bero på individuella önskemål som kan härröra även till blyghet. Här är kravet på t.ex. 
kvinnlig personal varken något nytt eller något som ligger utanför äldreboendets rutiner. Det torde 
inte vara lämpligt att påstå denna likhet mellan vårdtagarnas duschvanor med någon form av 
assimilering, utan är troligtvis en mer allmän hållning till människors privata sfär och intima liv. Att 
vissa ställer kravet på grund av religion kan inte förnekas, men det spelar inte någon direkt 
betydelse för äldreboendets rutinarbete i sig. 

58



Däremot kan det leda till problematik i de fall som kraven är omvända, det vill säga när vårdtagaren 
önskar manlig personal till vissa rutinärenden, då fler respondenter förklarar att de inte har eller är 
mycket få manliga vårdare på äldreboendet. Dock är det inte heller säkert att det räcker till att t.ex. 
tillsätta fler manliga vårdare, då kunskapen om hur en specifik vårdtagare agerar inom religionen 
ibland än dock inte räcker till, såsom i fallet med rakningen av den muslimska vårdtagaren beskrivet 
av respondent 7. (Se avsnitt Kvinnligt och manligt sid. 36)

Personallösningen visar ibland på tecken som kan komma att leda till missförstånd eller 
problematik, istället för en praktiskt lösning. De citat som uttalar sig om att personalen har samma 
religion och som menar att man frågar dem hur de gör, vad de tror osv, visar på en i värsta fall 
missgynnsam trend. Resonemang enligt denna modell kan nämligen tendera att placera in de olika 
religionerna i olika block, där en religion uttrycks på ett sätt. Det ger ingen nyanserad bild av 
individers olika sätt att uttrycka sig religiöst eller tolka sin tro och kan på så sätt förbise ramlagarna 
för individuellt anpassad vård. Återigen riskerar äldrevården i sitt försök att anpassa vården till varje 
individs behov att utgå från stereotypa bilder av hur man agerar inom en religiös inriktning. Frågan 
är dock om det är bättre med lätta generaliseringar för att åtminstone i någon mån anpassa sig, än att 
inte kunna genomföra några religiösa anpassningar överhuvudtaget?

Avdelningar 
Diskussioner om lösning i form av speciella boenden eller avdelningar för de med andra kulturer 
eller religioner är intressant att titta närmare på utifrån ackulturationsteorins strategier. Att 
äldreboendena önskar anpassa äldreboendet på så sätt att de ger andra religioner eller kulturer en 
speciell avdelning visar inte på viljan att assimilera in andra religioner eller kulturer i äldreboendets 
normer och rutiner. Det är snarare ett sätt att undvika blandning i den meningen, än ett sätt att 
försöka bemöta nya religioner utifrån de premisser som existerar.

Samtidigt kan det ses som en anpassning till nya kulturer och religioner där man önskar ha 
specificerad personal med språkkunskaper och andra möjligheter till religiöst utövande som kan 
vara svårt att tillgodose på de blandade svenska äldreboendena. Om man väljer att tolka det ur 
denna synvinkel skulle lösningen kunna ses som en form av integrering, då det svenska samhället 
önskar ta in och erbjuda andra kulturer sina egna uttrycksformer och religioner varpå äldreomsorgen 
inkluderar dem i samhället. Det kan i mån och mycket även ses som en ny form av individanpassad 
lösning, där alla individer ges möjlighet att uttrycka sin religion och man inte låter andra religioners 
behov stå i vägen för de protestantiska vårdtagarnas behov eller vice versa. 

Homogena grupper?
Däremot finns det återigen en viss tendens att se de olika religionerna eller kulturerna som 
homogena, och förbise heterogeniteten inom alla grupper. Låt säga att det hamnar etnisk svenska 
ateister på ett äldreboende med svenska kyrkans gudstjänst och protestantiska normer, är detta 
lämpligt eller ska de ha en egen avdelning? Skall shia muslimer och sunnimuslimer befinna sig på 
samma boende, eller turkisk talande muslimer och eritreanska muslimer? De som talar både svenska 
och turkiska, men ej är muslimer, vart skall de kategoriseras in? Därmed finns det återigen risk för 
stereotypa bilder av vilka som är lika och olika och vilka behov de olika grupperna har. Respondent 
2 menar på att assyrierna mår bättre när de får umgås med likasinnade, samtidigt som det innebär en 
mer praktiskt lösning för personalen och äldreboendet som t.ex. inte måste beställa så många olika 
sorters mat. 

Även om tanken är god och det mycket väl kan ligga mycket i att människor gillar att umgås med 
likasinnade, faller detta resonemang dock i fallgropen för vad som tidigare socialkonstruktivisten 
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Torres varnat för.190 (Se avsnitt Omsorgskultur sid. 17) Avdelningslösningen förutsätter nämligen att 
äldre invandrare eller äldre med annan religiositet är olika jämfört med ”de andra” samtidigt som 
alla assyrier sålunda blir lika. Huruvida individen identifierar sig som assyrier eller ej bortses lätt i 
detta resonemang. Kanske är detta också ett problem på den turkiska avdelning som deltar i studien, 
där man blandat alla muslimer, även de från Eritrea, på ett ställe. 

Frågan om man identifierar sig som muslim, turk, eller kanske både och kan komplicera tanken 
angående specialiserade äldreboenden. En muslimsk invandrare som identifierar sig som svensk kan 
tänkas vilja bo på den traditionella svenska/protestantiska avdelningen då han eller hon kanske inte 
alls identifierar sig, i denna situation, som muslim eller med sitt forna hemland. Kanske får denna 
tankegång stöd i och med att den turkiska avdelningen, som var tänkt som en muslimsk och 
specificerad sådan, kommit att bli en blandad avdelning på nytt. Avdelningen uppges ha en 
”svensk”, en muslim från Eritrea och en vietnamesisk vårdtagare. Att separera vad man tar för givet 
som homogena grupper blir inte alltid lika enkelt eller lämpligt i det empiriska samhället. 

Att det lätt går att anknyta tanken om specificerade avdelningar till ackulturationsstrategin om 
segregering, motiveras just utifrån synen om olika homogena grupper som är så olika att de bör 
separeras. Önskan att låta andra kulturer eller religioner bevaras och accepteras är säkerligen 
välvillig, samtidigt som den tenderar att vara just generaliserande. Distansen mellan värdreligionen 
eller värdkulturen och andra religioner upprätthålls och olikheterna förstärks. 

Slutsats 
Uppsatsen utgick från följande hypotes: I takt med att invandring ökat och äldre med annan religion 
än den protestantiskt kristna blir fler, finns ett behov av anpassning inom äldrevården. Denna 
anpassning är dock inte så problematisk som tidigare forskning utgått från. I och med en ökad 
sekularisering och ett ökat fokus på privat religiositet samt en integrering och assimilering av 
invandrare så har ej äldreboenden förändrats eller behövt anpassas i någon större utsträckning.

Hypotesen kan tänkas ges någorlunda stöd utifrån framkommet resultat, men är inte till fullt och 
pricka ett facit på hur situationen på de undersökta äldreboendena ser ut. Detta kan bero på att 
bilden som ges av religiositet och invandring på äldreboendena inte är entydig utan snarare väldigt 
mångfasetterad. 

Bilden av ett sekulariserat samhälle avseglas i den utveckling och förändring som skett på många av 
de undersökta äldreboenden. Även om äldreboendena knappast kan uppfattas ha övergett Svenska 
kyrkan eller protestantiska normer och rutiner fullständigt, kan det hävdas att vissa av de undersökta 
äldreboendena har kommit att sekulariseras eller åtminstone uppmärksammat en sekularisering hos 
många utav vårdtagarna. Vi talar således både om en sekularisering på mikro och makronivå. 

Här finns ett tydligt exempel på den mångfasetterade bild av äldreboendena som ges i 
undersökningen. Medan vissa, eller i stort sett flertalet av äldreboendena önskar bevara kontakten 
med Svenska kyrkan och förespråkar att andra religiösa uttryck och aktiviteter bör hanteras privat 
eller av anhöriga, sker en förändring anpassad till den mer sekulariserade vårdtagaren. Många 
respondenter belyser just det som hypotesen förutsatte, nämligen att religiositet spelar mindre roll 
för vårdtagaren, vilket också har påverkat rutiner och anpassningar på äldreboendet. Bibeln läggs 
inte alltid fram vid död, händerna knäpps inte ihop som vid bön och personalen frågar vårdtagaren 
om han eller hon önskar delta i gudstjänsten. Sålunda missar hypotesen en aspekt  i tanken om 
sekularisering och privatreligiositet hos de äldre, eftersom detta inte, som hypotesen hade förutsett, 

190 Torres, S 2008: 393-395
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innebär att de undersökta äldreboendena inte genomgått förändringar. 

Det framkommer i viss mån som att äldreboendena tycks ha anpassat sig mer efter de vårdtagare 
som ej har någon religiös tillhörighet än för de vårdtagare som har annan religiös tillhörighet. Peter 
Bergers syn på sekularism som en ökad tolerans för flera olika religioner snarare än en tillbakagång 
av individuellt religiöst engagemang, avspeglas inte alls i samma utsträckning på äldreboendena. I 
och med att äldreboendena fortfarande behållit den gamla kontakten med Svenska kyrkan och 
firande av mer eller mindre kristna traditioner, leder detta till skevhet på äldreboendena, där vissa 
religioner kan komma att förbises. Detta löses på äldreboendet med specifika avdelningar, vilket 
dock leder tillbaka till stereotypa identitetsindelningar. Det kan argumenteras att en mer 
sekulariserad hållning är lämplig på kommunala äldreboendena, inte bara för att samhällets 
institutioner i ett sekulärt samhälle förväntas förhålla sig neutrala i förhållande till religion, utan 
också för att det tycks som att många äldre inte kan anses vara mer religiösa än majoritetssamhället 
i övrigt. 

Sekulariseringen har också betydelse för personalens syn på gudstjänst och högtider, som av många 
inte längre alltid ses som något specifikt religiöst. Denna tankegång problematiseras dock då de som 
inte anses tillhöra någon religion inte måste deltaga, samtidigt som de vårdtagare som är religiösa, 
oavsett protestantisk eller t.ex. katolska, tas till samma gudstjänst. Gudstjänstens roll blir mycket 
tvetydig. Den religiösa betydelsens urvattning kan innebära en risk, då synen på julafton som 
tradition eller Svenska kyrkan som en källa till gemenskap förringar de vårdtagare som betraktar 
dessa aktiviteter som religiösa och som finner religionen som viktig, eventuellt dem som definierar 
religionen ur en mer substantiell synvinkel. Dock tycks även äldre ha ett mycket mer funktionellt 
synsätt på religion än vad teorierna om äldres religiositet förutsåg, då religionen tycks plockas fram 
inför döden vid t.ex. rädsla inför vad som komma skall. Att religionen ofta har stor betydelse först 
vid dödstillfället visar också tecken på en mer sekulariserad form av religiositet även hos många av 
de äldre. 

Tanken om att vårdtagare oavsett religion eller ursprung kommit att sekulariserats i många 
hänseenden kan återknytas till ackulturationsteorin och kanske framförallt till assimileringsstrategin. 
Dock är inte detta hela sanningen, då några respondenter även ger sken av en integrering där man 
firar muslimska högtider eller låter andra kyrkor verka på äldreboendet på samma villkor. Dessutom 
har många av respondenterna trots allt uppfattat en förändring av det religiösa utbudet på 
äldreboendena, inte enbart i form av ett minskat religiöst engagemang. Andra religioner är viktiga 
för flera vårdtagare, varpå den mångfasetterade bilden återigen gör sig synlig. Många vårdtagare på 
äldreboendena är religiösa, vilket inte får glömmas bort.

Det framkommer att anhöriga har fått en ökad betydelse för att kunna tillgodose de nya behov som 
faktiskt har uppkommit. Detta visar sig inte enbart bidra till möjligheter att anpassa äldreboendet 
efter allas behov,  det kan också motverka äldreboendena utveckling eftersom anhöriga får utföra de 
religiösa handlingarna. Detta leder i sin tur ibland till en segregering där religiösa handlingar 
förflyttas till anhörigas område, bort från personalen. Likaså har många respondenter menat att det 
inte är något större problem och troligtvis inte heller kommer att skapa några större problem i 
framtiden. Detta beror dock inte alltid på att äldreboendena varit exceptionellt skickliga på att 
anpassa sig utefter socialtjänstens riktlinjer om lika vård för alla och individuellt anpassad vård. 

I många fall handlar problematiken snarare mer eller mindre om okunskap som leder till 
stereotypiseringar av vad som uppfattas som homogena grupper med gemensamma identitetsdrag, 
tillsammans med äldreboendets vilja att bevara sina normer och rutiner intakta. Homogeniseringen 
leder inte bara till assimilering,där personalen anser att invandrare ofta har kommit att försvenskats, 
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det är även vanligt att framförallt muslimer ges särskild hänsyn. En vilja att integrera muslimerna i 
svenska traditioner existerar dock, medan viljan att låta andra delta i muslimska aktiviteter är 
mycket mindre representerad i undersökningen. Koranen tenderar att ses som något annat, med 
religiös betydelse, medan Bibelns religiösa betydelse på många äldreboenden förminskats, således 
ges en bild av olikheter mellan grupperna vilket också kan bidra till skevhet. 

Stereotypiseringar bidrar till att äldreboendet ofta kan anses arbeta emot olika religiösa uttryck 
snarare än att uppfylla kravet om anpassad vård efter individuella behov. Olika religiösa 
tillhörigheter delas in i grupper som muslimer eller mandeér varpå deras religiösa identitet tillsätts 
gemensamma symboler eller särdrag. På så sätt negligeras individuella olikheter till fördel för 
gruppidentiteter. Även om inte detta alltid behöver leda till problematik så är det uppenbart att 
stereotypa bilder, oavsett om de beror på kunskapsbrist eller inte, är vanligt förekommande. 
Stereotypiseringar behöver inte innebära att äldreboendena förstärker olikheterna mellan andra 
religioner och äldreboendet traditionellt protestantiska norm, även likheter kan förstärkas, såsom i 
fallen där alla kristna föses ihop till en mer eller mindre homogen grupp med den gemensamma 
nämnaren i Bibeln. Även detta kan uppenbarligen leda till att personalen förbiser kravet på 
individuell anpassning.

Att försöka förstärka likheterna och assimilera in andra religioner i värdkulturen eller religionen 
bidrar också till att förändringar av äldreboendets rutiner och normer inte blir aktuella. Svårigheten 
och ibland även motviljan att ändra sina rutiner och till exempel fira andra religiösa högtider lyser 
igenom på många äldreboenden. Anpassningarna får ofta göras av de äldre i någon mån, eftersom 
tidspressen förhindrar personalen på äldreboendet att utföra alltför krävande religiösa handlingar. 
Många gånger motiveras detta med tankar om att invandrare har kommit att försvenskats eller 
önskar hålla sig borta från äldreboendet. Följaktligen kan förklaringen till att problematiken inte 
tycks vara så stor inte enbart utgå från hypotesen att alla invandrare eller individer med annan 
religiös tillhörighet kommit att assimileras eller integreras in i ett sekulärt samhälle. Att önska hålla 
sig borta från äldreboendena eller återvända till sitt hemland kan knappast betraktas ur denna 
synvinkel, det kan i vissa fall snarare tyda på separation eller från äldreboendets håll en vilja att 
segregera vårdtagare som önskar utföra sin religion genom att hänvisa dem till anhöriga eller privata 
rummet. 

Det mångfasetterade resultatet leder dock till att ovanstående resonemang fortfarande står i konflikt 
med principen om lika anpassning för alla vårdtagare, eftersom inte alla äldre har kommit att 
assimileras in i ett sekulariserat samhället. Det finns en tanke som härrör till sekulariseringen även 
på mikro nivå, då tanken att religiösa agerar i den privata sfären eller utanför äldreboendet. 
Huruvida detta handlar om en alltför ensidig syn på sekulariseringen är inte självklart, men det är 
möjligt att tänka att sekularisering på mikro nivå inte kommit lika långt som den gjort på makro 
nivå. På så sätt tillgodoses inte allas religiösa behov på äldreboendet, framförallt inte de religioner 
som inte tidigare varit representerade på äldreboendet eller som i identifieras som bibliska och får 
nöja sig med svenska kyrkans aktiviteter. Det kan således förefalla som att tanken att alla invandrare 
eller äldre med annan religiösa tillhörighet skulle ha kommit att assimileras in i det sekulariserade 
samhället är en felaktig bild av verkligheten som kan leda till att religiösa krav förbises. Trots att 
vissa äldreboenden i vissa fall kommit att bruka en integrationsstrategi och försökt anpassa rutiner 
efter andra religiösa tillhörigheter, finns ofta tanken om privatreligiositet kvar.
 
Sterotypiseringar, synen på assimilering och skevhet som förekommer på äldreboendena 
uppkommer i mångt och mycket på grund av svårigheten att faktiskt anpassa vården efter varje 
individs enskilda behov. Eventuellt skulle individualistiska strategin, där varje individ identifieras 
utan anknytning till yttre kollektiva identifieringar såsom muslim, invandrare, etnisk svensk eller 
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kristen, kunna öka möjligheten till att tillgodose alla vårdtagares behov. Utgångspunkten att den ena 
vårdtagarens behov inte får stå i vägen för någon annans, samt att äldreboendena torde förhålla sig 
neutralt i fråga om religion utifrån tanken om sekulariserade institutioner, står i vägen för tanken att 
äldreboendet skalla anpassa sig efter varje vårdtagare. Framförallt då äldreboendena tenderar att 
homogenisera grupperna. Empirin visar knappast på att alla äldre som grupp anser religionen som 
oviktig eller att alla är mer religiösa, eller att alla invandrare är mer religiösa. Empirin  visar att 
vissa mer eller mindre protestantiska kristna normer bevaras medan andra nya religiösa normer ofta 
förflyttas bort från äldreboendets område. Den mångfasetterade bilden pekar mot en utveckling som 
kräver ett mer individualistiskt anpassat äldreboende, som i sig kan tänkas stämma mycket väl 
överens med en sekulariserad samhällsbild där t.ex. Peter Bergers syn på sekularism också skulle 
kunna inkluderas. 

Vad händer på äldreboendet om den äldre begär att få fira Ramadan eller önskar träffa rabbinen?
Vårdtagaren får troligtvis  i dagens läge fira tillsammans med anhöriga eller på sitt privata rum. 
Rabbinen träffas också i de flesta fall utanför äldreboendets väggar. Vill vårdtagaren däremot gå på 
gudstjänst är han eller hon välkommen då Svenska kyrkan besöker äldreboendet, men ingen är 
tvingad att gå dit då det är var och ens privata val. 

Förslag till fortsatt forskning 
Det har under uppsatsens gång diskuterats möjligheter till fortsatta studier. Framförallt skulle fler 
studier behöva utföras på flera äldreboenden, framförallt i andra stadsdelar, för att kunna ge en mer 
generell bild av svenska äldreboenden. Det behövs också utföras studier på äldreboenden utanför 
invandrartäta områden för att pröva om situationen, som den ser ut på denna uppsats undersökta 
äldreboenden, verkligen är specifik för mer segregerade områden. För att ta reda på hur 
fördelningen ser ut på äldreboendena i Sverige och för att kunna belysa huruvida skillnader 
förekommer mellan stadsdelar i Sverige är detta också en lämplig väg att gå.

Som synes i materialdiskussionen uppkommer bortfall, vilka skulle kunna komma att vara av 
intresse för fortsatta studier. Framförallt hemtjänsten kan vara aktuell för att undersöka huruvida 
respondenternas tankegångar om speciella omsorgskulturer med äldrevård utanför äldreboendet 
eller om denna faktor är en tänkbar förklaring till att vissa äldreboenden inte har äldre vårdtagare 
med annan religiös tillhörighet. Korttidsboenden kan också var intressanta att kolla närmare på då 
dessa kan tänkas möta många fler individer, om än under kortare perioder. 

Därtill skulle en ultimat fortsatt studie kunna genomföra fältstudier eller intervjuer i direkt kontakt 
med vårdtagarna för att bättre kunna svara på invandrares ackulturationsteorier samt för att ta reda 
på om bilden som ges av personalen rörande tanken om vårdtagarnas religiositet stämmer överens 
med vårdtagarnas egna bilder. Huruvida detta är möjligt med de hinder som materialdiskussionen 
tar upp är oklart men det är helt klart ett lämpligt hinder för forskare att försöka ta sig över för att ge 
säkrare resultat.

Dessutom skulle det vara oerhört intressant att titta närmare på stereotypiseringar och granska hur 
informationen, i t.ex. äldreboendets personalpärmar eller på kurserna om andra religioner, ser ut. Är 
dessa generaliserande skulle förklaringen till personalens ibland homogeniserande bild av religiösa 
grupper kunna utvecklas.

Sammanfattning
I takt med att invandringen kommit att öka i Sverige samtidigt som andelen äldre invandrare blivit 
större önskade uppsatsen undersöka hur detta kan ha påverkat äldreboendena i Sverige. 
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Äldreboendena begränsades till äldreboenden i invandrar täta områden varpå mer ingående, längre 
samtalsintervjuer också bedrevs i invandrartäta områden i Stockholm, Göteborg och Malmö. Valet 
av invandrartäta områden motiverades utifrån tanken att dessa områden torde ha fler invånare med 
andra religiösa tillhörigheter än den protestantiskt kristna, då det är större chans att andra religioner 
kommit till Sverige genom invandring än att de bildats vid konvertering eller på andra 
tillvägagångssätt. I och med att invandrartäta områden ofta är ett resultat av segregering från 
samhällets håll så kan invandrarna här tänkas ha blivit mindre assimilerade in i den svenska 
värdkulturen, varpå fler behov och nya anpassningar kan ha uppstått i dessa områden i större 
utsträckning än i resterande Sverige. Uppsatsen ämnade även nyansera den bild som tidigare 
forskning har gett i ämnet omsorg och religion, som ofta varit alltför probleminriktad och utgått från 
tanken att andra religioner måste innebära problematik för svensk vårdpersonal och för 
äldreomsorgen. Dessutom önskade uppsatsen fokusera specifikt på äldreboenden och religion, något 
som ofta inte varit fokus i tidigare forskning. 

På grund av att tidigare forskning var liten inom området kom materialinsamling via intervjuer att 
bli nödvändig. På grund av tystnadsplikten gavs ibland inte svar på frågor, samtidigt som 
sekretesslagen och skyddandet av vårdtagarnas privatliv bidrog till att observationer på 
äldreboendet inte lämpade sig. Sjukdom, tystnadsplikt och kommunikationssvårigheter uteslöt 
också vårdtagarna som lämpliga respondenter vid intervju. 11 respondenter från personalen, på 9 
äldreboenden fick medverka i samtalsintervjuerna som spelades in för att kunna återge svaren 
korrekt. Telefonintervjuer användes på 50 äldreboenden och gav svar på frågan om där fanns äldre 
vårdtagare med annan religiös tillhörighet än den protestantiskt kristna.

Telefonintervjuerna visade  21 ja svar, 10 svarade nej, 8 svarade att de inte visste medan 11 
respondenter kategoriserades som bortfall då de ej svarade. Detta berodde oftast på tystnadsplikten, 
då religiös tillhörighet sågs som en del av vårdtagarens privata angelägenheter. 

Uppsatsen utgick från teorierna att äldre torde vara mer religiöst aktiva, främst baserat på Ingleharts 
teori om primär- och sekundärsocialisation, då deras primärsocialisation antogs befinna sig längre 
bort från ett sekulariserat samhälle och att de torde definiera sin religion på ett mer substantiellt plan 
än yngre invånare. McGuires teori om valmöjligheter problematiserade tanken om 
primärsocialisation ytterliggare. Sekulariseringsteorin gav uppsatsen utgångspunkten att Sverige 
framförallt på ett makroplan/samhälleligt plan kommit att sekulariseras och förhålla sig neutralt till 
religion. Därtill markerades att äldreboendena ofta varit sammanlänkade med Svenska kyrkan och 
protestantiskt kristna äldre varpå deras rutiner och norm kan klassas som protestantiskt kristna i 
olika stor utsträckning.

Uppsatsen fördjupade tankarna om identitet och etnisk identitet genom att föra in bland annat Judith 
Martins teori om yttre och inre identifikation. Inre identifiering innebar att individen själv 
identifierade sig som exempelvis svensk eller invandrare, medan den yttre identifieringen krävde att 
omgivande samhällets identifikation utifrån dess syn på individen. Därutöver lades Jonas Stiers 
kategorier om individuell- och kollektiv kategorisering till, varpå människor kunde identifiera sig 
eller identifieras av andra till en grupp.

Identitetsteorierna kunde kopplas samman med John Berrys ackulturationsteorier och strategier om 
tanken rörande mångkulturella samhällen, där invandrare och värdkulturen/majoritetssamhället 
kunde förhålla sig på olika sätt till varandra. Värdkulturen kunde bruka strategierna assimilering, 
integrering, segregering eller exkludering, medan invandraren kunde använda sig av assimilering, 
integrering, separering och marginalisering. Utöver dessa kunde också individualisering tilläggas, 
där en problematisering av tanken om gruppidentiteter tillades varpå strategin snarare utgick från 
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identifiering av individen utan relation till andra grupper. 

Resultatet visade på en mångfasetterad bild med varierad syn på både äldre invandrares religiositet 
och synen på behov av anpassning. I fråga om vilka anpassningar som gjorts och hur personalen 
anpassade sig till eventuellt nya krav kom resultatet att dela in respondenternas svar i olika teman, 
såsom högtider, gudstjänst, språkliga barriärer, lösningar, matanpassningar, kvinnligt och manligt 
med flera. Alla äldreboenden hade gudstjänst på boendet från Svenska kyrkan medan andra religiösa 
institutioner eller representanter i mycket lägre utsträckning besökta äldreboendena. Istället fick ofta 
anhöriga ta med sig vårdtagaren från boendet eller utföra religiösa aktiviteter på vårdtagarens 
privata rum. Högtider som firades var de kulturellt eller religiöst svenska, såsom julafton eller påsk. 
Andra religiösa högtider var ofta svåra att fira på äldreboendet, med motiveringar i form av att 
kunskap om detta saknas, anhöriga fick ta hand om högtidsfirandet eller att svenska äldreboenden 
endast borde fira svenska högtider. 

Resultatet visade också att religion ofta inte uppfattades som särskilt viktigt hos de äldre, på grund 
av assimilering in i det svenska samhället eller segregering där religiöst aktiva eller invandrare inte 
önskade befinna sig på äldreboendena. Framförallt visades brister i form av stereotypiseringar från 
bägge riktningar på så sätt att personalen antingen förstärkte likheterna mellan andra med annan 
religiös tillhörighet och värdkulturen, eller tvärtom förstärkte olikheterna. Detta visade sig 
exempelvis i tanken att alla som tror på Bibeln har lika syn på religionen och kan gå på samma 
gudstjänst och firar lika, eller att muslimer är starkare religiösa och skiljer sig från de andra 
vårdtagarna på många sätt. Bibel är Bibeln medan Koranen sågs som något annat. Yttre 
identifikationer av homogena grupper bidrog till förslag om separata avdelningar eller 
mångkulturell personal som central för anpassningar. 

Framförallt visade det sig att förändring i form av anpassning för vårdtagare som ej är religiösa 
kommit att ta plats på många äldreboenden, där det framträder en sekularisering av äldreboendets 
rutiner i någon form. Protestantiska kyrkans närvaro ansågs inte alltid ha en religiös prägel utan sågs 
som en källa till gemenskap, varpå alla kunde delta. Bibeln läggs inte alltid fram vid bortgång och 
personalen knäpper inte händerna på en avlidne då det skulle kränka en vårdtagare som ej varit 
religiös. Socialtjänstlagens krav på individuella anpassning följdes till viss del, samtidigt som 
tanken att vårdtagaren inte skall anpassa sig efter äldreboendet ofta stod i konflikt med tanken om 
att en vårdtagares religiösa behov inte får inkräkta på en annans vårdtagares behov. Att det skett en 
förändring och i viss mån nya anpassningar framkommer av undersökningen, med det visade också 
på en skevhet på äldreboendena där inte alla religiösa behov tillgodoses och framförallt inte i lika 
stor utsträckning mellan de olika religionerna.  
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Intervju på plats, Stockholm, Personal 3 (2011-11-30 11:00)

Intervju på plats, Stockholm, Personal 4 gruppintervju (2011-12-01 14:00)

Intervju på plats, Stockholm, Personal 5 gruppintervju  (2011-12-01 14:00)

Intervju på plats, Stockholm, Personal 6 turkisk avdelning (2011-12-02 15:00)

Intervju på plats, Malmö, Personal 7 (2011-12-05 15:00)

Intervju på plats, Göteborg, Personal  8 gruppintervju (2011-12-19 15:00) 

Intervju på plats, Göteborg, Personal  9 gruppintervju (2011-12-19 15:00)

Intervju på plats, Göteborg, Personal 10 (2011-12-20 11:00)
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Samt 50 korta telefonintervjuer i Stockholm, Göteborg och Malmö, 
genomförda mellan 14 November och 2 December 2011
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Bilaga- intervjumall
Har ni vårdtagare på ert boende med annan religiös tillhörighet än 
protestantiskt kristna?

• Vilka religiösa tillhörigheter?
• Varför tror ni att just dessa religioner är förekommande medan andra inte är det?

• Anser ni att er representation av olika religioner hos vårdtagare är representativ för 
andra boenden runt om i er stadsdel? 

• Tror ni det ser likadant ut i resterande Sverige? Varför/varför inte?

Vilka anpassningar har behövt göras och hur har ni gått tillväga för att bemöta 
eventuellt nya krav i och med andra religioners inträde?  

• Anpassningar? Behov, Exempel?
• Hur går det till? Enskilt/med personal/grupp?

• Erbjuder ni gudstjänst eller andra religiösa aktiviteter för vårdtagare? 
• Hur fungerar det för gamlingarna? Hur utför ni högtiderna? Kan ni tänka er att fira högtider 

relaterade till andra religioner?
• Deltar alla? Vad gör de andra? Aktivt troende? Alla med?
• Gemensamma tider? Krockar? Konflikt? 

• Har ni fått några religiös efterfrågningar eller krav som ni måste neka?
• Ej kunnat/velat?
• Problem?
• Lagar?

Hur stor roll spelar religiös tillhörighet egentligen för de äldre på boendet? Är 
det  viktigt? 

• Har det uttryckts religiös krav? Hur? Vilka?  Tillgodoseende? 
• Tror ni att det är skillnad mellan invandrares religiositet och religiositet hos äldre som 

t.ex är födda i Sverige?

Vad tror ni är de största utmaningarna för äldreboenden och personal inför 
hantering av äldre med andra religiösa trosuppfattningar?

• Hur tror ni att framtiden ser ut för äldreomsorgen och äldres religiositet?
• Tror ni att religiösa krav kommer öka/minska/vara oförändrade i framtiden? 

Övriga tillägg?

• Inträffat någon intressant händelse relaterad till religionsutövning på sista? 
• Kan du beskriva något speciellt tillfälle?
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