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Abstract  

Author: Therese Fungmark & Martina Turhede 

Title: ”Don’t know what to do if it comes in a Muslim”  

- A qualitative study of the construction of ethnicity and aging in the eldercare 

[Translated title] 

Supervisor: Marie Eriksson 

Assessor: Kerstin Arnesson 

 

The purpose with this study is to examine and analyze the eldercare staffs conceptions 

and perceptions about the construction of ethnicity and aging, in Swedish eldercare, to 

illustrate the process of othering. The authors interviewed eight people who work in the 

eldercare by using a vignette. We have analyzed our result from the interviews through 

several theories and earlier research pertinent to the subject. The study has shown that 

eldercare staff through their conceptions and perceptions unconscious been conducive to 

make and recompose constructions of ethnicity and elder. The constructions of ethnicity 

and elder can be conductive to processes of othering.  
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Förord  

Genom denna studie hoppas vi kunna bidra med värdefulla synpunkter på hur 

föreställningar och uppfattningar kan påverka arbetet inom olika verksamheter vad 

gäller omsorgsarbete och myndighetsutövning inom socialt arbete.   

 

Vi vill först och främst tacka våra åtta respondenter som deltog i våra intervjuer. Vår 

studie hade inte varit möjlig att utföra utan er tid och ert engagemang.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Marie Eriksson som har stöttat oss under 

hela processen, både under uppsatsplanen och själva uppsatsen. Tack för ditt 

engagemang och all konstruktiv kritik. Du har varit fantastisk! 

 

Tack till våra nära och kära som har stöttat oss under hela processen. 

 

Sist men absolut inte minst vill vi tacka varandra för ett gott samarbete.  

 

Therese Fungmark och Martina Turhede  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Sveriges befolkning bestod i slutet av 2013 av 9 644 864 personer, vilket resulterar i en 

ökning av 88 971 personer sedan 2012. Befolkningsökningen är den största sedan 70 år 

tillbaka. Invandringen var under året den högsta någonsin med totalt 115 845 personer 

(SCB, 2014). Enligt riksdagens motion 2012/13: So487 En jämlik och jämställd 

äldreomsorg berörs många av Sveriges invånare av äldreomsorgen då omkring 18 

procent av befolkningen som är 65 år och äldre har beviljats insatser antingen i ordinärt 

boende eller permanent äldreboende.    

 

I en forskningsöversikt framhäver Ann-Britt Sand (2012) att det är vanligt 

förekommande att äldre personer med annan etnisk bakgrund får mindre offentlig vård 

och omsorg än äldre svenskfödda. Enligt svenska studier brukas de kommunala 

tjänsterna, av olika skäl, i lägre utsträckning av personer med annan etnicitet. Faktorer 

som ses som hinder för minoritetsgrupper gällande utnyttjandet av äldreomsorg är bland 

annat kulturell bakgrund och språkskillnader (Mold, Fitzpatrick och Roberts, 2005). 

Trots dessa skillnader betonar Sand att forskningsresultat har visat att samtliga äldre 

oavsett etnisk bakgrund har likadana behov av vård och omsorg och bli lyssnad på samt 

bemött med respekt. I den svenska lagen står skrivet att äldre ska bemötas som de 

individer de är. 

 

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre 

personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande 

(värdegrund). 

   Socialnämnden ska verka för att äldre människor får 

möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 

förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 

gemenskap med andra. (SoL 5 kap 4§) 

 

 

Invandrarskap och etnicitet spelar en roll för hur vi kategoriserar människor. Torres 

(2010) menar att kategoriseringar är avgörande för hur vi fördelar resurser och 

handlingsutrymme i vårt samhälle. I allmänhet för de dagliga möten över etniska och 

kulturella gränser som äger rum i det multikulturella Sverige och i synnerhet inom 

äldre- och omsorgssektorn. Olika studier gällande etnicitet inom svensk äldreomsorg 

visar att föreställningar om äldre invandrare som hjälpbehövande har betydelse för hur 

de bemöts inom ramen för äldreomsorg. Vidare visar Torres på vilka problem och 

konsekvenser som kategorisering kan ha för tvärkulturella äldrevårds- och 
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omsorgsmöten. Föreställningen om vilka de äldre invandrarna är, var de kommer ifrån 

och vad de behöver kan försvåra mötena, då förväntningar och föreställningar tar 

överhanden. Sociala konstruktioner har faktiska och materiella konsekvenser för de som 

antas tillhöra en viss grupp och för den omsorg och vård som erbjuds och/eller ges inom 

de vård- och omsorgssammanhang och således även de som kännetecknas av etnisk 

mångfald. 

 

Ur en analys av beredningen SOU 2003:91, SENIOR 2005, Äldrepolitik för framtiden: 

100 steg till trygghet och utveckling med en åldrande befolkning, har Machat (2010) 

identifierat två motstridiga förhållningssätt till äldre invandrare: som planeringsterm, då 

personerna blir en utsatt homogen grupp som är i behov av särskild hjälp och särskilda 

åtgärder, eller som en osynliggjord icke-kategori, eftersom det handlar om olika 

individer från många olika ursprungsländer. I utredningen, visar Machat, skapades en 

gräns mellan ”äldre invandrare” och ”våra äldre”. Etnicitet kopplas samman med 

problem och anger ”äldre invandrare” som problematiska och annorlunda och ”äldre 

invandrare” konstrueras, i relation till föreställningen om etnisk ”svenskhet” och 

”svenskars” åldrande, som en problemgrupp i en exkluderande andrafiering. 

 

1.2 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att äldre människor från minoritetsgrupper inte känner till och 

därmed inte nyttjar äldreomsorgen i samma utsträckning som majoritetsbefolkningen 

(Heikkilä och Ekman 2003). Anledingen till detta anses enligt svenska studier vara att 

de kommunala tjänsterna brukas i lägre utsträckning av personer med annan etnicitet 

vilket i sin tur beror på en otillfredsställande information om äldreomsorgen, avsaknad 

av ett gemensamt språk, olika kulturella värderingar kring åldrandet, och mat som är 

anpassad till den aktuella kulturen (Sand, 2012). Tidigare forskning visar också att äldre 

invandrare ofta kategoriseras som en enhetlig grupp (Lill, 2007), men vad är det 

egentligen som säger att det finns något som förenar samtliga äldre invandrare i Sverige 

annat än deras ålder (Johansson, 2010)? Det är problematiskt att vårdarrangörer och 

vårdplanerare har skapat en social kategori där människor med särskilda behov 

innefattas (Johansson, 2010).  Det finns dock en paradox gällande kategorisering i detta 

sammanhang, då det även är en nödvändighet och en grundförutsättning att till viss del 

kategorisera människor för att kunna ge och ta emot omsorg (Blomberg, 2006).  
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Utifrån SoL 5 kap 4 § där det betonas att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande anser vi att en diskussion och studie av äldreomsorgen är 

betydelsefull då rätten till omsorg ska vara lika stor för samtliga äldre. I vår studie vill 

vi lägga fokus på hur uppfattningar och föreställningar påverkar arbetet inom 

äldreomsorgen. Som framgår av tidigare forskning om äldre och omsorg finns tendenser 

till att rätten till omsorg villkoras av bland annat kulturella föreställningar om äldre och 

etnicitet. Vi menar att ett ”vi- och dom- tänkande” föreligger då äldre kategoriseras 

utifrån dess etnicitet, äldre svenskar ses som en grupp medan äldre invandrare ses som 

en annan. Mattsson (2010) redogör för att det finns en uppdelning mellan vi och de 

andra där ett normativt vi kontinuerligt konstrueras genom processer av så kallad 

andrafiering, där föreställningar om en grupp som avvikande kontinuerligt skapas och 

återskapas.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera personalens uppfattningar och 

föreställningar om konstruktionen av etnicitet och åldrande, för att belysa processer av 

andrafiering och hur de påverkar arbetet inom äldreomsorgen.  

 

1.4 Frågeställningar 

- Vilka föreställningar och uppfattningar om etnicitet och äldre kommer till 

uttryck bland respondenterna i relation till arbetet inom äldreomsorgen? 

- Vilka fördelar och nackdelar anser personal att ett mångkulturellt perspektiv 

skulle kunna medföra i verksamheten? 

- Hur ser konstruktioner av andrafiering inom äldreomsorgen ut avseende etnicitet 

och ålder?   

 

1.5 Disposition 

Vår studie är uppdelad i sex kapitel. I studiens första kapitel presenterar vi studiens 

ämne och ger läsaren en förståelse över innehållet. Vi presenterar ämnets bakgrund och 

beskriver problemet som studien ska bearbeta. I kapitel två redogör vi för den tidigare 

forskning som sedan tidigare finns inom området. Kapitel tre innefattar studiens 

teoretiska utgångspunkter som sedan kommer sättas i förbindelse med den empiri vi 

samlar in. I studiens fjärde kapitel introducerar vi de metoder och tillvägagångssätt som 

ligger till grund för insamlandet av empirin. Den insamlade empirin presenteras i 
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studiens femte kapitel där vi även med hjälp av teori och tidigare forskning analyserar 

empirin. Presentationen av empirin samt dess analys är uppdelad i tre teman utifrån de 

frågeställningar som studien innefattar. I studiens avslutande del, kapitel sex, görs en 

sammanfattning över studiens mest relevanta resultat och det förs även en 

slutdiskussion, där betydelsefulla delar diskuteras.  

 

1.6 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att enbart intervjua omsorgspersonal på äldreboenden. 

Valet baseras på att det är omsorgspersonalen på äldreboenden som har den dagliga 

kontakten med de äldre och det är därmed dem som känner de äldre. Vi ansåg att 

äldreboenden är en lämplig plats för att de äldre då lever i samma miljö.  

Vi har också valt att avgränsa oss till att utföra intervjuerna i en enskild kommun för att 

på så sätt enbart få en kommuns perspektiv på hur föreställningar och värderingar 

gällande etnicitet och äldre påverkar arbetet inom äldreomsorgen.  
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Religion 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör vi för den tidigare forskning som är relevant för studien. Den 

tidigare forskningen delas in i fyra avsnitt. Det första avsnittet handlar om etnicitet där 

det klargörs vad etnicitet egentligen är. Det andra avsnittet berör hur människor genom 

kategorisering bidrar till processer av andrafiering. Det tredje avsnittet handlar i sin tur 

om hur föreställningar om äldre bidrar till konstruktionen av äldre. Det fjärde och sista 

avsnittet handlar om synen på omsorgen om äldre.  

 

2.1 Definitionen av etnicitet  

Etnicitet är ett mångtydigt begrepp med flera olika definitioner. Det gemensamma för 

begreppet etnicitet är dock att det pekar på grupprelationer och klassifikation av 

människor (Schölin, 2008). Schölin förklarar begreppet etnicitet genom ett fenomen 

eller en process där olika föreställningar skapar etniska grupper. En etnisk grupp kan 

även definieras som en grupp av människor som med likhet i exempelvis utseende och 

traditioner delar uppfattningen om sitt ursprung. 

 

Människors etnicitet leder ofta tillbaka till människors hemland och har därmed sin 

grund där vad gäller språktillhörighet, kultur, religion och det sätt människor beter sig 

på i ett visst land. Tillskrivelsen av etnicitet har på grund av detta starka band till 

människors identitetsskapande (Lill, 2007).                              

 

                                                                  Kultur 

 

 

 

                    Nation 

 

 

                                                                 

                                                                   Språk 

Figur 1  Hämtad ur Lill (2007: s.147) 

 

Ovanstående figur demonstrerar de vanligaste infallsvinklarna på etnicitet. Lill (2007) 

framhäver dock att etnicitet måste förstås ur ett större sammanhang och inte bara 

   Etnisk identitet 



  
 

6 

relateras till kultur, religion, språk och nation av den orsaken att skillnaden i religion 

och språk inte utesluter tillhörigheten i en och samma etniska grupp. Schölin (2008) 

anger att etnicitet kan beskrivas som symboliskt och subjektivt med ett karaktäristiskt 

användande för att särskilja olika grupper från varandra.  

 

Sammanfattningsvis kan etnicitet definieras som en form av kategorisering där 

begreppet har för avsikt att förklara vem den enskilde individen är utifrån dess nation, 

ras, kultur, religion, grupptillhörighet, språk och identitet (Lill, 2007). Etnicitet handlar 

dock framförallt om en social relation där etnicitet kan förklaras som föreställningar om 

varandras identiteter (Lill, 2007). Föreställningar gällande etnicitet kan kopplas till makt 

då individer som tillhör en viss etnisk grupp kan utsättas för underordning och förtryck 

av dominerande grupper (Lill, 2007).  

 

2.2 Konstruktionen av kategorisering och andrafiering 

Lill (2007) framhäver att människor ”gör” varandra genom möten. Med utgångspunkt i 

olika normer, värderingar, idéer och föreställningar formar människor sig själva och 

varandra. Begreppet att göra tydliggör enligt Lill att föreställningar om individers 

identiteter är osäkra, otydliga och föränderliga då de bygger på sociala konstruktioner. 

Användandet av kategoriseringar anses underlätta vardagen för människor för att kunna 

förstå och handla i relation till varandra. Lill (2007) ser dock kategoriseringar som ett 

problem då de bygger på stereotypa föreställningar om att enskilda individers 

egenskaper bygger på vilken/vilka grupper de tillhör exempelvis etnisk eller social 

grupp. Enskilda individer värderas därmed inte som enskilda individer utan som 

företrädare för en viss grupp. På grund av att enskilda individer kategoriseras och 

sammanfogas med andra individer som anses tillhöra samma grupp anser Lill också att 

människor riskerar att behandlas orättvist då generaliseringar gör att det är lätt att missa 

det unika för den enskilde. 

 

Eliassi (2014) talar om kategoriseringar utifrån ett vi- och dom tänkande. Ett vi- och 

dom tänkande har sin grund i att inflytelserika individer definierar och delar upp 

befolkningen i olika grupper. Den grupp som anses vara dominant karaktäriseras ofta 

som normen. Den/de grupper som däremot inte anses utgöra normen ses ofta som 

avvikande och underordnad den dominanta gruppen. Eliassi använder sig av begreppet 

othering, vilket kan översättas till andrafiering, för att beskriva uppdelningen mellan vi 
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och dom. Konsekvenserna av andrafiering är enligt Eliassi att det skapas och 

vidmakthålls ett avstånd mellan de som anses vara normala och de som görs till 

avvikande grupper. Avståndet kan exempelvis innebära att individer stigmatiseras med 

kollektiva identiteter och perspektiv. Individer och grupper kan också ignoreras och 

avskiljas från socioekonomiska strukturer när deras upplevelser och erfarenheter tolkas.  

 

Av det ovan sagda finns det ett spänningsförhållande och en inre paradox, där 

kategoriseringar kan vara både förtryckande och ses som ofrånkomliga förutsättningar 

för sociala relationer. Ett vi- och dom tänkande resulterar enligt Lill (2007) till att 

hundratusentals människor sammanfogas i en bestämd kategori. Samtidigt anser Lill att 

ett vi- och dom tänkande är ofrånkomligt eftersom grupperandet och kategoriserandet 

av individer grundar sig på hur enskilda individer ser på sig själva i relation till andra.  

 

2.3 Konstruktionen av äldre 

I Lill (2007) beskrivs fyra olika perspektiv på åldrandet. Ett kronologiskt åldrande 

används vanligen för att dela in människor i unga/gamla när det gäller det kroppsliga 

åldrandet. I Sverige börjar ålderspensioneringen vid 65 år och brukar i många 

sammanhang ses som gräns mellan yngre och äldre. Lill framhäver att 

Världsorganisationen (WHO) sätter gränsen vid 60 år. Eftersom äldre och 65-åringar 

funktionellt och åldersmässigt inte är en homogen grupp anser WHO att individer över 

80 år bör kallas äldre äldre. Kronologiskt åldrande anger hur många år en person levt, 

Lill anser dock inte det vara ett lämpligt mått för att ange personens funktionsförmåga. 

     En andra nivå är den sociala åldern som anger hur individen fungerar inom de 

samhälleliga systemen, men även hur människans sociala roller förändras med åldern. 

Den sociala åldern innefattar även samhälleliga förväntningar om hur individer borde 

bete sig på olika kronologiska åldersnivåer. Den tredje nivån av åldrande är den 

psykologiska åldern, som beskriver i vilken utsträckning en individ kan anpassa sig till 

föränderliga krav från sin omgivning i jämförelse med andra. Lill menar i vilken 

utsträckning den äldre själv är beredd att acceptera bilden om sig och på vilket sätt 

individen gör bilden till en del av sin identitet som äldre. Den biologiska ålder är den 

fjärde nivån av åldrande och det är på denna nivå som biologiska förklaringar återfinns 

till varför exempelvis vissa kroppsliga funktioner förändras i takt med åldrandet. 
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Magdalena Elmersjö (2010) skriver i sin licentiatavhandling att våra attityder mot och 

idéer om äldre människor och deras plats i samhället har förändrats. Hon menar att i 

diskussioner om omsorgen av äldre ofta görs generaliseringar, benämningar som 

ensamhet, ökat beroende av andra och oförmåga att arbeta. Elmersjö (2014) och andra 

forskare inom svensk äldreomsorgsforskning har kommit fram till att 

omsorgspersonalens syn på äldre ofta är att fysiska aktiviteter ses som en lösning på de 

äldres problem. Forskningen visar också att samhället generellt mäter de äldre mot 

egenskaper som oftast förknippas med yngre människor, så som produktivitet och 

oberoende. Att uppfattas vara ung för sin ålder och ha en aktiv livsstil framhålls som ett 

positivt värde och enligt Alftberg (2012) förknippas ålder antingen med visdom och 

erfarenhet eller med mentalt och fysiskt förfall. De positiva egenskaperna ses som 

individuella och negativa egenskaper generaliseras till att gälla hela åldersgruppen. 

Tidigare forskning har visat att både negativa och positiva berättelser om äldre utgår 

från att ålderdomen skulle vara något negativt. I det moderna samhället är äldre 

människor de andra och klassificeras som en homogen och avvikande kategori.  

 

2.4 Synen på omsorgen om äldre 

Många äldre människor har enligt Heikkilä och Ekman (2003) en negativ syn på 

äldreomsorgen och ser äldreboenden som en sista utväg. Det skulle bero på rädslan för 

att deras förmåga att kunna påverka sin miljö minskar, samt att beslutet att flytta den 

äldre ofta tas av någon annan än personen själv. Beslutet angående vilket boende den 

äldre får en placering på, är ofta baserad på tillgången på platser, snarare än vilka 

önskningar den äldre har på omsorgen och boendet. Flytten till äldreboendet för med sig 

förändringar i fysiska platser, dagligt stöd och livsmönster samt i sociala nätverk. 

Förändringarna kräver att de äldre anpassar sig till den nya platsen och den nya kulturen 

på det befintliga boendet. Äldreomsorgens utformning påverkas av de olika 

föreställningar som finns om äldre hos omsorgsgivare, medborgare och politiker. I 

kommunen är målsättningen att skapa en helhetsbild över omsorgstagarnas livssituation 

genom att fläta samman biståndsbedömningen med verkställigheten. Elmersjö (2010) 

framhäver i sin avhandling i likhet med tidigare forskning att betydelsen av delaktighet 

från den äldre redan i biståndsbedömningen ger ett bekräftande som är av betydelse för 

denne. Om den äldre istället möts med misstro formas upplevelsen av att vara 

obekräftad redan i det inledande mötet med äldreomsorgen.  
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Heikkilä och Ekman (2003) menar att äldre människor från minoritetsgrupper är mindre 

medvetna om äldreomsorgen och använder boendena i minde utsträckning jämfört med 

de äldre från majoritetsbefolkningen. Språkskillnader, kulturell bakgrund och 

socioekonomiska faktorer ses som hinder för minoritetsgrupper vad gäller utnyttjandet 

av äldreomsorg. Därför måste äldreomsorgen erbjuda tjänster av hög kvalitet för att 

möta alla äldre människors behov, inklusive eventuella specifika behov för etniska 

minoritetsgrupper. Mold, Fitzpatrick och Roberts (2005) framhäver att heterogeniteten 

bland den äldre befolkningen styrker behovet av att kunna erbjuda äldreomsorg som 

speglar språket, religiösa och kulturella skillnader. Kvaliteten i insatserna innefattar ett 

erkännande av etnisk mångfald, lika tillgång och kontinuerlig omvårdnad för alla äldre 

människor, oavsett etnisk minoritetsstatus. 
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3. Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

I detta kapitel redogör vi för studiens teoretiska utgångspunkter. Studien innefattar totalt 

tre olika teorier, vilka är Socialkonstruktionistiskt perspektiv, Intersektionalitet som 

teori och begrepp, Normativ teori och begreppet Andrafiering. Teorierna och begreppen 

har samtliga använts som verktyg för att analysera vår empiri.  

 

3.1 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Utgångspunkten för ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är att verkligheten är socialt 

konstruerad och att den hela tiden förändras. Det finns vidare ett intresse angående den 

ömsesidiga påverkan och de processer som formar människors uppfattningar om hur 

saker är och förhåller sig till varandra samt vilka konsekvenser som detta synsätt medför 

(Jönson, 2010). Det centrala i socialkonstruktivism är språket som en förutsättning för 

kunskap. Språket konstruerar relationerna människor emellan men även mellan 

människor och ting. Det är genom dessa konstruktioner som vår självuppfattning och 

verklighetsuppfattning etableras (Thomassen, 2007). Socialkonstruktivister har fått en 

hel del kritik för att de anser att verkligheten är socialt beskaffad, men det går att fråga 

sig vad den skulle vara om den inte vore socialt konstruerad (Jönson, 2010)? Att utgå 

från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv behöver inte innebära ett underkännande av 

att det finns en verklighet och att makten också är materiell (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000).  

 

Socialkonstruktivisternas stora bidrag till forskningen har varit att det är ett perspektiv 

som belyser görandet av sociala problem, hur människor skapar sociala problem genom 

att kategorisera, typifiera och tillskriva saker och ting betydelser. (Jönson, 2010). På så 

sätt har socialkonstruktivismen kunnat ifrågasätta och problematisera verkligheten som 

fastlagd, given och naturlig. Utgångspunkten för att kunna fastställa något som ett 

socialt problem är en samverkan mellan tänkesätt, värde och praktiker. Sociala problem 

anses därmed vara socialt konstruerade på så sätt att de inte kan uppmärksammas 

oberoende av de praktiker som gestaltar dem och de begrepp samt teorier som används 

för att förklara dem (Thomassen, 2007).  

 

I vår studie vill vi använda socialkonstruktivistisk teori för att förklara hur människor 

genom språk, diskursiva och sociala praktiker skapar verkligheten och bidrar till 

görandet av sociala problem.  
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3.2 Intersektionalitet  

Intersektionalitet är enligt Mattsson (2010) både ett teoretiskt begrepp och perspektiv 

samt en kritisk metod i socialt arbete och har sin utgångspunkt i att belysa hur olika 

maktstrukturer och kategorier flätas samman och påverkar varandra på olika nivåer. 

Mattsson (2010) förklarar att intersektionalitet handlar om att göra en komplex och 

dynamisk analys av maktstrukturer, där kön, sexualitet, etnicitet och klass är centrala 

kategorier. 

 

Figur 2      Hämtad ur Mattsson (2010: s.19)  

 

Etnicitet, klass, kön och sexualitet kan inte separeras från varandra utan måste förstås 

som integrerade där kategorierna är beroende av både varandra och av kontexten. 

Samspelet bidrar till att konstruera ojämlikhet. Begreppet hjälper oss också att se hur 

olika kategorier och maktasymmetrier samverkar och förstärker förtryck. Mattsson 

(2010) menar att maktstrukturerna verkar på en övergripande och strukturell nivå i 

samhället, där de maktordningar som finns ofta är invanda, självklara och bekanta för 

oss. 

 

Vi anser att intersektionalitet är relevant för vår studie då människor kategoriserar för 

att tolka och förstå det som omger dem. Våra frågeställningar kan relateras till 

intersektionalitet då det inom vissa verksamheter utvecklas specifika kategorier som blir 

grundläggande för att kunna organisera verksamheten. Att kategorisera är inte 

oproblematiskt och användandet av olika kategorier innebär alltid en form av 

konstruktion (Mattsson 2010). 
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3.3 Normativ teori 

Normativ eller normalisering står för att föranleda någon/något i överrensstämmelse 

med en viss norm, det som ses som det normala (Lilja 2007). Ineland och Sjöström 

(2007) menar att det i normaliseringssträvandet finns tydliga maktaspekter inbyggda där 

någon har makten att bestämma vad som ska betraktas som normalt och önskvärt. 

 

Naturlig, vanlig eller normföljande är tre olika betydelser av ordet normalitet och det 

finns uppfattningar om att människor som ses som avvikande antingen ska anpassas till 

samhället, eller så ska samhället anpassas så att toleransnivån höjs. Kritiken av 

normaliseringsbegreppet hävdar att det endast handlar om en yttre anpassning, medan 

positiva röster menar att omsorgen om personer som uppfattas som avvikande, inriktas 

för egna val. Stödet i omsorgen kan även vara att utvecka aspekter som uppfattas som 

positiva för omgivningen (Lilja 2007). 

 

Den normativa teorin är enligt vår mening relevant för vår studie då vi genom en 

socialkonstruktivistisk ansats och med intersektionalitet som begrepp och teori kommer 

att problematisera föreställningar om normalitet.  

 

3.4 Andrafiering 

För att beskriva uppdelningen mellan vi och dom, använder Eliassi (2014) sig av 

begreppet othering, vilket kan översättas till andrafiering. Maria Nyman (2013) 

diskuterar synen på ”den andre” i sin avhandling Resandets gränser. Genom att 

beskriva något som annorlunda, avvikande från den egna tillhörigheten skapas den 

andre och den egna tillhörigheten får en tydligare form och struktur. Det kan vara 

individer som i sina beskrivningar av andra platser framhäver sina egna moraliska, 

kulturella och religiösa normer och värderingar. Allt som individer stöter på i vardagen 

måste ordnas och kategoriseras utifrån dennes egen värderingsgrund. Vidare framhäver 

Nyman att det individen hör, ser, erfar och upplever får mening först i en kulturell 

praktik och det måste passas in i en samhällskonstruktion av delade tankar, normer och 

ideal. Det måste också kunna relateras till något annat. Majoritetsgrupper behöver 

minoritetsgrupper för att framhäva den egna överlägsenheten.  
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4. Metod 

Detta kapitel berör studiens val av metod, tillvägagångssätt, urval, hur mötet med 

respondenterna var, bearbetning och analys av data, reliabilitet och validitet, 

metodologiska reflektioner och forskningsetiska överväganden samt vår 

arbetsfördelning.  

 

4.1 Val av metod  

Studiens syfte handlar om att ta reda på hur personalens uppfattningar och 

föreställningar bidrar till konstruktionen av etnicitet och åldrande. Uppfattningar är hur 

någonting är medan föreställningar handlar om hur något borde vara i relation till 

normen (Jansson, 2000). Eftersom fokus är på uppfattningar, föreställningar och normer 

valde vi en kvalitativ ansats för vår forskningsmetod där vi kombinerade en kvalitativ 

intervju med en vinjettstudie. Vi genomförde en semistrukturerad intervju och fick 

därmed en flexibel intervjuprocess där intervjupersonerna blev mer delaktiga genom 

större frihet att själva utforma svaren (Bryman, 2011). Valet av att utföra en 

vinjettstudie baserades på att öka möjligheten att nå vårt syfte med studien. Vi ansåg att 

det kunde vara svårt att nå svaret på hur uppfattningar och föreställningar bidrar till 

konstruktionen av etnicitet och åldrande enbart genom intervjuer då det enligt vår åsikt 

ofta handlar om en omedveten process. Vi anser att det är en styrka att använda vinjetter 

eftersom vi vill komma åt underliggande normer och föreställningar samt minimera 

risken för att respondenterna levererar svar som de förväntar sig att vi vill ha. Genom 

vinjettstudier är det möjligt att beskriva bestämda typer av handlingsval och värderingar 

samt efterforska förklaringar till dessa val och värderingar (Egelund, 2008) genom att 

lämna ut ett fall som skulle kunna avspegla verkligheten, vilket enligt oss var ett 

lämpligt sätt för att studera hur personal skulle agera i en verklig situation genom att 

lättare komma åt vad intervjupersonerna verkligen tycker och hur de anser att 

omsorgspersonal bör handla.  

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Vinjetterna utformades med hjälp av vår handledare där vi tillsammans diskuterade hur 

vi skulle kunna gå tillväga för att utforma ett trovärdigt fall. I likhet med Egelund 

(2008) beslutades att namnen på huvudpersonen skulle vara det enda som skulle åtskilja 

vinjetterna. Valet baserades på det faktum att vi inte ville bidra till att skapa några 

föreställningar gällande etnicitet genom att skriva fram berättelser som på olika vis 
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återskapar föreställningar om exempelvis kultur och religion. Sammanfattningsvis 

handlar vinjetten om Sven/Hassan som tidigare bodde i en villa i utkanten av samhället. 

Han levde ett aktivt liv med många olika intressen såsom dans och trädgårdsarbete. På 

grund av ålderdom har nu Sven/Hassan kommit till den punkt i livet då han inte längre 

klarar sig själv. Hassan/Sven har därför flyttat till ett äldreboende. Sedan Hassan/Sven 

kom till äldreboendet har dock hans mående succesivt försämrats (se bilaga 2). Av våra 

respondenter inom äldreomsorgen fick fyra ta ställning till hur omsorgspersonal skulle 

resonera om Hassans situation och fyra till hur omsorgspersonal skulle resonera 

gällande Svens situation.  

 

Vinjetterna diskuterades genom en kvalitativ semistrukturerad intervju (Eriksson-

Zetterquist och Ahrne, 2011) där vi fick fördjupade resonemang kring fallen genom 

öppna frågor. Genom att ställa öppna frågor till våra respondenter undvek vi att ställa 

ledande frågor då vi inte ledde våra respondenter i någon specifik riktning, 

respondenterna fick även möjligheten att besvara frågorna med sina egna ord (Bryman, 

2011). Vi ansåg att en semistrukturerad intervju var lämplig då vi ville formulera 

frågorna lite mer allmänt och vi ville även ha möjligheten att kunna ställa följdfrågor, 

vilket Bryman (2011) anser är kännetecknande för en semistrukturerad intervju. En 

semistrukturerad intervju gav oss möjligheten att ge våra respondenter större frihet att 

diskutera kring våra frågor gällande vinjetten, vilket i sin tur bidrog till att vi kunde få 

information som vi kanske inte hade räknat med att få.  

 

Den semistrukturerade intervjun gällande vinjetten utgick från en intervjuguide där vi 

hade skrivit ner frågor som vi var intresserade att få svar på. Under intervjuns gång 

ställde vi dock oplanerade följdfrågor och det var inte alltid som frågorna ställdes och 

besvarades i den ordning de var skrivna i intervjuguiden (Bryman, 2011). 

 

4.3 Urval 

Vi utförde åtta intervjuer utifrån våra vinjetter med personal inom äldreomsorgen för att 

kunna urskilja hur personalen ser på hur föreställningar och värderingar påverkar 

konstruktionen av etnicitet och äldre. Åtta intervjuer ansåg vi var en tillräckligt stor 

mängd för att svara på vårt syfte samtidigt som hänsyn togs till den begränsade 

tidsramen. Åtta intervjuer ökade även säkerheten eftersom materialet då är så pass brett 

att det är relativt oberoende av enskilda individers personliga uppfattningar (Eriksson-
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Zetterquist och Ahrne, 2011). Vi vill dock betona att urvalet är relativt litet vilket enligt 

vår åsikt bidrar till att generaliserbarheten är liten.  

 

Vi valde en mindre kommun för att på så sätt kunna ta reda på hur omsorgspersonal i en 

liten kommun ser på konstruktionen av etnicitet och åldrande. Anledningen till att vi 

ville fokusera på en liten kommun är att den tidigare forskning vi har använt oss av har 

utförts i stora städer vilket fick oss att vilja studera hur föreställningar och uppfattningar 

påverkar arbetet inom äldreomsorgen på en mindre ort.  

 

Valet av intervjupersoner ägde rum utifrån ett så kallat Snöbollsurval (Bryman, 2011) 

där vi kontaktade fem enhetschefer inom äldreomsorgen genom att skicka ut ett 

informationsbrev via mail. Vi informerade enhetscheferna om att de skulle skicka vidare 

informationsbrevet till all sin personal på olika äldreboenden så att de sedan i sin tur 

fick möjlighet att ta del av vårt informationsbrev och sedan välja om de ville delta i en 

intervju eller inte. Valet baserades på att vi ansåg att ett snöbollsurval skulle vara ett 

smidigt sätt att nå respondenter, då vi enbart behövde kontakta några enhetschefer som 

sedan hjälpte oss att hitta respondenter istället för att vi skulle behöva leta efter 

kontaktuppgifter till flera omsorgsgivare inom äldreomsorgen, vilket enligt vår mening 

skulle ha varit ett tidsödande projekt. Urvalet skulle kunna liknas vid ett massutskick då 

många fick förfrågan om att delta i intervjun. Vi valde de respondenter som svarade 

först för att på så sätt undvika att göra ytterligare ett urval där vi skulle kunna riskera att 

påverka vårt resultat. Vi är medvetna om att ett snöbollsurval kan medföra vissa risker 

då enhetscheferna, trots vår önskan att skicka informationsbrevet till all personal, kan ha 

valt informanter åt oss utifrån exempelvis erfarenhet vilket kan bidra till att vi får en 

skev bild.  

 

De respondenter som var villiga att ställa upp på intervju hade varierande erfarenhet av 

arbetet inom äldreomsorgen då vissa hade många års erfarenhet medan andra bara hade 

några år. Åldern på våra respondenter varierade också mellan 25-50 år.  

 

4.4 Mötet med respondenterna 

Samtliga intervjuer ägde rum på respektive arbetsplats. Rummen för intervjuerna 

varierade från intervju till intervju då vissa utfördes på respondenternas kontor medan 

andra utfördes i mötesrum. Vårt mål var att intervjuerna skulle ske under så naturliga 
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omständigheter som möjligt, vi ville att våra respondenter skulle känna sig trygga och 

våga prata inför oss. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) framhäver att det är av vikt 

att respondenterna känner sig trygga under intervjun.  

 

Innan varje intervju påbörjades informerade vi om Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Hermerén, 2011) och informerade därmed om att respondenterna har rätt att 

avbryta närsomhelst utan anledning och välja att inte svara på frågor de inte ville svara 

på. Vi frågade även respondenterna om vi fick spela in intervjuerna och informerade om 

att vi kommer att avpersonifiera intervjuerna samt förstöra de inspelade intervjuerna och 

dess anteckningar efter godkänt examensarbete.  

 

Vi hade tillsammans ett gemensamt ansvar för intervjuerna då vi tillsammans höll i 

dem, ställde frågor och antecknade. Vi ansåg att detta tillvägagångssätt var lämpligast 

för att vi båda skulle ha lika insyn. Då Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) framhäver 

att inspelning av intervjuer säkerställer tolkningen samt bidrar till att det går att höra hur 

respondenterna svarar på frågorna, ansåg vi att det var lämpligt att spela in intervjuerna 

på våra mobiltelefoner. Varje intervju varade i ungefär en timma. 

 

4.5 Bearbetning och analys av data 

Vi transkriberade samtliga intervjuer så snart som möjligt efter varje utförd intervju för 

att på så sätt lättare kunna genomföra transkriberingen då vi fortfarande hade 

intervjuerna i färskt minne. Transkriberingen var även användbar för oss då vi lärde 

känna vårt material och kunde börja analysera och reflektera redan under 

transkriberingen, vilket enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) bidrar till en 

djupare tolkning och analys. Under transkriberingens gång var vi selektiva då vi ansåg 

att vissa delar av intervjumaterialet inte var relevant för vår studie. Sådant material som 

inte var relevant för vår studie var bland annat att respondenterna ibland kunde 

missuppfatta våra frågor och pratade således om något helt annat. Ibland kunde även 

intervjun glida från sitt syfte och därmed handla om oväsentliga saker vilket heller inte 

var relevant.   

 

Vi använde oss av figurerade namn i vår studie då det inte är etiskt försvarbart att lämna 

ut respondenternas riktiga namn i studien (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011).  
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Den analysmetod som vi har använt oss av kallas för tematisk analys (Bryman, 2011). 

Vi ansåg att denna analysmetod lämpade sig för vår studie då vi ville nå 

respondenternas föreställningar gällande etnicitet och äldre. Intervjuernas 

transkriberingar analyserades och vi kodade det vi ansåg var av betydelse för vår studie. 

Det kodade materialet delades sedan in i olika teman utifrån våra frågeställningar. Vi 

ansåg att detta tillvägagångssätt var lämpligt då vi menar att det underlättade 

analysprocessen samtidigt som läsningen av studien blir enklare då läsaren lättare kan se 

hur vi har besvarat frågeställningarna.  

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär huruvida en studies resultat skulle bli detsamma om studien utfördes 

på nytt av någon annan. Reliabilitet står således för studiens tillförlitlighet (Bryman, 

2011). Vår studie bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer, med syftet att 

undersöka omsorgspersonalens föreställningar och uppfattningar om etnicitet och äldre. 

Eftersom den sociala miljön och de sociala förutsättningar som gäller vid studien är 

föränderliga över tid och således kontextbundna (Bryman, 2011) anser vi att det skulle 

vara svårt att återskapa studien vid ett annat tillfälle eller i en annan kontext.  

 

Under intervjuerna delade vi ansvaret för att ställa frågor och anteckna för att vi båda 

skulle ha samma inblick i intervjuerna. Vi spelade in intervjuerna och transkriberade 

dessa så snart som möjligt efter varje utförd intervju, detta för att kunna höra hur våra 

respondenter svarade på frågorna och för att minska risken för misstolkningar. Eftersom 

vi är två författare till denna uppsats är det viktigt att vi är överrens om hur vi tolkar och 

analyserar datan (Bryman, 2011). 

 

Validitet mäter studiers giltighet och det innebär att de som utför studien verkligen 

undersöker det som är studiens avsikt att undersöka (Bryman, 2011). De olika delarna i 

vår uppsats är kopplade till studiens syfte vilket är att undersöka och analysera 

personalens uppfattningar och föreställningar om konstruktionen av etnicitet och 

åldrande, för att belysa processer av andrafiering och hur de påverkar arbetet inom 

äldreomsorgen. Vi har delat upp analysavsnittet i tre olika teman för att svara på 

studiens frågeställningar. För att en kvalitativ studie ska kunna nå en hög trovärdighet 

menar Bryman (2011) att forskaren under arbetets gång måste sätta fokus på tydligheten 

i att beskriva och motivera sitt val av tillvägagångssätt och tydligt redovisa på vilket sätt 
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denne gått tillväga för att komma fram till de slutsatser som dragits. För att öka 

trovärdigheten i vår studie redogör vi utförligt för vår forskningsprocess och eftersträvar 

transparens i alla dess delar. Vi har även analyserat och tolkat vår empiri med hjälp av 

tidigare forskning och teoretiska perspektiv. 

 

Studiens generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning resultaten kan säga något 

om en större grupp människor eller om andra sociala miljöer och situationer än där 

studien har genomförts (Bryman, 2011). Vi har genomfört vår studie i en mindre 

kommun och endast intervjuat åtta stycken omsorgspersonal från tre olika verksamheter 

och kan därför inte anta att vårt resultat skulle stämma överens med andra arbetsgrupper 

inom andra verksamheter eller kommuner. Då uppfattningar och föreställningar om 

etnicitet och åldrande är individuella kan vi inte dra slutsatsen att alla för samma 

resonemang. Därför är generaliserbarheten i vår studie liten. Vårt resultat stärks däremot 

av att vi kopplat resultatet till teoretiska perspektiv och tidigare forskning med vars 

hjälp vi kan få resultaten att säga något utöver sig själva. 

 

4.7 Metodologiska reflektioner 

Samtliga av våra respondenter var kvinnor vilket får oss att reflektera över hur 

resultaten hade kunnat se annorlunda ut beroende på om vi istället hade intervjuat män. 

Valet av att ”vinjettpersonerna” är män anser vi även kan ha haft betydelse för 

resultatets utfall. Vi vill även framföra att det finns en möjlighet resultaten hade kunnat 

bli annorlunda om vi istället hade intervjuat omsorgspersonal med annan etnisk 

bakgrund än svensk, då dessa personer i vår mening skulle kunna tänkas ha andra 

perspektiv på etnicitet då de själva innefattas av en annan etnicitet än svensk. Vi anser 

även att utbildningsnivå och erfarenhet inom äldreomsorgen kan ha betydelse för det 

slutgiltiga resultatet.  

 

Vi vill också betona att urvalet är relativt litet vilket bidrar till att det inte går att dra 

några generella slutsatser av vårt resultat.  

 

4.8 Forskningsetiska överväganden  

I forskning finns det etiska principer att ta hänsyn till. De grundläggande etiska frågorna 

rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de människor som deltar i 

forskningen (Bryman 2011). De fyra huvudprinciperna enligt Vetenskapsrådets 
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forskningsetiska riktlinjer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är; 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet).  

 

Vi tog en första kontakt med våra respondenter genom att skicka ut ett informationsbrev 

om vår studie och dess syfte. I brevet redogjorde vi för de etiska principerna. Enligt 

informationskravet är det viktigt att informera respondenterna om att det är frivilligt att 

medverka och att de kan avsluta sin medverkan om de önskar det. Samtyckeskravet 

innebär att respondenterna kan avbryta intervjun närsomhelst utan anledning (Bryman 

2011). 

 

Vi genomförde studien i en liten kommun där urvalet av respondenter var litet och i 

enlighet med konfidentialitetskravet behandlas alla uppgifter om respondenterna och 

deras arbetsplatser konfidentiellt. Respondenternas riktiga namn var heller inte relevanta 

för studien. Vi gav därför våra respondenter figurerade namn i analysen. Vi upplyste 

också våra respondenter om nyttjandekravet, att allt insamlat material endast ska 

användas i forskningssyfte. Efter godkänt examensarbete kommer allt insamlat material 

att förstöras. 

 

Vi anser att en medvetenhet kring begreppsanvändning är av stor vikt då begrepp kan 

betyda olika för olika individer och att begreppen kan användas olika beroende på syfte. 

Andersson och Swärd (2008) menar att begreppet alltid måste ses i sitt sammanhang i 

tid och rum. I mötet med respondenterna tydliggjorde vi vår avsikt med studien för att 

respondenterna skulle förstå de begrepp vi tillämpar och på så sätt minska risken för att 

vår studie ska kunna misstolkas. Vi reflekterar över hur vi formulerar oss i vårt 

skrivande, för att själva inte bidra till och förstärka konstruktionen av kategoriseringar. 

 

4.9 Arbetsfördelning 

Vi har arbetat tillsammans under större delen av tiden för att uppnå en så rättvis 

arbetsfördelning som möjligt. Vi har dock ansvarat för olika delar av examensarbetet för 

att vara tidseffektiva. Therese har ansvarat för de två delarna definitionen av etnicitet 

och konstruktionen av kategorisering och andrafiering i tidigare forskning, 

teoriavsnittet socialkonstruktivistisk teori samt större delen av metoden bortsett från 

reliabilitet och validitet samt forskningsetiska överväganden. Martina har ansvarat för 
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de två delarna konstruktionen av äldre och synen på äldreomsorgen i tidigare forskning, 

teoriavsnitten intersektionalitet och normativ teori samt metodavsnitten reliabilitet och 

validitet samt forskningsetiska överväganden. Resterande delar har vi skrivit 

tillsammans.  

 

Vi har båda två varit delaktiga i arbetet hela tiden, tagit del av varandras bidrag och 

givit konstruktiv kritik för att uppnå bästa möjliga resultat och för att göra texten till vår 

gemensamma.  
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel redogör vi för vår insamlade empiri och analyserar den med hjälp av 

tidigare forskning och våra teorier.  

 

5.1 Presentation av respondenterna 

Namnen på våra respondenter är kodade. Vi kommer i fortsättningen att kalla 

respondenterna för Sara, Ellen, Josefin, Kristina, Marie, Amanda, Rebecka och Jasmine.  

Sara har arbetat inom äldreomsorgen i fyra år och är utbildad undersköterska, hon har 

även gått halva sjuksköterskeutbildningen. Ellen har arbetat inom äldreomsorgen i tre år 

och är utbildad undersköterska. Josefin har arbetat inom äldreomsorgen i fyra år och är 

även hon utbildad till undersköterska. Kristina har jobbat inom äldreomsorgen i tio år 

och har undersköterskeutbildning. Marie har arbetat fyra år inom äldreomsorgen och 

även som assistent till äldre, hon håller på att utbilda sig till undersköterska. Amanda 

har arbetat inom äldreomsorgen i tre år och studerar till sjuksköterska. Rebecka har 15 

års erfarenhet inom äldreomsorgen. Hon är utbildad till vårdbiträde och har validerat 

medicinsk grundkurs samt vård och omsorg. Jasmine har arbetat inom äldreomsorgen i 

sammanlagt två år och har skötarutbildning.  

 

Samtliga av våra respondenter hjälper de äldre med vardagliga sysslor såsom hygien, 

av- och påklädning, städning, handling och matlagning. Sara är även ansvarig för 

dokumentation och mediciner. Kristina ansvarar för dokumentation. Rebecka är 

kostansvarig och medicinansvarig. Våra respondenter betonar att de finns som stöd och 

hjälper de äldre med sådant de själva inte klarar av.  

 

5.2 Föreställningar gällande etnicitet och ålder 

Det råder delade meningar om vad åldrande och äldre är för något både i tidigare 

forskning och bland våra respondenter. I tidigare forskning delas åldrande in i fyra olika 

kategorier; kronologiskt, socialt, psykologiskt och biologiskt åldrande, där kronologiskt 

åldrande rör det kroppsliga åldrandet, det vill säga hur många år en person levt. Det 

sociala åldrandet handlar i sin tur om hur individen fungerar i samhälleliga system och 

hur människors sociala roller förändras med åldern. Det psykiska åldrandet beskriver 

hur individen kan anpassa sig till att vara äldre och förenar bilden av sig själv med sin 

identitet som äldre. Biologiskt åldrande rör huruvida kroppsliga funktioner förändras i 

takt med åldrandet (Lill, 2007). Precis som i tidigare forskning visar vår empiri att det 
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finns olika uppfattningar gällande åldrande och äldre. De flesta av våra respondenter 

anser att åldrandet är biologiskt då de menar att äldre ofta har ont, har svårt att röra sig 

och ser äldre ut då de ofta har grått hår och är rynkiga. Resonemang fördes även om att 

äldre har levt länge, är visa och har livserfarenhet vilket kan kopplas till det sociala 

åldrandet. Ett fåtal av våra respondenter ansåg att en person är äldre när den blivit 

pensionär vilket kan ses som det kronologiska åldrandet. Josefin framhävde dock att en 

person blir äldre hela tiden och att det inte går att sätta en specifik gräns för vem som är 

äldre och inte: 

  

 En äldre är för mig nån som är äldre än mig själv,  

jag har ju själv passerat 30-strecket och känner mig äldre.  

Man behöver inte vara sjuk för att va äldre.  

 

 Josefin 

 

 

Utifrån citatet ses ålder som något som pågår hela tiden och därmed inte är något som 

inträffar vid en specifik ålder. Det finns föreställningar gällande ålder och äldre som i 

sin tur bidrar till en social konstruktion för när en person anses vara äldre. Det som 

Alftberg (2012) påvisar gällande att ålder antingen förknippas med mentalt och fysiskt 

förfall eller med erfarenhet och visdom är något som vi uppmärksammade hos våra 

respondenter då de som inte associerade till erfarenhet och visdom ansåg att de äldre 

ofta har ont och svårt att röra sig. Alftberg betonar dock att positiva egenskaper ses som 

individuella medan de negativa ses som generella för samtliga äldre. Utifrån vår 

insamlade empiri kan vi se att så inte är fallet då vissa av respondenterna anser att äldre 

generellt sett är visa och har livserfarenhet vilka kan ses som positivt kodade 

egenskaper.  

 

Samtliga av våra respondenter betonade att det är viktigt att ta hänsyn till de äldres 

tidigare bakgrund, kultur och religion. Ellen, Sara, Jasmin, Amanda och Kristina 

betonade att det inte går att tillgodose en äldres behov om man inte arbetar utifrån den 

enskildes behov, det är viktigt att ta hänsyn till hur de har levt tidigare i livet för att 

möjliggöra den bästa omsorgen. I tidigare forskning betonas att flytten till ett 

äldreboende ofta medför stora förändringar för den äldre vad gäller fysiska platser, 

sociala nätverk och livsmönster (Heikkilä och Ekman, 2003). Utifrån vår empiri kan vi 

urskilja ett medvetande gällande betydelsen av att ta hänsyn till den äldres tidigare 

bakgrund för att personen ska må så bra som möjligt. Ellen uttrycker dock en osäkerhet 
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kring att ta hänsyn till tidigare bakgrund, kultur och religion vad gäller äldre med 

utländsk bakgrund då hon inte vet särskilt mycket om andra kulturer:  

 

Vet inte hur man löser det om det kommer in en muslim. 

 

                Ellen 

 

 

I tidigare forskning framhålls att det är ovanligare att äldre människor med utländsk 

bakgrund bor på äldreboenden då det ofta ses som ett hinder på grund av kulturell 

bakgrund och språkskillnader (Heikkilä och Ekman, 2003). I mötet med våra 

respondenter kunde vi utläsa en osäkerhet gällande äldre med utländsk bakgrund då 

exempelvis Ellen var osäker på hur det skulle fungera om en muslim flyttade in på 

äldreboendet. Heikkilä och Ekman (2003) anser att det är viktigt att erbjuda tjänster med 

hög kvalitet där hänsyn tas till äldres enskilda behov oavsett etnisk bakgrund. Det är av 

vikt att se den enskilda individen och dennes specifika behov. Ellens uttalande kan 

tolkas både som en avspegling av diskurser om äldre med utländsk bakgrund och ett 

återskapande av dem, som bidrar till konstruerandet av andrafiering.   

 

Josefin var medveten om betydelsen av att ta hänsyn till den äldres tidigare bakgrund 

och menade att det är en persons bakgrund som avgör hur den äldre är som person. 

Josefin pratade utifrån vår vinjett då hon sa: 

 

Hassan kanske inte äter fläskkött eller inte 

vill att andra män ska ta hand om honom,  

så det är viktigt att ta hänsyn till bakgrunden. 

 Josefin 

 

Marie ansåg att det är betydelsefullt för den äldre att göra saker som den har gjort 

tidigare för att det ska finnas en meningsfullhet i vardagen. Hon anser att den äldre ofta 

mår sämre annars. Rebecka framhäver att bakgrunden är mycket viktig att ta hänsyn till 

då hon utbrister: 

 

Bara för att nån inte längre är medveten 

för att den är dement skulle jag ju inte  

servera en muslim gris. 

 

 Rebecka 

 

Vår analys visar att både Josefin, Marie och Rebecka ger uttryck för föreställningar om 

att äldre har olika bakgrund, kultur och religion och att det är ytterst viktigt för den äldre 
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att hänsyn tas till just dennes behov. Detta bekräftas av Heikkilä och Ekman (2003) som 

skriver om att det bör finnas ett erkännande av etnisk mångfald, kontinuerlig omvårdnad 

och lika tillgång för samtliga äldre oavsett etnicitet. Medvetenheten om att äldre har 

olika bakgrund, kultur och religion skulle i dessa fall kunna bidra till konstruktionen 

och upprätthållandet av andrafiering då respondenterna har föreställningar om att 

Hassan är muslim, inte äter fläskkött och kanske inte vill att män ska ta hand om 

honom, vilket inte framkommer i vinjetten. Respondenternas utsagor blottlägger således 

föreställningar om äldre och andrafiering, och om muslimer. Begreppet 

intersektionalitet hjälper oss att förstå hur olika kategorier såsom etnicitet och kön, 

samverkar och förstärker förtryck (Mattsson, 2010).  

 

Vår analys visar att omsorgspersonal, i diskussioner om etnicitet och äldre, lyfter 

bakgrund, kultur och religion som centrala aspekter och kriterier för hur en 

individanpassning av omsorgen bör ske, till exempel vad gäller önskemål om att inte äta 

fläskkött eller bli duschad av andra män. På så sätt överskuggar dessa kriterier och 

aspekter att hänsyn borde tas till den enskildes personliga önskemål. Hassan i vinjetten 

kanske inte alls tycker att det är jobbigt att bli omhändertagen av andra män och 

dessutom finns det förmodligen även svenskar som av olika anledningar inte vill äta 

griskött. Hassan skulle dessutom kunna vara uppvuxen i Sverige och ha levt ett 

”svenskt” liv med svenska traditioner. Respondenternas utgångspunkt är dock ett 

skillnadsskapande, en föreställning om olikhet som bidrar till att återskapa en 

andrafiering.  

 

Våra respondenter är samtliga eniga om att det viktigaste med omsorgen om äldre är att 

tillgodose de äldres behov så bra som möjligt så att de får ett bra liv på äldreboendet. 

Våra respondenter anser att det är av vikt att visa respekt för de äldre och ge dem en 

meningsfullhet i vardagen genom att se till den enskilda individens behov och intressen. 

Kristina, Rebecka och Josefin betonar att det är de små sakerna som gör skillnad för ett 

bra liv och att det därför är viktigt att de äldre får det lilla extra i vardagen.   

 

Det är viktigt att de får en guldkant på varje dag.  

Att man gör nåt extra för varje, som att ge en kram,  

spela en låt, få en kaka när ingen annan får en kaka  

bara för att man är sugen på det, att man sitter ner  

och pratar om de vill det. Det lilla extra helt enkelt,  

utöver vårdandet.  

Rebecka 
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Vår analys av empirin visar att saker som borde vara självklara i en människas liv 

såsom att få en kram, att få lyssna på en låt eller få en kaka betraktas som guldkant i de 

äldres vardag. Det skapas en distinktion mellan det dagliga vårdandet där bland annat 

hygien och matlagning innefattas och ”det lilla extra” där de äldre får sådant som av 

respondenterna anses vara något utöver det som verkligen behövs. Citatet tyder på en 

social konstruktion där föreställningar avgör vad äldre behöver och inte behöver. 

(Thomassen, 2007).  

 

Sara framhäver att det är betydelsefullt att vara lyhörd och känna av situationen: 

 

Alla äldre är olika och då krävs det också  

att be bemöts på olika sätt efter hur det passar  

den enskilde.  

Sara 

 

 

Vår analys av empirin visar att det finns en tydlig medvetenhet gällande äldres behov 

och att de behöver mer än bara vård, det är viktigt att se hela personen och till dess 

sammanhang. Heikkilä och Ekman (2003) menar just att målsättningen med 

äldreomsorgen är att skapa en helhetsbild över de äldres livssituation. Våra 

respondenters svar avspeglar en medvetenhet om vikten av att ha en helhetsbild över de 

äldres livssituation genom att se och ta hänsyn till den enskilda individen och till dennes 

enskilda behov.  

 

Majoriteten av våra respondenter anser att det kan vara nödvändigt att kategorisera de 

äldre utefter sjukdomar och behov då vissa är dementa medan andra har fysiska 

problem. Flera av respondenterna menar bland annat att det inte är bra att blanda äldre 

med fysiska problem och dementa då de äldre inte anses få något utbyte av varandra.  

 

Blandning är inte bra! Det är jobbigt för de dementa  

och de som har fysiska problem för de dementa är  

påfrestande. Vi grupperar för att de ska få lite socialt  

som de vinner nånting på. 

Sara 

 

Kristina menar också att det är nödvändigt att kategorisera för att kunna utföra ett bra 

jobb och kunna ge de äldre den bästa omsorgen: 
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Det blir en salig röra om man blandar ihop alla 

och då kan det vara bättre att se en grupp för sig. 

 

Kristina 

 

Vissa av respondenterna anser att kategorisering har en negativ klang, men att det kan 

vara bra för de äldre så att de får den omsorg de behöver. Kategorisering behöver inte 

bara ske utifrån behov och sjukdomar utan även utifrån de äldres personlighet och 

intressen. Rebecka framhäver att:  

 

Man får dela upp dem efter personlighet så  

att det passar de äldre.  

 Rebecka 

 

 

Utifrån vår empiri kan vi se att kategorisering främst sker för att underlätta det dagliga 

arbetet med de äldre, vilket är det som Lill (2007) framhäver då hon menar att 

kategoriseringar anses underlätta vardagen för människor. Kategorisering anses utifrån 

respondenterna vara bra för både personalen och de äldre då arbetet underlättas för 

personalen samtidigt som de äldres intressen kan tas till vara på ett bättre sätt. Vissa av 

respondenterna framhäver precis som Lill (2007) att kategorisering kan bidra till att 

enskilda individer ses som företrädare för en viss grupp istället för att värderas som just 

enskilda individer. Enligt Blomberg (2006) är det dock en grundförutsättning och 

nödvändighet att till viss del kategorisera människor för att kunna ge och ta emot 

omsorg.  

 

I intervjuerna med våra respondenter framträdde också delade meningar om det fanns 

något som förenade samtliga äldre annat än deras ålder. Fyra respondenter framförde att 

åldern och livserfarenheten är det enda som förenar äldre med varandra. Två 

respondenter menade även att de äldre levde på en helt annan tid och att det kan vara 

förenande. 

 

 

Nä det är bara åldern som förenar dem och att de 

växt upp under likvärdiga förhållanden i  

samhällsutvecklingen, annars är alla olika. 

 

Rebecka 

 

Samtliga individer är unika och det går därmed inte att generalisera samtliga äldre som 

en homogen grupp (Alftberg, 2012). Två av våra respondenter menade dock att äldre 
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har samma intressen. De framhävde även att de äldre har sämre hälsa med många 

krämpor och sjukdomar. 

 

 

Ja de har samma intressen och går i kyrkan  

och sjunger i kör till exempel. 

 Sara 

 

Citatet ovan är ännu ett exempel på hur omsorgspersonal ger uttryck för och återskapar 

föreställningar om äldre som en enhetlig grupp där de äldres individualitet osynliggörs. 

Elmersjö (2010) betonar att det ofta görs generaliseringar om äldre. Tidigare forskning 

har även visat att äldre människor ofta kategoriseras som de andra och ses som en 

avvikande och homogen grupp. Äldre är olika och har olika behov likaväl som yngre 

människor har. Ineland och Sjöström (2007) talar om att det finns olika maktaspekter i 

normaliseringssträvandet där någon eller några har makten att avgöra vad som ska ses 

som normalt och önskvärt. I citatet ovan är det kristendomen som norm och normalitet 

som framträder. Även här visar vår analys av empirin att omsorgspersonal, i 

diskussioner om äldre, lyfter religion som en central aspekt och ett kriterium för hur en 

individanpassning av omsorgen bör ske.  

 

5.2.1 Sammanfattande slutsats 

Föreställningar om etnicitet och ålder har i vår empiri visat sig variera. I merparten av 

respondenternas utsagor var det kategorin äldre som utgjorde utgångspunkt och nav i 

berättelserna, och inte etnicitet eller någon annan kategori. Genom vår insamlade empiri 

har vi kommit fram till intressanta resultat där respondenterna i sina svar, ofta 

omedvetet, bidrar till att återspegla och återskapa föreställningar om etnicitet och ålder.  

 

5.3 Fördelar och nackdelar med ett mångkulturellt perspektiv 

Vår analys av den insamlade empirin visar att omsorgspersonal anser att föreställningar 

om etnicitet och åldrande kan få både positiva och negativa följder i arbetet. 

Respondenterna menar att det kan vara väldigt berikande med människor från andra 

länder då de har levt ett annat liv än äldre svenskar, men att det uppstår problem då de 

inte förstår varandra på grund av språkskillnader. Det framhävs även att det ibland kan 

vara nödvändigt att lägga sina egna föreställningar åt sidan och på så sätt ha en öppen 

och förutsättningslös inställning i arbetet. Det uttrycks dock att osäkerhet om vad äldre 
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med utländsk bakgrund tycker om, i sig kan bidra till föreställningar som får 

konsekvenser: 

 

Jag kan tänka mig att personer med utländsk  

bakgrund tycker om vissa saker bara för att de  

är utländska som till exempel en viss typ av  

musik och då bidrar ju det till en begränsning  

då personen kan tycka om vilken musik som helst. 

 

Amanda 

 

Citatet ovan visar hur föreställningar om äldre med utländsk bakgrund kan bidra till att 

äldre sorteras i olika fack beroende på sin bakgrund, i det här fallet etnisk bakgrund. 

Trots att respondenten är medveten om att äldre med utländsk bakgrund inte behöver 

tycka om en viss typ av musik kan hennes utsagor tolkas som en social konstruktion 

som både är en avspegling av en social verklighet och ett sätt att återskapa den på 

(Jönsson, 2010).  

  

 

Klart att föreställningar kan ställa till det, jag kan  

ju ha åsikter om vad som är bäst för en äldre men  

bara för att jag tycker det så behöver det ju inte va  

rätt och då kan det ju bli fel om jag går efter vad jag 

 tycker är bäst för den äldre och inte utifrån vad den  

äldre tycker är bäst. 

 Jasmin 

 

Citatet ovan kan tolkas som ett uttryck för att respondenten omfattas av en föreställning 

om att det är av stor vikt att skapa en förståelse över de äldres bakgrund för att de äldre 

ska kunna bli bemötta på det sätt de själva önskar, vilket i sin tur möjliggör bästa 

möjliga omsorg. En sådan förståelse över de äldres bakgrund och situation kan i 

förlängningen minska risken för att de äldre behandlas orättvist, då kategorisering och 

generalisering ofta bidrar till att det unika hos den enskilde osynliggörs (Lill, 2007).  

 

Vår empiri visar att det finns föreställningar hos personalen inom omsorgen, hur 

äldreomsorgen skulle kunna anpassas till äldre individer med annan etnisk och kulturell 

bakgrund än svensk. Våra respondenter framhåller att äldreomsorgen hela tiden måste 

förändras och anpassas till de olika individer som flyttar in på äldreboenden oavsett 

etnicitet och bakgrund och betonar på så sätt vikten av att se till de äldres individuella 

behov. Flera av våra respondenter anser att omsorgspersonalen inom äldreomsorgen 

borde erbjudas utbildning i kultur och religion för att därigenom öka kunskapen och 

förståelsen för människors olika premisser. I diskussionen om hur äldreomsorgen skulle 

kunna anpassas menar till exempel Ellen att: 
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  Det är viktigt att vidga sina vyer. 

    Ellen 

 

Citatet ovan visar på en medvetenhet om och förståelse för att en god äldreomsorg 

fordrar av sin personal att de förmår att se verkligheten ur ett större perspektiv.  

Respondenterna ansåg också, i linje med detta, att det skulle gynna både de äldre och 

verksamheten om personalgruppen skulle vara mångkulturell och flerspråkig.  

 

Det blir inte lätt att inom en snar framtid bemöta  

äldre från andra kulturer, i Stockholm är det nog  

lättare då det är vanligare med mångkulturalitet. 

   

                                                      Rebecka 
 

Vår analys av empirin visar att den intervjuade personalen anser att kommunikationen 

är en av de största förutsättningarna för god omsorg. Detta kan tolkas i relation till 

Thomassens (2007) forskningsresultat som visar att språket är det som konstruerar 

relationerna mellan människor. Att personalen inom äldreomsorgen kan göra sig 

förstådda och förstå den äldres förmedlade behov kan minska misstolkningar och öka 

förutsättningar för en god omsorg. På liknande sätt menar Rebecka att en mångkulturell 

arbetsgrupp med flerspråkig personal är att föredra, men framhåller att: 

 

  Det viktigaste är att personalen är kompetent 

  och kan bemöta behoven. Man behöver inte vara  

  undersköterska, man ska gå på personlig 

  lämplighet. 

    Rebecka 

 

Utifrån vår analys tolkas ovanstående citat som ett uttryck för att Rebecka menar att 

utbildningen lär ut grundläggande kunskaper om vård och omsorg, men att hon tycker 

att individens egenskaper, erfarenheter och värderingar har större betydelse för hur 

personen bemöter den äldre och utför omsorgsarbetet. Citatet uttrycker således ett 

synsätt som betonar att bara för att personalen har en viss utbildning, en viss kulturell 

bakgrund eller det gemensamma språket som den äldre inte gör det givet att omsorgen 

blir den bästa för den äldre. I en kontrast till en sådan strävan efter god omsorg, menar 

Lill (2007) att det är lätt att missa det som är unikt för den äldre, om denne generaliseras 

och sammanfogas med individer som anses tillhöra samma grupp. 
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En respondent framhöll som en lösning på en individanpassad äldreomsorg att 

äldreboenden kunde anpassas för individer från en viss kultur. Vad respondenten 

åsyftade var annan bakgrund än svensk och att omsorgen skulle vara anpassad efter 

kulturen. En annan respondent ansåg att de äldre skulle ges valmöjligheten att välja 

boende och vilken personal som sköter omsorgen. Respondenten menade att om den 

äldre vill bo kvar i sitt hem där denne har tryggheten så ska möjligheten finnas. Marie 

argumenterar för sin hållning på följande sätt: 

 

Det finns inte så många äldre invandrare på 

ålderdomshemmen här än så länge. Deras yngre  

tar hand om dem. De bor oftast hemma 

tillsammans med sina barn och barnbarn. 

  Marie 

 

Citatet ovan visar att det finns en föreställning om att äldre med utländsk bakgrund 

brukar äldreomsorgen i mindre utsträckning än vad äldre svenskar gör. Det som Ellen 

antyder får stöd av tidigare forskning som säger att äldre människor från 

minoritetsgrupper har mindre kunskap om äldreomsorgen och inte utnyttjar boendena i 

samma utsträckning som de äldre från majoritetsbefolkningen (Heikkilä & Ekman, 

2003). Respondenterna ger uttryck för en medvetenhet kring anpassad äldreomsorg för 

att kunna tillmötesgå heterogeniteten bland den äldre befolkningen. Analysen av vår 

empiri, och våra resultat, får således stöd i tidigare forskning som framhäver behovet att 

kunna erbjuda äldreomsorg som speglar religiösa och kulturella skillnader samt språket 

(Mold, Fitzpatrick & Roberts, 2005). 

 

Hur äldreomsorgen utformas påverkas av olika föreställningar om äldre som finns hos 

politiker, medborgare och omsorgspersonal (Heikkilä & Ekman, 2003). Samtliga 

respondenter uppgav att de arbetar utifrån den upprättade genomförandeplanen som 

baseras på biståndsbedömningen och är specifik för varje äldre på boendet. Annat som 

respondenterna menar styr deras arbete är lagar och riktlinjer som finns på varje 

arbetsplats.  

 

Fyra av våra respondenter berättar att de arbetar ur ett salutogent perspektiv där fokus 

ligger på faktorer som orsakar och upprätthåller hälsa, för att stärka den äldres KASAM 

– Känsla av sammanhang. KASAM-metoden består av tre delar vilka är hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet. Josefin beskriver till exempel att arbetssättet går ut på 

att den äldre ska bestämma själv i den mån det går. Den äldre ska ha struktur och 
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regelbundenhet och för att må bra ska de äldre kunna känna meningsfullhet i vardagen. 

Josefin betonar också vikten av att de äldre upplever att hen har resurser att hantera 

motgångar.  

 

I empirin framkommer att respondenterna inte anser att deras egna värderingar om 

etnicitet och äldre styr deras arbete i så stor utsträckning. Jasmin uppger att personalens 

dagsform, vilka arbetskamrater som arbetar samtidigt och vilken arbetssituation de 

befinner sig i avgör mycket i hur själva omsorgen tar sig uttryck och formas. Jasmin 

betonar ändå att värderingar är något personalen alltid har med sig: 

 

Det jag tycker är viktigt, kanske  inte är  

viktigt för dem. Man måste ändå 

vara lyhörd och lyssna och ta till sig det 

som personen säger även om jag inte 

tror på det.  

  Jasmin 

 

Jasmin uttrycker att det är viktigt i omsorgen om äldre att personalen bemöter alla äldre 

på ett adekvat och personligt sätt som är anpassat efter den äldres individuella behov 

och förutsättningar.  

 

Utifrån vår analys av empirin framkommer att respondenterna inte anser att värderingar 

styr arbetet. Då det saknas en medvetenhet kring de egna värderingarna kan personalen 

omedvetet bidra till andrafiering. Vår tolkning av empirin är att respondenterna 

uttrycker sina värderingar när de redogör för äldreomsorgen och synen på etnicitet och 

åldrande. Lill (2007) anser att värderingar kan vara omedvetna och att de visar sig först i 

olika situationer där värderingar, normer, föreställningar och idéer formar människors 

bild av sig själva och varandra.  

 

Tre av respondenterna uppgav att det som styr deras arbete i första hand är tiden. 

Respondenterna ansåg att de inte till fullo kunde tillgodose de äldres individuella behov 

varje dag utan att det var de grundläggande behoven som tillgodosågs. Rebecka 

framhävde: 

 

  Tiden styr mitt arbete. Det är alltid för 

  lite tid. Inte för lite personal. 

    Rebecka 
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Marie menar att det inte finns tid för spontanitet eftersom tidsschemat styr omsorgen. 

 

  Tidspress. Jag får ett schema med vilka 

  tider jag ska vara vart och vad jag ska  

  göra där. Är det någon som inte vill gå upp 

  då spricker allt. 

    Marie 

 

Analysen av våra resultat visar att tidspressen bidrar till att kvaliteten på äldreomsorgen 

tummas på och att verksamheten arbetar efter kvantitet istället för kvalitet och 

förlorarna är både omsorgspersonalen och de äldre. Att på grund av tidspress inte kunna 

tillgodose de individuella behoven utan bara de grundläggande bidrar till det som 

Alftberg (2012) menar är en generalisering av de äldre som en homogen grupp.  

 

5.3.1. Sammanfattande slutsats 

Sammanfattningsvis anser våra respondenter att det finns både för- och nackdelar med 

ett mångkulturellt perspektiv inom äldreomsorgen. Empirin visar att det är viktigt att ta 

hänsyn till de äldres bakgrund men att det saknas kunskap om andra kulturer vilket 

skapar föreställningar som kan bidra till att det blir svårare att tillmötesgå individuella 

behov hos äldre med utländsk bakgrund. Det belyses också att det blir svårt att på grund 

av språkskillnader, kommunicera med de äldre med utländsk bakgrund vilket kan leda 

till missförstånd i omsorgsarbetet. Till följd av det kan inte omsorgspersonalen 

tillmötesgå de äldres individuella behov och önskningar. Respondenterna framhäver att 

det är betydelsefullt att införskaffa kunskap om andra kulturer för att på så sätt öka 

förståelsen och kunna bemöta samtliga äldre på ett likvärdigt sätt oavsett etnisk 

bakgrund.  

 

5.4 Konstruktioner av andrafiering gällande etnicitet och ålder 

Våra respondenter fick läsa en vinjett där hälften läste om en man vid namn Hassan och 

hälften läste om Sven. I vinjetten beskrevs Hassans/Svens bakgrund, familj, intresse, 

tidigare arbete och hans nuvarande dåliga fysiska och psykiska mående på äldreboendet. 

Vinjetternas innehåll var identiska förutom namnet på den äldre (se bilaga). Utifrån 

vinjetten ställde vi frågan om hur respondenten tror att omsorgspersonal inom 

äldreomsorgen skulle resonera kring Hassans/Svens situation. 
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Utifrån våra intervjuer framkom att fyra av våra respondenter arbetar utifrån KASAM – 

Känsla av Sammanhang, där beståndsdelarna är hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet. De andra fyra respondenterna uppgav inte att de arbetar utifrån någon 

specifik metod. Vi uppfattar ändå att alla åtta respondenter resonerar snarlikt kring 

vinjetten vad gäller grundläggande insatser i omsorgen såsom att sköta hygienen, 

komma upp på morgonen, av- och påklädning och vid måltider. Respondenternas 

resonemang kring Hassans/Svens situation genomsyrades generellt av föreställningar 

om att det är viktigt att se till vårdtagarens fysiska status. Att personalen ska stötta vid 

situationer där Hassan/Sven själv inte klarar av att utföra handlingen. Rebecka betonar 

vikten av att den äldre måste få vara delaktig, att personalen inte tar över vid exempelvis 

av- och påklädning. Sara och Ellen anser att det kanske skulle behövas medicin för att 

förbättra Svens psykiska mående medan Josefin, Kristina, Marie, Amanda, Rebecka och 

Jasmine istället menar att det är viktigt att ta reda på så mycket som möjligt om 

Hassan/Sven för att kunna veta vad som är meningsfullt just för honom.  

 

Elmersjö (2014) och annan svensk äldreomsorgsforskning visar att omsorgspersonalen 

ser fysiska aktiviteter som en lösning på äldres problem och Alftberg (2012) framhäver 

att det uppfattas som ett positivt värde om den äldre har en aktiv livsstil. Det bekräftas 

av sex av våra respondenter då de resonerar kring förbättrat mående vid aktiviteter. 

Marie uttrycker: 

  Det kan vara bra att få igång honom aktivt, 

  kanske åka ut på utflykter, hålla på i trädgården 

   eller göra annat som han tycker om. 

     Marie 

 

Intervjupersonernas utsagor kan tolkas utifrån normaliseringsbegreppet. Enligt Lilja 

(2007) finns det uppfattningar om att människor som ses som avvikande ska anpassas 

till det normativa. Negativ kritik av normaliseringsbegreppet framhäver att det endast 

handlar om yttre anpassning medan den positiva kritiken menar att omsorgen istället 

inriktas och utformas utifrån vårdtagarens egna val. I vår empiri framkommer att 

omsorgspersonalen ser aktiviteter som en lösning på de äldres psykiska mående, men vi 

uppfattar också en medvetenhet kring de äldres individuella behov då respondenterna 

betonade vikten av att ta reda på den äldres tidigare intressen och bakgrund, för att på 

bästa sätt kunna bemöta den äldre.  

 

Tre av våra respondenter resonerar kring det sociala samspelet mellan Hassan/Sven och 

de andra på boendet. I vinjetten stod att Hassan/Sven upplevdes ha svårt att anpassa sig 
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till att bo med andra han inte känner. Forskning visar att äldre människor ofta har en 

negativ syn på äldreomsorgen, vilket kan bero på att deras förmåga att kunna påverka 

sin miljö minskar och att placeringen oftast baseras på tillgången på platser istället för 

den äldres önskningar på omsorgen och boendet (Heikkilä och Ekman (2003). Jasmine 

och Amanda uppger att de skulle försöka hjälpa Sven att få kontakt med de andra äldre 

på boendet så han kan hitta någon vän. De betonar också hur viktigt det är att 

personalen tar sig tid att sitta ner med honom eller tar med honom ut på promenader. 

Rebecka funderar kring hur vida Hassans psykiska mående är kopplat till hans fysiska 

status. Hon menar att hon känslomässigt kan sätta sig in i hur det skulle kännas att bli 

matad och dessutom inför andra. Rebecka menar att ge den äldre lite avskildhet vid 

maten kan vara att respektera hans integritet.   

 

Att sätta honom lite privat vid ett fönster  

så han kan titta ut och samtidigt prata med honom  

om något han tycker om, kan leda bort fokus  

från matningen. 

  Rebecka 

 

Empirin kan förstås utifrån Lill (2007) som framhäver att människor gör varandra 

genom möten. Där individen formar sig själv och andra med utgångspunkt i olika 

värderingar, normer, föreställningar och idéer. Identiteter bygger således på sociala 

konstruktioner och enligt Thomassen (2007) är det genom relationerna mellan 

människor och människor och ting som vår självuppfattning och verklighetsuppfattning 

etableras.  

 

Vi ställde frågan till våra respondenter om de trodde att omsorgspersonalen skulle 

resonera annorlunda om de hade fått läsa den andra vinjetten. Respondenterna som fick 

läsa om Hassan ansåg inte att de skulle resonera annorlunda gällande insatserna om de 

istället hade läst om Sven. Av de respondenter som fick läsa om Sven ansåg tre personer 

att de inte skulle resonera annorlunda vad gäller insatserna men att hur de ges kan skilja 

sig åt. De framhöll också att det skulle vara viktigt att ta reda på mer om Hassans 

bakgrund då han kommer från en annan kultur. Språket sågs också som ett försvårande 

av omsorgen, om Hassan inte skulle förstå vad omsorgspersonalen säger eller om han 

inte skulle kunna göra sig förstådd. Vår analys av den insamlade empirin kan relateras 

till normaliseringssträvandet då Sven kan ses som normen medan Hassan ses som 

avvikande från normen (Ineland och Sjöström, 2007). Sara framhäver att: 
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Det kan vara skillnad då han har en annorlunda   

bakgrund och språket kan vara ett problem om  

han inte kan göra sig förstådd. Det är svårt om  

man inte har kunskapen, men man måste  

respektera alla. 

    

  Sara 

 

Etnicitet härleder till människors hemländer och har sin grund i språktillhörighet, 

religion, kultur och det sätt människor beter sig på i hemlandet (Lill, 2007). Josefin 

uttrycker att hon automatiskt tänker annorlunda om Hassan än om Sven och menar att 

människor med utländsk bakgrund är mer måna om familj och släkt än vad individer 

med svensk bakgrund är och att anhöriga till den äldre med annan etnisk bakgrund än 

svensk har en större roll i omsorgen än vad etnisk svenska har. Vidare menar hon att det 

istället är olika för individer och att det även kan gälla människor med svensk bakgrund. 

 

  Det är lätt att ha förutfattade meningar. 

    Josefin 

 

Att Josefin ändrade sitt resonemang kring föreställningen om hur människor med 

utländsk bakgrund är tolkar vi som att hon ”fick syn” på sina egna föreställningar om 

”den andre” och hur hon genom dem bidrar till en andrafiering, en uppdelning mellan vi 

och dom (Nyman, 2013). Amanda bekräftar den tidigare forskningen om 

omsorgspersonalens syn på att fysiska aktiviteter löser de äldres problem (Elmersjö 

2014) då hon anser att det är viktigt att personalen försöker hitta en aktivitet som alla 

äldre på boendet tycker om för att skapa en gemenskap på annat sätt än genom språket.  

 

Vår tolkning av empirin är att respondenterna spontant inte gjorde någon skillnad på 

omsorgen om Hassan/Sven. Dock pekar vår analys på att de gjorde en andrafiering av 

Hassan, när tre respondenter resonerade att omsorgen utöver de grundläggande 

insatserna skulle te sig annorlunda om Sven byttes ut mot Hassan. De skillnader som 

gjordes baserades främst på kulturell och språklig skillnad. Empirin kan tolkas utifrån 

ett vi-och dom tänkande där Nyman (2013) talar om kategoriseringar som kan skapa ett 

avstånd mellan de som ses som normen och de som görs till avvikande grupper.  

 

I mötet med respondenterna uppfattar vi en skillnad i hur resonemanget förs kring 

Hassan/Svens situation. De flesta av våra respondenter talade utifrån personalens syn på 

den äldre. Två respondenter talade utifrån förståelsen för den äldres situation. 
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  Jag kan tänka mig hur det skulle vara att 

  helt vara beroende av andra.  

    Jasmin 

 

Vår analys visar att, hur respondenterna ser på sig själva i omsorgssammanhanget kan 

få betydelse för hur de resonerade kring de äldres behov och hur omsorgspersonalen 

tillgodoser dem.  

 

Vår empiri belyser också omsorgspersonalens fokus på det psykiska måendet då 

respondenterna lägger vikten vid resonemang kring olika insatser för att Hassan/Sven 

ska må bättre och anpassa sig till det nya boendet och det faktumet att han har ont och 

svårt att röra sig inte berörs i lika stor utsträckning. Det fysiska ses som en del av det 

biologiska åldrandet där vissa kroppsliga funktioner förändras med åldrandet (Lill, 

2007). Hassan/Svens psykiska mående är något som omsorgspersonalen själva kan 

påverka till viss del och därför är centralt i omsorgsarbetet. 

 

Samtliga av våra respondenter anser att arbetet inom äldreomsorgen har påverkat deras 

tidigare syn på äldre. Hälften av respondenterna hade svårt att sätta ord på hur synen på 

äldre hade sett ut innan de började arbeta inom omsorgen. Tre av respondenterna 

framhävde föreställningar om att äldre är tysta, gamla och lata. Den sociala åldern anger 

hur människans sociala roller förändras med åldern och innefattar samhälleliga 

förväntningar om hur en individ borde vara på olika kronologiska åldersnivåer (Lill 

2007) och Elmersjö (2010) menar att det i diskussioner om äldre ofta görs 

generaliseringar. Bara en av respondenterna uppgav att hon redan innan arbetet inom 

äldreomsorgen hade en positiv syn på äldre och förklarade att hon alltid har respekterat 

äldre människor. 

  I grunden ser jag på dem på samma sätt, 

  men med nya ögon. 

    Rebecka 

 

Samtliga respondenters syn på äldre sedan de börjat arbeta inom äldreomsorgen, 

uttrycktes i positiva termer så som att äldre är glada och har humor. Respondenterna 

ansåg också att de äldre har mycket kunskap att förmedla genom sina livsberättelser och 

att omsorgspersonalen får mycket tillbaka av de äldre. En annan uppfattning som 

respondenterna uttryckte var att de äldre vill mycket även om de inte kan på grund av 

fysiska hinder. Sara förklarade att arbetet med äldre inte bara har förändrat hennes syn 

på den äldre utan arbetet har givit henne en större förståelse för den äldres individuella 

behov. Alftberg (2012) framhäver att positiva egenskaper ses som individuella medan 
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negativa egenskaper istället generaliseras till hela åldersgruppen. Äldre människor ses 

som de andra i det moderna samhället och betecknas som en homogen och avvikande 

grupp.  

 

Två av våra respondenter uppger att det är den äldres dagsform som påverkar hur den 

äldre ser på personalen och hur det dagliga omsorgsarbetet formas efter det. De andra 

respondenterna resonerar kring hur de äldre på olika sätt väljer eller väljer bort personal. 

Det främsta resonemanget gäller att sköta hygienen. Äldre kvinnor som inte vill ha hjälp 

av manlig personal eller äldre kvinnor som gärna vill ha hjälp av, framförallt ung 

manlig personal för att sköta hygienen, men väljer kvinnlig personal i övre medelåldern 

för att göra håret. Sara upplever att de äldre männen känner samhörighet med den 

manliga personalen, medan Rebecka framhäver att de äldre männen oftare blir arga på 

den manliga personalen och ser dem som konkurrenter. Rebecka använder då en 

metafor där den äldre ses som tuppen i hönsgården som vill ha sina hönor för sig själv 

och blir således irriterad då en annan tupp kommer och kanske vill ta hönorna från 

honom. En respondent uppgav att en medarbetare inom äldreomsorgen vid flera 

tillfällen fått kommentarer om sin hudfärg och om sitt ursprung.  

 

  Det största problemet är om personalen inte 

  pratar ren svenska. De äldre har svårt att förstå 

  och kan lätt bli irriterade. 

    Amanda 

 

Utifrån vår empiri uppfattar vi en komplex och dynamisk maktstruktur där Mattsson 

(2010) menar att etnicitet, sexualitet, kön och ålder är centrala kategorier. I 

resonemangen med våra respondenter framkom även en medvetenhet kring hur dessa 

kategorier påverkar varandra och hur det styr arbetet.  

 

Ellen resonerade kring hur Hassans föreställning om personalen skulle kunna komma 

till uttryck: 

Muslimer har en annan kvinnosyn, där 

kvinnan ska ha respekt för mannen.  

Arbetet ska inte vara annorlunda utan han  

får rätta sig efter hur verksamheten ser ut. 

Ellen 

 

Under intervjun fortsatte Ellen sitt resonemang om vikten av att som personal visa 

respekt för den äldre och Ellen betonade också att omsorgen ska ske så individanpassat 

som möjligt. Citatet ovan kan tolkas som att Hassan inte skulle kunna välja sin personal 
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och att omsorgsarbetet skulle ske utifrån Hassans behov i enlighet med 

genomförandeplanen, men efter verksamhetens förutsättningar. Ellen tillskrev Hassan 

en religiös tillhörighet och gjorde en generalisering gällande muslimer. Enligt Lill 

(2007) är det problematiskt med kategoriseringar då de bygger på stereotypa 

föreställningar om enskilda individers egenskaper utifrån etnisk eller social tillhörighet. 

Föreställningar om etnicitet kopplas till makt, där dominerande grupper kan utsätta 

individer från en viss etnisk grupp för underordning och förtryck. Ellens föreställning 

om hur Hassan är kan ses utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som belyser 

görandet av sociala problem, hur människor skapar sociala problem genom att 

kategorisera (Jönsson, 2010).  

 

Rebecka ansåg att de äldres föreställningar om sig själva påverkar arbetet mer än de 

äldres föreställningar om personalen. Resonemanget kan tolkas utifrån det som Lill 

(2007) kallar för det psykologiska åldrandet. Lill menar att det psykologiska åldrandet 

är i vilken utsträckning den äldre accepterar bilden om sig själv och på vilket sätt bilden 

blir en del av identiteten om sig själv som äldre. Bilden påverkar hur individen anpassar 

sig till föränderliga krav från sin omgivning.  

 

Samtliga respondenter ansåg att den äldre påverkar vardagens utformning på 

äldreboendet genom de individuella behoven som ska tillgodoses. Respondenterna 

menade att de äldre får göra sin egen vardag och att omsorgen inte ska gå på rutin. 

Respondenterna framhävde även vikten av att tillmötesgå de äldre vad gäller de äldres 

intressen och menade att det lilla kan göra skillnad i måendet. Kristina framhäver att:  

 

  De äldre påverkar sin vardag väldigt 

  mycket. De har en egen vilja och den ska  

  behållas. 

    Kristina 

 

Ellen ansåg att det skulle kunna vara skillnad mellan äldre svenskar och äldre 

invandrare gällande vardagens utformning på äldreboendet. Ellen menar att äldre med 

utländsk bakgrund kan ha religiösa rutiner som ska följas. Analysen av vårt material 

visar att omsorgspersonalen bidrar till att konstruera äldre med utländsk bakgrund som 

mer religiösa än etniskt svenska äldre, och därmed på att religion och kultur blir centrala 

dimensioner i deras konstruktion av äldre och etnicitet. Vår tolkning är att Ellen för sitt 

resonemang utifrån en äldres individuella behov och inte utifrån den äldres etnicitet, då 
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vi menar att religiösa rutiner även kan finnas bland äldre svenskar. Ellen bidrar, genom 

sitt resonemang, till att återskapa en social konstruktion om vad äldre inom en viss 

etnisk tillhörighet har för behov.  

 

Det framhålls att biståndsbedömningen av de äldres individuella behov och 

verkställigheten av äldreomsorgen flätas samman för att kunna ge en helhetsbild över 

den äldres livssituation (Heikkilä & Ekman, 2003). Varje äldre har sin egen 

genomförandeplan som omsorgspersonalen arbetar utifrån och respondenterna uppger 

att den äldre själv är med och utformar planen för att denne ska få möjlighet att 

bestämma så mycket som möjligt om sin egen omsorg och för att få sina individuella 

behov tillgodosedda. Genomförandeplanen revideras regelbundet för att följa den äldres 

föränderliga behov. Respondenterna framhäver i likhet med Elmersjö (2010) betydelsen 

av den äldres delaktighet i biståndsbedömningen för att ge ett bekräftande som har 

betydelse för den äldre.  

 

Vår analys visar att respondenterna har olika tolkningar av på vilket sätt äldreomsorgen 

tillgodoser de äldres enskilda behov. Resonemang förs kring sjuksköterskor som 

tillgodoser den medicinska delen av de äldres behov samt att varje äldre har tillgång till 

hjälpmedel för att klara de fysiska aspekterna av behoven.  

 

Josefin uppgav att samtliga äldre på äldreboendet har en kontaktperson. 

Kontaktpersonen har extra ansvar för att den äldres behov tillgodoses och ska 

tillsammans med den äldre göra saker efter dennes önskemål. Kontaktpersonen har i 

uppgift att genomföra ett första samtal med nya boende och deras anhöriga för att få en 

bild av den äldres förväntningar och mål med äldreomsorgen. Josefin anser att det är 

ytterst viktigt att den äldre efter sin förmåga ska vara delaktig i planeringen. 

Resonemanget förs även av Elmersjö (2010) som visar att den äldre som inte varit 

delaktig i planeringen upplever sig vara obekräftad redan i det första mötet med 

äldreomsorgen. 

 

Flera av våra respondenter uppgav att äldreboendena har olika aktiviteter för de äldre, 

där de får möjlighet att ägna sig åt sina intressen eller bara vara med för att få en social 

samvaro. Rebecka berättade att det arbetar en aktivitetsamordnare på äldreboendet för 

att aktivera de äldre. Även detta resonemang kan härledas till Elmersjö (2014) om 
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omsorgspersonalens syn på fysiska aktiviteter som lösningar på äldres problem. Vår 

analys visar att respondenterna i likhet med samhället som Elmersjö (2014) menar 

generellt jämför äldre och ställer dem i relation till olika egenskaper som ofta tillskrivs 

yngre människor, där det har ett positivt värde att ha en aktiv livsstil. Utifrån vår analys, 

uttrycker omsorgspersonalen en normaliseringssträvan där aktiviteterna för de äldre 

anses vara en positiv aspekt av omsorgen. 

 

Enligt vår analys av empirin har inte etnicitet någon betydande roll i 

omsorgspersonalens utformning av vardagen då samtliga respondenter betonade vikten 

av att se till de individuella behoven och önskemålen från de äldre. Respondenterna ger 

uttryck för en medvetenhet om vikten av att se till hela människan där omsorgen ska 

anpassas efter den äldres individuella behov och inte se de äldre som en homogen grupp 

med generella behov. 

 

5.4.1 Sammanfattande slutsats 

Utifrån vår analys framkom att respondenterna resonerade likvärdigt kring vinjetterna. 

Det framkom att de respondenter som läst om Hassan inte skulle resonera på ett annat 

sätt kring omsorgen utöver de grundläggande insatserna, om de hade läst om Sven 

istället. Det tydliggjordes dock att de som från början läste om Sven, skulle resonera 

annorlunda om de istället hade läst om Hassan. De skillnader som gjordes baserades 

främst på kulturell och språklig skillnad. Det finns olika tolkningar av på vilket sätt 

äldreomsorgen tillgodoser de äldres individuella behov, men att målsättningen ändå är 

att de individuella behoven tillgodoses.  
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6. Sammanfattning och slutdiskussion 

Vårt resultat och analys är uppdelat i tre olika teman. Varje tematisk del avslutas i sin 

tur av en sammanfattning som kopplas till studiens syfte och frågeställningar. Studiens 

syfte var att undersöka och analysera personalens uppfattningar och föreställningar om 

konstruktionen av etnicitet och åldrande, för att belysa processer av andrafiering och hur 

de påverkar arbetet inom äldreomsorgen.  

 

I denna del besvaras studiens frågeställningar utifrån studiens syfte. Avslutande 

reflektioner, som framkommit under studiens gång, kommer också att beskrivas.  

 

Den första frågeställningen handlade om vilka föreställningar och uppfattningar om 

etnicitet och äldre som kommer till uttryck bland respondenterna i relation till arbetet 

inom äldreomsorgen. Studien visar att omsorgspersonal inom äldreomsorgen har olika 

uppfattningar och föreställningar om etnicitet och ålder då respondenternas svar 

varierade. De tycks dock ha likartade uppfattningar om att åldrande främst är biologiskt 

där kroppsliga funktioner förändras i takt med åldrandet (Lill, 2007). Respondenternas 

uttalanden handlade då om att kroppens rörlighet har försämrats och att utseendet är 

förändrat i form av rynkor och grått hår. Åldrande för oss är däremot något som pågår 

hela tiden och därmed inte något som inträffar vid en specifik ålder.  

 

I vår analys framkommer att omsorgspersonalen inom äldreomsorgen har 

föreställningar och uppfattningar om äldre utländska då de anser att äldre med annan 

etnisk bakgrund än svensk skiljer sig från äldre svenska på grund av kultur och religion. 

De betonar dock att det oavsett etnisk bakgrund är av vikt att ta hänsyn till och ha 

förståelse över varje äldres individuella behov och önskningar. En respondent pratade 

om att hon inte visste hur det skulle fungera om det flyttade in en muslim på 

äldreboendet. Bara utifrån det faktum att hon pratade om muslimer och inte utifrån 

någon annan etnisk grupp anser vi är ett uttryck för specifika föreställningar om 

människor med utländsk bakgrund som positionerar dem som religiösa och troende. Vi 

anser att det kan vara av vikt att personal på äldreboenden skapar en fördjupad 

förståelse för de äldres bakgrunder, då även de äldre med svensk bakgrund sannolikt har 

upplevt en annan kultur eftersom verkligheten är socialt konstruerad och hela tiden 

förändras, följaktligen även deras.  
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Slutsatsen utifrån empirin och dess analys är att respondenterna vill ta hänsyn till de 

äldres enskilda behov och önskningar. I deras resonemang tycks dock omedvetna 

föreställningar om framförallt etnicitet framkomma då de ansåg att behoven hos äldre 

kan skilja sig åt beroende på etnisk bakgrund, där behoven generaliserades för de äldre 

med annan etnisk bakgrund än svensk.  

 

Den andra frågeställningen handlar om vilka fördelar och nackdelar som 

äldreomsorgens personal anser att ett mångkulturellt perspektiv skulle kunna medföra i 

verksamheten. Studien visar att det finns både fördelar och nackdelar med ett 

mångkulturellt perspektiv. Respondenterna framhäver att mångkulturalitet kan vara 

berikande både i omsorgsarbetet och på ett personligt plan eftersom människor med 

utländsk bakgrund har en annan kultur än etniskt svenska och det därför kan bidra till 

nytänkande och ett större perspektiv på verkligheten. För att möjliggöra detta anser 

dock respondenterna att en förståelse över andra kulturer är nödvändig.  

     Som det nu ser ut, på deras arbetsplatser, finns en undermålig kännedom om andra 

kulturer vilket bidrar till att det kan vara svårt att bemöta äldre med annan etnisk 

bakgrund än svensk, i omsorgsarbetet. Vi anser att detta är en stor orsak till att 

föreställningar om etnicitet ständigt skapas och återskapas, vilket enligt vår åsikt kan 

leda till diskriminering där individuella behov uppfattas utifrån etnicitet och inte utifrån 

den enskilda individen.  

 

Slutsatsen utifrån vår analys är att omsorgspersonalen inom äldreomsorgen uttrycker 

åsikter om att det är viktigt att tillmötesgå samtliga äldres individuella behov. Trots 

detta framkommer omedvetna föreställningar där äldre med annan etnisk bakgrund än 

svensk anses ha andra behov än etniskt svenska. Det framhävs fördelar med 

mångkulturalitet men ändå urskiljs flera svårigheter där mångkulturalitet ofta ses som 

en begränsning för verksamheten.  

 

Den tredje frågeställningen berör hur konstruktioner av andrafiering ser ut avseende 

etnicitet och ålder. De respondenter som fick läsa om Hassan ansåg att de inte skulle 

resonera på ett annat sätt gällande grundläggande insatser om de istället hade läst om 

Sven. Tre av de fyra respondenter som läste om Sven ansåg inte att resonemanget 

gällande insatserna skulle föras på ett annat vis om det istället hade varit Hassan 

däremot skulle det sätt som insatserna ges kunna skilja sig åt. De betonade också vikten 
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av att ta reda på mer om Hassans bakgrund eftersom han har en annan etnisk bakgrund 

och kommer från en annan kultur än Sven. I vinjetten framkom inte vad Hassan har för 

bakgrund eftersom vi ville nå föreställningar och uppfattningar gällande etnicitet och 

ålder. Vi anser att det här tydligt går att se att våra respondenter utifrån sina 

föreställningar och uppfattningar tillskriver Hassan en religiös, kulturell och etnisk 

identitet bara utifrån hans namn, vilket i sin tur bidrar till processer av andrafiering.  

 

Slutsatsen är att det finns olika tolkningar av på vilket sätt äldreomsorgen tillgodoser de 

äldres individuella behov. Målsättningen är dock att de individuella behoven ska 

tillgodoses. Sammanfattningsvis tyder våra resultat på att etnicitet ofta har betydelse i 

omsorgen om äldre och att föreställningar och uppfattningar omedvetet bidrar till ett 

skillnadsskapande där det görs skillnad på äldre etniskt svenska och äldre med annan 

etnicitet än svensk.  

 

Den sammanfattande slutsatsen är att omsorgspersonalen är medveten om vikten av att 

se till de äldres individuella behov, men att de samtidigt, kanske omedvetet, uttalar 

föreställningar om vad äldre etniskt svenska och äldre med annan etnicitet än svensk har 

för behov. I vissa resonemang uttryckte respondenterna äldre som en homogen grupp 

men i andra resonemang gjordes det skillnad på äldre etniskt svenska och äldre med 

annan etnisk bakgrund än svensk. Kategoriseringen kan ses utifrån 

normaliseringsbegreppet där etniskt svenska äldre är i en majoritetsgrupp medan äldre 

med annan etnisk bakgrund än svensk är i en minoritetsgrupp med andra behov. Med 

tanke på den ökade invandringen i Sverige och i en tid då människor är i global rörelse 

av olika anledningar, vill vi betona att det är viktigt att belysa en medvetenhet kring 

föreställningars påverkan på andrafieringsprocessen. 

 

Under studiens gång har vi reflekterat över hur forskning inom detta ämne skulle kunna 

utvecklas. Med anledning utifrån den ökade invandringen samt tidigare forskning, som 

visar att äldre från minoritetsgrupper är mindre medvetna om och därmed inte brukar 

äldreomsorgen i samma utsträckning som etniskt svenska, föreslår vi att på 

beslutsfattarnivå undersöka hur föreställningar om etnicitet och ålder påverkar 

planeringen och utformningen av äldreomsorgen.  
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Bilaga 1 

Information om medverkan i en forskningsintervju 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Martina Turhede och Therese Fungmark. Vi läser sjätte 

terminen på Socionomprogrammet i Kalmar. Vi har nu påbörjat vårt examensarbete vars 

syfte är att undersöka synen på äldre och etnicitet för att förstå hur det påverkar arbetet 

inom äldreomsorgen.  

Vi undrar nu om just Du skulle vara intresserad av att bli intervjuad och därmed vilja 

delta i vår studie. Vår önskan är att genomföra en individuell intervju och vi beräknar att 

det tar ungefär en timma. Vi tänker utgå från öppna frågor med relevanta följdfrågor. 

För att säkerställa vår tolkning av intervjun skulle vi önska att spela in intervjun. Den 

inspelade intervjun och anteckningar kommer efter godkänd uppsats att förstöras.   

 

Vi tar hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i vår undersökning vilket 

innebär att delatagandet är frivilligt och att Du har rätt att avbryta intervjun närhelst du 

önskar samt välja att inte besvara de frågor du inte vill svara på. Materialet kommer 

endast att användas i forskningssyfte och ditt namn samt arbetsplats kommer inte att 

lämnas ut i examensarbetet utan kommer att avidentifieras och anonymiseras.  

 

Vid frågor kan du kontakta Therese Fungmark telefon: xxx-xxxxxxx mail: 

tf222bv@student.lnu.se eller Martina Turhede telefon: xxx-xxxxxxx mail: 

mt222iq@student.lnu.se  

Det går även bra att kontakta vår handledare Marie Eriksson telefon: xxxx-xxxxxx eller 

xxxx-xxxxxx mail: marie.eriksson@lnu.se  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

Martina Turhede & Therese Fungmark 

 

 

mailto:tf222bv@student.lnu.se
mailto:mt222iq@student.lnu.se
mailto:marie.eriksson@lnu.se
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Bilaga 2 

Vinjettstudie Sven/Hassan 

Sven bodde i en villa i utkanten av samhället. Hans fru gick bort i cancer för tio år 

sedan. Sven har tre utflugna barn samt sju barnbarn som han har en god relation till. 

Sven levde ett aktivt liv med många intressen, han tyckte bland annat om att dansa, påta 

i trädgården och få besök av vänner och familj. Sven var även aktiv i flera föreningar. 

Då Svens fru levde delade de det gemensamma intresset för resor och friluftsliv. Sven 

har arbetat som tandläkare medan hans fru var hemma och tog hand om hushållet.  

 

Med tiden gjorde åldern sig påmind hos Sven, han orkade inte längre ta hand om 

hushåll och trädgård. Svens barn och barnbarn var ett stort stöd för honom då de hjälpte 

honom med praktiska sysslor. Då Sven fick svårt att gå upp på morgonen, laga mat och 

äta samt sköta sin hygien tyckte barnen och barnbarnen att det blev för mycket ansvar 

för dem och ansåg att de inte kunde tillgodose Svens behov. Sven flyttade då till 

äldreboendet. 

 

Sedan Sven kom till äldreboendet har hans mående försämrats allt mer. Han upplevs 

vara deprimerad och innesluten i sig själv. Han verkar även ha svårt att anpassa sig att 

bo tillsammans med andra äldre som han inte känner. Sven har även fått fysiska 

krämpor då han har ont i kroppen och svårt att röra sig. Sven behöver hjälp med av- och 

påklädning samt duschning, vissa dagar klarar han heller inte av att äta själv.  
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Bilaga 3 

Intervjufrågor  

 Hur många år har du arbetat här? 

 Vad har du för utbildning? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 Vad är en äldre i din mening? 

 Hur tror du att omsorgspersonal inom äldreomsorgen skulle resonera kring 

Hassan/Svens situation? 

 När anser du att det är viktigt respektive oviktigt att ta hänsyn till den äldres 

tidigare bakgrund, kultur, religion? 

 Vad anser du är viktigast vad gäller omsorgen om äldre? 

 Vad upplever du styr ditt arbete? Exempelvis, riktlinjer, värderingar, lagar, 

normer? 

 Hur påverkar arbetet inom äldreomsorgen synen på den äldre? 

 Hur påverkar den äldre vardagens struktur på äldreboendet? Skulle det kunna 

finnas någon skillnad mellan äldre svenska och äldre invandrare gällande 

vardagens utformning? 

 På vilket sätt kommer de äldres föreställningar angående personalen till uttryck 

och på vilket sätt påverkar det arbetet?   

 Hur kan värderingar och föreställningar gällande etnicitet och åldrande bidra till 

begränsningar respektive möjligheter i arbetet?  

 På vilket sätt lever organisationen upp till de enskilda behov som de äldre har? 

 Kan det vara nödvändigt att kategorisera de äldre för att möjliggöra den bästa 

omsorgen? 

 Finns det något som förenar samtliga äldre, annat än deras ålder? Om ja, vad då? 

 Hur skulle äldreomsorgen kunna anpassas till den äldre individen och dennes 

önskemål, speciellt över kulturgränserna? 

 

 

 


