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Abstract 
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Assessor: Anders Giertz 

 

The aim of this study was to explore how Swedish care managers in elderly care 

experience the assistance assessment of late-in-life immigrants and their cultural 

needs. The informants of this study consisted of six care managers in a 

municipality in the county of Skåne. The municipality was chosen due to its high 

number of arriving migrants during the last couple of years. The care managers all 

worked with clients above the age of 65 who migrated to Sweden late-in-life. The 

used method was a qualitative method with semi-structured interviews. The result 

showed that even though the care managers at first didn’t seem to reflect over the 

cultural aspects of their clients who migrated to Sweden late in life, they later 

described some specific needs, like food preferences and care givers of a specific 

sex. The care managers also described challenges in their cross-cultural assistance 

assessment meetings and differences in family values and care due to cultural 

background.  

 

Key Words: Assistance Assessment, Care Managers, Elderly Care, Late-in-life 

Immigrants, Cultural Needs  
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1 Inledning och problemformulering 

Äldrepolitiken i Sverige idag har som specifikt mål att äldre människor ska ha 

möjlighet att leva under trygga förhållanden och att deras självbestämmande och 

integritet ska beaktas. Verksamheten som rör äldre ska präglas av en helhetssyn, 

där individens behov ska ses i sitt sociala sammanhang, och därför bygga på en 

flexibilitet gällande anpassning av hjälp i förhållande till enskilde individen. Den 

äldres behov ska inte anpassas efter myndighetens utbud, utan den enskildes 

önskemål och vilja ska styra verksamheten. Föreskriften baseras på en tanke om 

att varje individ har rätt att bestämma över sitt eget liv och hur man vill leva detta 

(Lindelöf & Rönnbäck, 2007, ss 58–59).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2016) står den sociala omsorgen av äldre nu inför nya 

utmaningar. Dessa utmaningar härrörs i rapporten till den invandringsström som 

på senare år skett till Sverige, och då främst från utomeuropeiska länder. Den 

ökade invandringen till Sverige innebär också en större andel utlandsfödda äldre 

som är i behov av socialtjänstens stöd och hjälp. Torres (2010, s 35) menar att det 

finns en tudelning i beskrivningarna av den svenska äldreomsorgen – svenska 

äldre och utlandsfödda äldre. Den sistnämnda gruppen har på grund av sitt 

invandrarskap och sin kulturella annorlundahet kommit att betraktas som en 

utmaning för den svenska äldreomsorgen.  

 

De individer som invandrar till Sverige stöter ofta på svårigheter i form av 

okunskap kring den svenska kulturen. Den här studien kommer att behandla äldre 

som invandrat till Sverige sent i livet, då de som invandrat tidigt i livet har många 

gånger haft möjlighet att, genom exempelvis förvärvsarbete, integreras och på så 

sätt fått möjlighet att förstå och lära sig väsentliga delar av den svenska kulturen. 

De som däremot invandrat senare i livet får ofta inte samma möjlighet till 

integration och kan därför stöta på större problem gällande förståelsen av svensk 

kultur. Samtidigt som äldre invandrare kan ha svårigheter att förstå delar av den 

svenska kulturen kan också svenskar ha svårt att förstå invandrare och deras olika 

kulturer (Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003, s 314).   
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Med de utmaningar som Socialstyrelsen (2016) uppmärksammat och som 

härstammar från en ökad invandringsström till Sverige uppstår också nya 

utmaningar i behovsbedömningen av äldre. Äldreomsorgen i Sverige utgår från 

Socialtjänstlagens 4 kapitel 1§, i vilken det står att den som inte själv kan 

tillgodose sina behov eller få de tillgodosedda på annat sätt ska beviljas bistånd 

för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt (SFS 2001:453). Biståndet ska 

tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå, men vad skäligt innebär preciseras 

inte i lagtexten (Lindelöf & Rönnbäck, 2007, s 67).   

 

Att begreppet ”skälig levnadsnivå” inte preciseras i lagtexten kan innebära en del 

utmaningar för den som använder sig av det i sitt yrke. Denna studie ämnar 

undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen förhåller sig till 

begreppet ”skälig levnadsnivå” i relation till de behov som uppstår hos klienter 

med olika kulturella tillhörigheter. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur biståndshandläggare inom 

äldrevården ser på och upplever behovsbedömningen i relation till klienters 

kulturspecifika behov. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur uppfattar biståndshandläggarna att den äldres kultur påverkar det 

egenuppskattade behovet av stöd och hjälp? 

• Om det finns kulturspecifika behov, hur ser då biståndshandläggarna på de 

speciella behov som härstammar från den äldres kultur i förhållande till 

termen ”skälig levnadsnivå"? 

 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Invandring 

2000-talet är ett århundrade som hittills präglats av krig och förtryck runt om i 

världen, vilket inneburit globala befolkningsförändringar till följd av en ökad 

flyktingström. Idag sker invandringen till Sverige främst från utomeuropeiska 
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länder (Socialstyrelsen, 2016).  Den absolut största gruppen som fick 

uppehållstillstånd i Sverige 2016 var asylsökande från framförallt Syrien, 

Afghanistan och Irak (Migrationsverket, 2017).  

 

1.3.2 Socialtjänstlagen 

Enligt Socialtjänstlagens 4 kapitel 1§ ska den som inte själv kan tillgodose sina 

behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt ha rätt till bistånd för sin 

försörjning och livsföring i övrigt. När någon ansöker om bistånd enligt 

Socialtjänstlagens 4 kapitel 1§ inleds en handläggningsprocess i tre steg. Den 

enskildes ansökan om bistånd för hjälp är det första steget, och följs sedan av en 

kartläggning av den enskildes behov. Kartläggningen görs av en 

biståndshandläggare och syftar till att utreda den enskildes fysiska, psykiska, 

existentiella och sociala behov samtidigt som den enskildes egna resurser, livsstil 

och vanor klargörs (Lindelöf & Rönnbäck, 2007, s 71). Efter handläggningen görs 

en bedömning av hur behoven kan tillgodoses med hjälp av lagstiftningen. 

Bedömningen utmynnar i ett beslut som ska utformas så att biståndet tillgodoser 

den enskildes behov och tillförsäkrar den enskilde en skälig levnadsnivå (Lindelöf 

& Rönnbäck, 2007, s 78). Enligt Prop. 2011/12:147 ska biståndet utformas så att 

det stärker individens möjlighet till ett självständigt liv. Kommunen har stor frihet 

att anpassa biståndet, men biståndet måste svara mot individens behov, individens 

önskningar och Socialtjänstlagens övriga intentioner.  

 

Att biståndet ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå finns att läsa i 

Socialtjänstlagens 4 kapitel 1§. Lagtexten anger dock inte vad som bedöms vara 

skäligt utan hänvisar till individen och dennes livssituation. Det beslutade 

biståndet ska alltså inte vara följden av en förutbestämd norm, utan vara baserat 

på det individuella behovet (Lindelöf & Rönnbäck, 2007, s 67). Faktum är att 

många individer har likartade behov, för vilka rutiner och insatsutbud är 

välanpassade. De klienter som däremot inte kan anpassas till de rutiner och 

insatser som redan finns blir ett problem för biståndshandläggarna och deras 

verksamhet (Dunér & Nordström, 2003).  
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1.3.3 Värdegrund för äldreomsorgen och ett värdigt liv 

I Prop. 2011/12:147 står att det, sedan den 1 januari 2011, finns en värdegrund 

gällande arbetet med äldre införd i Socialtjänstlagens 5 kapitel 4§. Värdegrunden 

innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre individer får 

leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Enligt förarbetena inbegriper 

begreppet värdigt liv sådant som privatliv, kroppslig integritet, självbestämmande, 

delaktighet, individanpassning, insatser av god kvalitet samt ett gott bemötande. 

Välbefinnandet inbegriper en känsla av trygghet och ett meningsfullt liv.  

 

1.4 Begrepp 

1.4.1 Äldre som invandrat sent i livet 

Enligt Kulturdepartementets rapport ”Begreppet invandrare – användningen i 

myndigheters verksamhet” (Ds 2000:43) är begreppet invandrare inte entydigt. 

Begreppet kan definieras på många olika sätt. Definieringen kan utgå ifrån 

medborgarskap, födelseland, vistelsetid i Sverige, familjebildning eller 

modersmål. Traditionen är att begreppet invandrare kopplas till folkbokföring i 

Sverige. Därför är det endast de individer som fått tillstånd att bosätta sig i 

Sverige och folkbokförts i landet som betraktas som invandrare i den svenska 

statistiken. Vidare gör Kulturdepartementet en kort definition av begreppet 

invandrare som ”personer som själva faktiskt har invandrat och som har 

folkbokförts i Sverige” (Ds: 2000:43, s 23). Det är denna definition som används i 

studien. Gruppen äldre har vi valt att avgränsa till personer över 65 år, eftersom 

det är denna avgränsning som görs i Socialstyrelsens rapporter (Socialstyrelsen, 

2016; 2017) 

 

1.4.2 Skälig levnadsnivå 

Begreppet skälig levnadsnivå anges i Socialtjänstlagens 4 kapitel 1§, dock ges 

begreppet ingen definition och lagtexten förmedlar inte vad som avses med skälig 

levnadsnivå. Melin (2004, s 116) definierar skälig levnadsnivå som ”en 

levnadsstandard som omfattar både vissa grundläggande behov och en viss 

minimikvalitet”. Vidare skriver Melin (2004, s 116) att kommunerna har en 
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betydande frihet att fastställa vad som anses vara skälig levnadsnivå och utforma 

bistånd efter detta, utifrån lokala förutsättningar.  

  

Enligt SOU 2008:51 kan kommuner och biståndshandläggare tolka begreppet 

skälig levnadsnivå på olika sätt, vilket i förlängningen innebär att lika 

behovsprövning kan få olika utkomst. Kommuners riktlinjer om skälig 

levnadsnivå förändras kontinuerligt och handläggarnas egna värderingar påverkar 

hur de tolkar begreppet.  

 

1.4.3 Biståndshandläggare 

Biståndshandläggare är kommunala tjänstemän som ansvarar för att ta emot, 

utreda, bedöma och besluta kring äldres ansökningar om hjälp och stöd. 

Behovsprövningen styrs av lagstiftningen i Socialtjänstlagen. Som 

myndighetsutövare är biståndshandläggare ansvariga för att den sökande ska 

beviljas det bistånd hen har rätt till. Biståndshandläggare gör en 

behovsbedömning, som ska vara individuell för den sökande, och initierar sedan 

verkställigheten av beslutat bistånd (Dunér & Nordström, 2003). 

2 Kunskapsläge 

Flera författare har beskrivit en kunskapslucka i forskningen gällande 

biståndshandläggares möten med klienter som invandrat sent i livet och med 

klienter som har en annan kulturell bakgrund än den egna. Forssell, Torres & 

Olaison (2014) menar att både internationell och svensk forskning som rör 

åldrande, migration och omsorg bara undantagsvis har fokuserat på tvärkulturella 

möten med representanter från välfärdsstaten. Forskning kring äldrevårdsinriktat 

socialt arbete i Sverige har inte uppmärksammat hur individer i sin roll som 

välfärdsrepresentanter upplever och hanterar utmaningar som internationell 

migration medför. Torres, Olaison & Forssell (2015) skriver att forskning kring 

biståndshandläggares upplevelser av behovsbedömningsprocessen till stor del 

saknas, trots att det finns extensiv forskning som rör just behovsbedömningen. Ett 

av områdena som inte forskats på är på vilket sätt biståndshandläggare upplever 

utmaningarna som kan antas uppstå när den kulturella mångfalden bland 
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mottagarna av äldreomsorg blir större. Torres, Olaison & Forssell (2015) menar 

att i de få studier som gjorts har fokus inte varit på biståndshandläggares 

föreställningar om, och erfarenheter av, olika grupper av äldre. Guintoli & Cattan 

(2012) skriver vidare att det finns en stor kunskapslucka gällande vilken betydelse 

kulturell kompetens hos socialarbetare har, när de möter klienter med en annan 

kulturell bakgrund än den egna.  

 

2.1 Konstruktionen av invandrade äldre och 

”kulturalisering” 

Forssell & Torres (2012) beskriver konstruktionen av äldre invandrare i Sverige 

som ”de andra”. Invandrade äldre tros vara fundamentalt olika från svenska äldre 

och ses därför ofta som en avvikelse från normen. Den uppfattade skillnaden 

mellan svenska äldre och utlandsfödda äldre förklaras främst genom de 

utlandsfödda äldres kulturella bakgrund. Gruppen invandrade äldre konstrueras 

som en mycket homogen kategori, vars största skillnad mot svenska äldre är deras 

”icke-svenskhet”. Det är sällan äldre invandrares mångfald uppmärksammas. 

Vidare skriver Torres (2006) att kategoriseringen av äldre invandrare som en 

mycket homogen grupp har inneburit att biståndshandläggare tagit för givet att 

gruppen är homogen och med speciella behov. Detta har inneburit att invandrade 

äldre behandlats exakt lika, vilket i längden resulterat i en ”självuppfyllande 

profetia” med problem som uppstått, som hade kunnat undvikas om alla äldre 

blivit sedda som enskilda individer, snarare än en del av en homogen grupp 

människor.  

 

Lill (2002) diskuterar konstruktionen av grupper och etniska problem och menar 

att dessa kategorier skapas genom välfärdsinstitutionernas behandling av 

migranter. Vidare menar författaren att många av de problem som uppstår i mötet 

mellan biståndshandläggare och äldre invandrare byggs upp kring orsaker som 

egentligen inte existerar. Etnicitetsdiskursen som finns hos biståndshandläggare 

leder till att sociala problem tolkas som kulturella, genom så kallad 

kulturalisering. Kulturaliseringen utgör ett hinder i mötet med äldre invandrare, då 

biståndshandläggaren tenderar att fokusera mer på det faktum att personen är 

invandrare än att personen är hjälpsökande. Att använda kulturbegreppet för att 
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förklara problem som uppstår i mötet mellan biståndshandläggare och invandrade 

klienter kan innebära att man betraktar människor som systematiskt främmande. 

Detta innebär en uppfattning om att allt dessa klienter gör är bestämt av kollektiva 

idéer, traditioner, tabun och heliga värden och alla problem antas ha en kulturell 

bakgrund.  

 

Forssell (2004, ss 30–31) beskriver begreppet kulturalisering som att sociala 

problem hos invandrare allt för enkelt tolkas som yttringar av kultur. 

Kulturalisering på detta sätt uppstår ofta oavsiktligt, även när det finns en strävan 

efter att uppnå motsatsen. Att kulturalisera innebär att man okritiskt utgår från att 

sociala problem är kulturellt betingade och dessutom oföränderliga. Äldre 

invandrare konstrueras idag som en egen social kategori. Det är dessutom den 

kategori som ofta pekas ut som svagare och mer utsatt än andra. Framförallt gäller 

detta de äldre invandare som inte behärskar det svenska språket. Äldre invandrare 

beskrivs och förstås i stor utsträckning mot bakgrund av deras kulturella 

tillhörighet, vilket inte är fallet för de svenskfödda äldre.  

 

2.2 Behovsskillnader mellan grupper av äldre 

Guintoli & Cattan (2012) har i sin artikel ”The experiences and expectations of 

care and support among older migrants in the UK” genomfört en intervjustudie 

med äldre migranter och deras vårdare i Storbritannien. I studien har författarna 

delat upp de äldres förväntningar på vården i ”abstrakta förväntningar” och 

”pragmatiska förväntningar”. De abstrakta förväntningarna innehöll generella 

tankar om vad en god vård ska innehålla, exempelvis respekt, kvalitet och 

kommunikation medan de pragmatiska förväntningarna innebar exakt hur vården 

skulle ges för att uppnå de abstrakta förväntningarna. Författarna menar att de 

abstrakta förväntningarna ser likadana ut i de olika grupperna av äldre migranter. 

Såväl de infödda som de invandrade äldre delar dessa abstrakta förväntningar på 

vården. Skillnaden mellan grupperna handlade snarare om de pragmatiska 

förväntningarna. Författarna menar dock att dessa skillnader inte alltid kan eller 

ska förklaras med klienternas kulturella bakgrund, utan snarare av 

personlighetsdrag och livserfarenhet hos klienterna.  
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Forssell (2004, ss 36–37) skriver i sin avhandling att äldre invandrare generellt tar 

del av offentlig äldreomsorg i mindre utsträckning än svenskfödda äldre. 

Dessutom tenderar utlandsfödda äldre att försvinna i riksrepresentativa 

undersökningar av äldrevården, eftersom deras mycket heterogena grupp knappt 

påverkar mätningen i så stora datamaterial. En annan förklaring till att äldre 

invandrare knappt syns i mätningar är att det lagts stor kraft på att mäta 

äldreomsorgens kvalitet för den grupp som faktiskt tar del av omsorgen. Däremot 

har man inte följt upp den grupp som hamnat utanför den offentliga omsorgen. Att 

äldre invandrare hamnar utanför den offentliga omsorgen handlar inte om att de 

generellt har en bättre hälsa, tvärtom. En förklaring kan vara att invandrade 

familjer saknar kännedom om den offentliga äldreomsorgen, att invandrade 

familjer lever på ett sätt som reducerar behovet av offentlig äldreomsorg eller att 

den offentliga äldreomsorgen inte är anpassad efter invandrade äldres specifika 

behov. Gällande invandrade äldres specifika behov menar Forssell (2004, s 37) att 

det finns en spridd uppfattning om att de som tillhör minoriteter vill ha en särskild 

vård och omsorg. Dock poängteras att det inte gjorts några studier på invandrares 

åsikter om offentlig vård och omsorg och det finns inte tillräcklig kunskap för att 

avgöra vilken inställning invandrade äldre har till den svenska äldrevården.  

 

Enligt Forssell (2004, s 43) kan man tolka skillnaderna i nyttjandet av offentlig 

äldreomsorg som en yttring av kulturella skillnader. Denna tolkning härrör från en 

tanke om att vissa grupper av invandrare förväntas ha livsstilar som präglas av 

traditionella omsorgsideal, vilka är djupt rotade i de sociala sammanhang som 

invandrarna härstammar från. Man kan dock också se skillnaderna i nyttjandet av 

offentlig äldreomsorg som en spegling av att det finns sämre villkor och mindre 

resurser hos invandrare än hos svenskar.  

 

2.3 Skälig levnadsnivå i relation till kulturella behov 

och tvärkulturella möten 

Torres, Olaison & Forssell (2015) menar att frågan om skälig levnadsnivå 

aktualiseras i tvärkulturella möten mellan biståndshandläggare och klient. De 

beskriver att biståndshandläggare ofta inte vet hur de ska hantera frågor som rör 

religiösa eller kulturella behov hos klienterna. Biståndshandläggarna i studien 
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framförde att de förväntas beakta kulturella olikheter i skälighetsbedömningen, 

men saknar kunskap om hur detta ska gå till, då varken lagen eller lokala riktlinjer 

ger besked om vad skäligt är. Biståndshandläggarna efterlyste därför anvisningar 

om hur de kunde komma fram till en rimlig bedömning av skälighet, utan att löpa 

risk att behandla sina klienter kvalitativt olika. Biståndshandläggarna visste inte 

om skäligt innebar det som räknas som typiskt svenskt, eller om det kan antas 

vara det som är typiskt för de bakgrunder och livsmönster som klienterna haft. 

Biståndshandläggarna var oroliga för att individuella överväganden gällande 

kulturspecifika behov skulle öka risken för orättvisor i skälighetsbedömningen 

och att om dessa behov beaktats skulle risken finnas att invandrargruppen kanske 

fått mer och/eller andra insatser än andra äldre.  

 

Med hjälp av fokusgruppintervjuer av biståndshandläggare inom äldreomsorgen 

har Forssell, Torres & Olaison (2015) dragit slutsatsen att termen ”skälig 

levnadsnivå” kan utmanas av just en sådan faktor som kulturell tillhörighet, då 

redan accepterade definitioner av begreppet utmanas av nya, kulturellt och 

religiöst definierade behov och förväntningar. Enligt författarna uppfattade 

biståndshandläggarna i studien det som svårt att göra rättvisa bedömningar av 

skälig levnadsnivå när olika gruppers olika behov ställs emot varandra. Vidare 

menar de att problematiken i biståndsbedömningen gällande äldre med en annan 

kulturell bakgrund också handlar om bristande kunskap om andra kulturer än den 

egna, och tankar om att utlandsfödda äldre bör anpassa sig till sin nya kontext. 

 

Enligt Danielsson, Högberg, Lundberg & Salguero (2005, ss 20–21) definieras 

tvärkulturella möten som personliga möten där deltagarnas grundläggande 

värderingar och uppfattningar skiljer sig åt och därför kan komma att krocka. De 

egna grundläggande uppfattningarna kan komma att ifrågasättas och de egna 

gränserna för tolerans och acceptans kan prövas. För att lyckas med tvärkulturella 

möten är det därför nödvändigt att reflektera över egna kulturbundna 

föreställningar, den egna maktpositionen och det organisatoriska sammanhanget 

som mötet tar plats i. Gällande socialarbetare skriver författarna att den stora 

majoriteten är professionellt formade av de kunskaper och värderingar som de 

svenska högskolorna förmedlar. Socialarbetare är främst utbildade att möta 

klienter som kulturellt påminner om de själva, vilket innebär att de generellt inte 
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är tränade att reflektera över den egna kulturbundenheten och egna 

grundvärderingar.  

3 Teori 

I detta avsnitt kommer uppsatsens teoretiska referensram att presenteras. Vi har 

valt att använda ett teoretiserande av begreppet kultur som teori, vi har alltså valt 

att inte använda oss av ett fast kulturbegrepp. Vi har valt att arbeta fritt kring 

kulturbegreppet och låta informanternas svar och definitioner styra.  

 

3.1 Kultur och social kategorisering 

Människan har ett konstant behov av att kategorisera andra och placera in dessa 

andra i grupper. Alla kulturer består av en egengrupp, där de individer som 

intuitivt känns som ”vi” placeras, och en främlingsgrupp som utgörs av de andra. 

Egengruppen definieras olika i olika samhällen, men är alltid märkbar (Hofstede, 

Hofstede & Minkov, 2011, ss 34–35).  

 

Social kategorisering är den aktivitet där människor ses som en del av ett kollektiv 

som delar en eller flera egenskaper. En social kategori uppstår och förändras 

relationellt, vilket innebär att det som vi uppfattar som en specifik kategori bara är 

en specifik kategori i relation till någonting annat. Det existerar inga sociala 

kategorier i en objektiv mening, de är inte av naturen givna och beroende av den 

sociala och historiska kontexten. Dock är uppfattningar av vissa kategorier och 

grupper så etablerade att kategoriseringen betraktas som naturlig. Att tillhöra en 

specifik kategori, i detta fallet en kultur, ger individen ett specifikt 

handlingsutrymme. Handlingsutrymmet bestämmer vilka identitetsmöjligheter 

som finns samt anger och begränsar hur individer kan och bör agera i sociala 

situationer (Öhlander, 2005, ss 29–31). 

 

De olika sociala kategorierna, och i detta fall de olika kulturerna, har olika 

maktpositioner i samhällslivet. Hörnfeldt (2005, s 339) diskuterar kulturell 

dominans och menar att detta innebär att majoritetssamhället framställer sig själv 

och sin kultur som allmängiltig. I mötet med det annorlunda strävar den här 
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gruppen efter att behålla sin dominerande ställning genom att fokusera på 

skillnaderna mellan den egna gruppen och den andra istället för att ifrågasätta den 

egna normaliteten. På så sätt blir de andra, i detta fallet den andra kulturen, den 

som har brister, defekter och uppfattas som annorlunda. Genom denna dominans 

osynliggörs vissa grupper och individer samtidigt som de framställs i stereotypa 

bilder och pekas ut som annorlunda. Genom att majoritetens kultur inte 

verbaliseras, samtidigt som den förbinds med positiva normer, skapas ett avstånd 

till de som exkluderas från denna kultur. 

 

3.2 Olika perspektiv på kulturbegreppet 

Kulturbegreppet är komplext och tillskrivs flera olika betydelser. Det kan handla 

om personlig bildning och olika varianter av kultur i estetisk och antropologisk 

mening. Kultur kan beskriva mänsklighetens gemensamma drag, men kan också 

vara det som skiljer olika grupper av människor från varandra. Kultur kan ses som 

rumsligt och då förläggas till en kontinent, nationer eller lokala platser, eller 

beteckna ett visst handlingsmönster så som möteskulturer och umgängeskulturer. 

Ursprungsbetydelsen av kultur är att kultur ses som en process av utveckling mot 

något bättre och förfinat. Kultur kan beteckna en pågående aktivitet som skapas 

och omskapas av människor och därför existerar i den mellanmänskliga 

kommunikationen, men kultur kan också ses som ett självständigt subjekt som 

påverkar och styr människor (Pripp & Öhlander, 2005).  

 

Det essentialistiska kulturbegreppet beskriver den kulturella identiteten som något 

som är given och oföränderlig. Den kulturella identiteten kopplas då till drag som 

ursprung, språk och nationalitet, men också till fysiska betingelser som ögonfärg 

och hårfärg. Det socialkonstruktivistiska perspektivet på kulturbegreppet betraktar 

kulturell identitet som något som konstrueras genom sociala, ekonomiska och 

historiska omständigheter. Detta innebär att kulturen inte har någon kärna, utan 

kan förändras över tid. Den kulturella identiteten förstås i ett större perspektiv än 

utifrån etnicitet, religion eller nation. Ett kulturgeografiskt perspektiv på kultur 

innebär att den kulturella identiteten omformas i relation till situationer och 

händelser i omvärlden, samtidigt som det finns aspekter som står för kontinuitet 

och igenkännande (Rämgård, 2016).  
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3.2.1 Individualistiska och kollektivistiska kulturer 

Hofstede, Hofstede & Minkov (2011) redogör för Geert Hofstedes 

socialantropologiska kulturdimensionsteori, i vilken man identifierar fem olika 

dimensioner som beskriver nationella kulturella värderingar. En av dessa 

kulturdimensioner benämns individualism mot kollektivism och är denna 

dimension som används i denna studie. Vidare beskriver Hofstede, Hofstede & 

Minkov (2011, ss 118–119) skillnaden mellan kollektivistiska och 

individualistiska kulturer och hur de påverkar individerna som lever i dem. De 

menar att en stor majoritet av världens människor lever i kollektivistiska 

samhällen, där gruppens intresse alltid går före individens. Minoriteten av 

världens befolkning lever således i individualistiska kulturer där individens 

intresse går före gruppens. Skillnaden mellan de olika kulturerna ligger 

framförallt i synen på familj, där man i individualistiska samhällen förväntas ta 

hand om sig själv, medan man i kollektivistiska samhällen blir del av grupper med 

stark sammanhållning som definieras av en hög lojalitet mellan 

gruppmedlemmarna.  

4 Metod och metodologiska 

överväganden 

Studien baseras på en kvalitativ forskningsmetod. Detta eftersom studien haft som 

huvudsyfte att undersöka informanternas uppfattning om vad som är viktigt och 

betydelsefullt i relation till det aktuella forskningsproblemet. Syftet med studien 

har varit att förstå beteende, värderingar och åsikter hos informanterna. Den 

kvalitativa metoden har möjliggjort en närhet till informanterna, vilket varit 

grundläggande för att förstå kontexten de befunnit sig i (Bryman, 2011, ss 362–

364).  

 

Kvalitativ forskning är ofta svår att replikera och generalisera. Att forskaren själv 

är det viktigaste redskapet vid insamlingen av data försvårar replikerbarheten. Det 

som observeras och registreras under studien är beroende av forskarens intresse. 
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Informanterna i en kvalitativ studie kan inte anses vara representativa för en hel 

population och studiens resultat är därför svårt att generalisera utöver den 

situation där resultaten producerats (Bryman, 2011, s 368). Tyngden i den 

kvalitativa metoden ligger i en förståelse av den sociala verklighet som 

informanterna befinner sig i. Därför är det viktigt att förstå hur informanterna 

tolkar sin egen verklighet (Bryman, 2011, s 362).  

 

4.1 Intervjumetod 

Vikten i intervjuerna har legat vid att förstå hur informanterna uppfattat och tolkat 

de olika frågorna i intervjun. Därför har det lagts vikt vid att intervjuerna varit 

flexibla och följt informanternas egna tankegångar, eftersom det viktiga i 

undersökningen varit hur informanterna förmedlat vad de ansett vara viktigt i 

förklaringen av specifika händelser, mönster och beteenden (Bryman, 2011, 415). 

Enligt May (2001, ss 150–151) ger semistrukturerade intervjuer forskare 

möjlighet att få informanterna att utveckla och förtydliga sina svar, samtidigt som 

de ges möjlighet att svara på frågor med egna termer.  

 

Till intervjuerna användes en intervjuguide (Bilaga 2), för att säkerställa att de 

områden som ämnades undersökas täcktes under intervjun. Bryman (2011, s 419) 

menar att intervjuguiden ska användas som en minneslista över de teman som ska 

behandlas i en intervju, men den får inte vara så specifik att den hindrar 

alternativa idéer eller synsätt från att synliggöras under intervjuns gång. 

Intervjuguiden användes framförallt för att skapa en ordning i de teman som 

berördes under intervjuerna och för att frågorna skulle få en naturlig följd. I 

studien har intervjuguiden använts som ett stöd, för att undvika att tappa bort 

viktiga frågor under intervjuerna. Intervjuguiden har dock varit ämnen i 

punktform, då det viktiga under intervjuerna varit att låta informanterna själva 

leda intervjun in på frågor som de uppfattat som viktiga. Intervjuarnas roll har 

sedan varit att gräva djupare i informanternas resonemang, genom att ställa 

följdfrågor. 
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Studiens intervjuer har tagit mellan 45 och 60 minuter. Intervjuerna har tagit plats 

på biståndshandläggarnas arbetsplats, och biståndshandläggarna själva har fått 

bestämma tid och plats.  

 

4.2 Urval och genomförande 

Informanterna i denna studie har valts ut genom ett målstyrt urval. Detta innebär 

att informanterna väljs ut utefter en önskan om att hitta de personer som är 

relevanta för det aktuella forskningsproblemet (Bryman, 2011, s 434). 

Inkluderingskriterierna för informanterna har varit att de arbetar som 

biståndshandläggare inom äldrevården och använder sig av Socialtjänstlagen i 

sina bedömningar. Biståndshandläggarna som deltagit har också alla arbetat med 

klienter som invandrat till Sverige sent i livet och med annan kulturell bakgrund 

än den svenska. Samtliga informanter pratade svenska. De informanter som varit 

del av studien arbetar alla i en svensk storstad. Den stad som valts ut som 

geografisk plats har under de senaste åren varit föremål för en jämförelsevis 

mycket hög invandring. Dessutom är en stor del av Sveriges äldre invandrare 

bosatta i storstäder (Torres, Olaison & Forssell, 2015). För att komma i kontakt 

med biståndshandläggarna har kontakt först tagits med deras respektive chef, som 

sedan vidarebefordrat förfrågan till biståndshandläggarna. I samband med kontakt 

med cheferna skickades ett medföljandebrev med presentation av oss, av studien 

och med villkoren som legat till grund för deltagande i studien (Bilaga 1).  

 

Sammanlagt har sex biståndshandläggare deltagit i studien. Samtliga 

biståndshandläggare har varit kvinnor. Att alla biståndshandläggare var kvinnor 

var inget vi aktivt eftersökte, dock har alla som visat intresse för studien varit 

kvinnor och vi har fått uppfattningen om att kvinnor är starkt överrepresenterade 

på arbetsplatserna. Detta påverkade inte resultatet eftersom studien inte syftar till 

att vara jämförande mellan kvinnor och män.  

 

Vid intervjuerna har vi båda varit deltagande, med undantag för en intervju. Vid 

de tillfällen då båda intervjuare varit på plats har vi delat upp huvudansvaret för 

de olika intervjuerna. Nya frågor som uppkom under de första intervjuerna 

arbetades sedan in i de senare. Att studien baseras på sex intervjuer är beroende på 
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kraven i anvisningarna till denna uppsats, men också för att svaren vid dessa 

intervjuer då började likna varandra. Bryman (2011, ss 516–517) beskriver 

teoretisk mättnad i insamlingsfasen och menar att detta innebär att man når en 

punkt där nya data inte längre ger någon ny information.  

 

4.3 Bearbetning av det insamlade materialet  

Intervjuerna har spelats in, vilket samtliga av informanterna godkänt. Vid ett 

tillfälle under en intervju stängdes diktafonen av under några minuter, då 

informanten begärde detta.  

 

De inspelade intervjuerna transkriberades sedan. Eftersom vi varit intresserade av 

vad som sagts under intervjuerna och inte hur det sagts har ingen större vikt lagts 

vid saker som suckar, skratt och pauser i transkriberingen. Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne (2011, s 55) menar att en vanlig utskrift av en intervju tar med allt som 

sägs, men att om transkriberingarna inte ska genomgå exempelvis en diskurs- 

eller konversationsanalys behöver pauser, småord och annat inte återges.  

 

Efter att intervjuerna transkriberats kodades materialet för att lägga en grund för 

uppsatsens analysdel. Kodningen följde beskrivningen som Rennstam & 

Wästerfors (2011, s 198–199) ger, alltså att materialet först lästs igenom 

förutsättningslöst och att kommentarer till texten skrivits i marginalen. Sedan har 

dessa kommentarer av texten legat till grund för indelning i teman, vilka ligger till 

grund för studiens analys.  

 

4.4 Studiens tillförlitlighet 

4.4.1 Intern och extern validitet 

Validitetskravet i kvalitativ forskning delas in i två: intern och extern validitet. 

Den interna validiteten syftar till huruvida studien mäter det den är avsedd att 

mäta. Den interna validiteten tenderar att bli en styrka i kvalitativ forskning. Den 

externa validiteten syftar till huruvida en specifik studie kan generaliseras till 

andra sociala miljöer och situationer. Denna externa validitet kan vara svår att 
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uppfylla i kvalitativ forskning, eftersom studierna ofta grundar sig på begränsade 

urval (Bryman, 2011, s 352).  

 

4.4.2 Intern och extern reliabilitet  

Även reliabiliteten i kvalitativ forskning delas in i två. Den interna validiteten 

syftar till huruvida alla medlemmar i ett forskarlag är överens om hur det som ses 

och hörs i studien ska tolkas. Den externa reliabiliteten i sin tur står för i vilken 

utsträckning den aktuella studien kan replikeras. Eftersom den sociala miljön 

studien tar plats i inte kan frysas är även detta ett krav som kan vara svårt att 

uppfylla i kvalitativ forskning (Bryman, 2011, s 352). Bryman (2011, ss 354–357) 

menar dock att om forskaren lyckas producera det som benämns som täta eller 

fylliga beskrivningar över hur studien sett ut finns en större chans att den går att 

överföra till andra sociala kontexter. Vi har därför ämnat att ge en så tydlig 

beskrivning som möjligt av studiens metod, tillvägagångssätt och analys. 

Resonemanget gällande val av metod, tillvägagångssätt, teori och analys ämnar 

dessutom ge studien transparens. Svensson & Ahrne (2011, s 27) menar att för att 

studien ska gå att kritisera och diskutera måste svagheter lyftas fram istället för att 

döljas.  

 

4.5 Förförståelse 

För att säkerställa studiens tillförlitlighet har informanterna som valts ut ingen 

tidigare relation till oss. En av oss har tidigare arbetat som biståndshandläggare i 

den aktuella staden. Då staden i fråga är indelad i olika stadsområden har vi valt 

ut informanter från de områden där ingen av oss tidigare arbetat. Det faktum att en 

av oss arbetat som biståndshandläggare i staden ger en viss förförståelse i form av 

kunskap som rör stadens riktlinjer och rutiner gällande biståndsbedömning. Vi vet 

därför sedan tidigare att staden i fråga har tydliga riktlinjer gällande bedömningen 

av skälig levnadsnivå.  

 

Vidare finns en förförståelse kring forskningsproblemet som härstammar från 

nyhetsrapportering kring det aktuella ämnet, alltså hur invandring och 

välfärdssamhället hänger ihop. Rapporteringen vi tagit del av har vi upplevt som 

generellt negativ och handlar om att den ökade invandringen innebär nya 
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utmaningar för välfärdssamhället. Vår förhoppning är att vi, eftersom vi sedan 

tidigare är medvetna om vår förförståelse, arbetat aktivt för att inte påverkas av 

denna i analysen. Vi har dessutom valt att inte lägga någon värdering i de frågor 

som ställts under intervjuerna. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (u.å.) har tagit fram fyra olika forskningsetiska principer som ska 

ligga till grund för all forskning som genomförs. Dessa principer ämnar att dels 

skydda informanten, dels att säkerställa att forskningen som genomförs syftar till 

att utveckla kunskaper och förbättra metoder.  

Individskyddskravet innebär att informanterna i en studie ska skyddas från 

otillbörlig insyn i exempelvis livsförhållanden. Individskyddskravet ämnar 

samtidigt att säkerställa att informanterna inte ska utsättas för psykisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning som en följd av studien. Individskyddskravet delas 

sedan in i fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet, u.å.): 

Informationskravet innebär att uppgiftslämnare och informanter ska informeras 

om deras specifika uppgift i studien och delges vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. Informanterna ska dessutom upplysas om att allt deltagande i studien 

är frivilligt och att deras medverkan kan avbrytas när som helst under studiens 

gång (Vetenskapsrådet, u.å.). 

Samtyckeskravet innebär att forskaren alltid måste inhämta informanternas 

samtycke till deltagande i studien (Vetenskapsrådet, u.å.).  

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om informanterna ska ges 

konfidentialitet och att eventuella personuppgifter ska förvaras på ett sätt så att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Informanterna ska inte kunna identifieras av 

utomstående (Vetenskapsrådet, u.å.).  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in under studiens gång 

endast får användas till det specifika forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, u.å.).  

I denna studie har informationskravet mötts genom att samtliga informanter i 

förhand informerats om studiens syfte samt villkoren som legat till grund för 
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deras deltagande. Informanterna har också informerats om att de när som helst 

under studiens gång har möjlighet att avbryta sin medverkan. Utöver namn och 

arbetsplats kräver inte studien insamling av informanternas personuppgifter. De få 

uppgifter som är nödvändiga för att genomföra studien har hanterats på ett sätt 

som säkerställt att ingen utomstående kunnat ta del av dessa. Informanterna har 

avidentifierats i den färdiga produkten. Nyttjandekravet möts genom att förstöra 

alla personuppgifter efter studiens färdigställande.  

 

4.7 Arbetsfördelning 

Majoriteten av uppsatsarbetet har vi genomfört tillsammans med varandra. 

Insamling av tidigare forskning, utvecklande av intervjuguide, intervjuer och 

skrivprocessen har vi genomfört tillsammans. Detta har vi valt då vi önskar att 

uppsatsen ska bli så enhetlig som möjligt och att vi båda ska kunna stå för 

samtligt innehåll. Ett undantag från detta är att en intervju genomfördes av bara en 

av oss, men detta kompenserades genom att den andra av oss transkriberade det 

inspelade materialet. Transkriberingarna av de genomförda intervjuerna har gjorts 

separat. 

5 Resultat och analys 

I denna del kommer vi att integrerat presentera de resultat som studien mynnat ut i 

och vår analys av dessa. Intervjuerna i resultat- och analysavsnittet har tilldelats 

nummer utan inbördes ordning, det nummer som används i analysen återspeglar 

alltså inte vilken i ordningen intervjun var. Under intervjuerna med 

biståndshandläggarna svarade majoriteten till en början att de inte upplevt eller 

uppfattat några specifika utmaningar i relation till äldre som invandrat sent i livet 

och deras kulturella behov. Biståndshandläggarna menade att detta är en ”icke-

fråga” för dem och att allas behov ser i princip likadana ut. Studien har visat att de 

intervjuade biståndshandläggarna inte reflekterat speciellt över mötet med äldre 

som invandrat sent i livet. Under intervjuernas gång började biståndshandläggarna 

dock prata om vissa kulturspecifika behov och vissa utmaningar i mötet med äldre 

som invandrat sent i livet. Dessa behov bestod framförallt i matpreferenser, 

situationer som rör intimhygien och en önskan om att kunna förbestämma vilket 
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kön omvårdnadspersonalen skulle tillhöra. Vårt insamlade material blev efter 

kodning och analys uppdelat i två huvudområden, Kulturspecifika behov och 

bedömningen av dessa samt Faktiska skillnader mellan grupper av äldre. 

 

5.1 Kulturspecifika behov och bedömningen av dessa  

5.1.1 Biståndshandläggarnas definition av begreppet kultur 

Biståndshandläggarna hade i allmänhet svårt att definiera vad kultur är och vad 

kultur betyder för dem i deras yrke. Alla biståndshandläggare hade olika 

definitioner på kultur, och en av dem uppfattade initialt kultur så som konst och 

teater: 

 

Alltså egentligen tycker jag nog kultur mer att, ja det är nog 

konst och […] teater och sådant (Intervju 1) 

 

Denna biståndshandläggare använde alltså initialt ett kulturbegrepp som Pripp & 

Öhlander (2005) menar är den ursprungliga betydelsen av begreppet, alltså att det 

står för en förfiningsprocess i samhället. Samma biståndshandläggare använde 

dock den socialkonstruktivistisk syn på kultur som Rämgård (2016) beskriver, när 

hon började diskutera kultur i förhållande till de klienter hon mött som invandrat 

till Sverige sent i livet. Hon definierade då kultur som att ha vuxit upp i ett annat 

sammanhang än det svenska, och alltså beroende på i vilken del av världen man 

härstammar från och vilken kontext man nu befinner sig i: 

 

I förhållande till, till andra personer då tänker jag att man har 

vuxit upp i ett annat sammanhang, man har annan syn och 

kanske också andra värderingar på, på saker som sker i 

relationer mellan människor och i samhället och traditioner, 

religion (Intervju 1) 

 

En av biståndshandläggarna menade att språket framförallt var källan till hur hon 

uppfattade kultur och menade, i likhet med Rämbergs (2016) essentialistiska 

kulturbegrepp, att språket alltså var en avgörande faktor i en individs kulturella 

tillhörighet: 



25 

 

 

För det är ju också… språk är ju också kultur ju (Intervju 3) 

 

En annan biståndshandläggare menade att kultur inte går att definiera 

allmängiltigt, utan att varje människa har sin egen kultur. Här kan det 

kulturgeografiska kulturbegreppet som Rämgård (2016) definierar urskönjas, 

eftersom biståndshandläggaren i fråga beskrev sin egen kultur som en mix av två 

andra kulturer:  

 

För min kultur är ju nu att det är blandat. Detta är min kultur. 

Att jag är svensk och irakier. Någon annan som kanske kommit 

från ett annat land, eller som kommit hit senare än mig, har sin 

egen kultur och säger att det är irakisk kultur till exempel. Så 

man benämner det som att jag kommer från Irak, men den 

kulturen jag har är inte irakisk (Intervju 2). 

 

Citaten ovan visar att de intervjuade biståndshandläggarna hade olika 

uppfattningar om, och syn på, begreppet kultur. I sina definitioner beskrev de 

begreppet kultur som det som Rämgård (2016) beskriver som det essentialistiska, 

det socialkonstruktivistiska och det kulturgeografiska kulturbegreppet. Utöver 

dessa definitioner var det flera av biståndshandläggarna som vid första frågan 

gällande begreppet använde sig av det som Pripp & Öhlander (2005) beskrivit 

som den ursprungliga synen på kultur, förfiningen av samhället och alltså det 

kulturbegrepp som syftar till konst, musik och film. Gemensamt för alla 

biståndshandläggare var dock att de så småningom hamnade i definition av kultur 

i en rumslig mening, alltså att kulturen främst bestämdes av från vilken del av 

världen den specifika individen härstammar, vilket Pripp & Öhlander (2005) 

menar är en av de vanligaste definitionerna av kultur. Att biståndshandläggarna 

alla såg så olika på begreppet kultur borde innebära att de också ser på sina 

klienter med olika kulturella bakgrunder och bedömningar av deras behov på 

olika sätt. 

 

Samtliga biståndshandläggare som deltagit i studien har beskrivit att kulturella 

skillnader inte är speciellt framträdande i deras arbete med deras klienter. Detta 
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kan kopplas till Forssell (2004) som menar att skillnader mellan grupper inom 

äldrevården inte alltid kan kopplas till kulturell bakgrund hos en specifik grupp, 

och Guintoli & Cattan (2012) som beskriver att behoven hos olika grupper av 

äldre ofta ser likadana ut.  

 

Jag uppfattar inte att själva hjälpbehovet ser, att det ofta är så 

annorlunda … det dyker ju upp frågeställningar som är liksom 

utöver det vanliga, men det vanliga är att de har samma behov. 

Och, vi jobbar ju med hemtjänst och då handlar det om att man 

behöver hjälp med sin personliga omvårdnad och att man 

behöver hjälp att sköta sitt hem (Intervju 4) 

 

I citatet ovan beskriver en av biståndshandläggarna att hjälpbehovet inte ser 

annorlunda ut beroende på vilken kulturell bakgrund den äldre har. Genomgående 

för intervjuerna var att biståndshandläggarna menade att den kulturella aspekten 

inte tog speciellt stor plats i mötet med deras klienter och den efterkommande 

bedömningen.  

 

5.1.2 Specifika önskemål och en fråga för utförarna 

Trots att biståndshandläggarna menade att den kulturella aspekten inte spelade 

någon stor roll i deras arbete med äldre som invandrat sent i livet radades en del 

kulturspecifika behov och utmaningar som kan uppstå i mötet med denna grupp 

äldre upp. De behov som biståndshandläggarna kopplade samman med klientens 

kulturella bakgrund var framförallt specifika behov så som matpreferenser eller 

önskemål gällande personal av ett visst kön. Biståndshandläggarna menade att 

önskemål kring mat var svåra för dem att möta och tillgodose, eftersom deras 

ansvar inte är att bevilja en viss typ av kost, utan biståndet gäller matsituationen 

generellt.  

 

Mat förresten är ju många som hänger upp sig på […] det 

handlar ju inte om oss som handläggare utan det är ju dem ute 

på utförarsidan som får problem med mattänket […] vi ser bara 

att de har ett behov av att få hjälp med maten, sen blir det ju 
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deras diskussion. Så, det handlar inte om något bistånd (Intervju 

5) 

 

Gällande önskemålet om personal som tillhör ett specifikt kön menade 

biståndshandläggarna att detta inte heller kan tillgodoses via dem, eftersom detta 

handlar om utförarsidan och vilken personal som finns tillgänglig i den aktuella 

hemtjänstgruppen.  

 

Jag tror att som hemtjänstpersonal däremot så är det nog större 

eller mer fokus på det, eftersom att de är inne i hemmet och gör 

saker i hemmet. För att jag, min upplevelse är ändå att jag ses 

som en myndighetsperson så, medan hemtjänsten mer ses 

som… alltså ibland får man förfrågningar om att ”nej, men jag 

vill absolut inte ha hjälp av en man från hemtjänsten, för att jag 

är kvinna och jag vill inte ta hjälp av en man” (Intervju 3) 

 

I citatet ovan syns tydligt att biståndshandläggarna uppfattade att klienternas 

önskemål påverkar främst personalen i hemtjänstgrupperna och att det är en 

situation som måste lösas mellan klienten och personalen, utan 

biståndshandläggarens inblandning. Biståndshandläggarna pratade om att sättet att 

tillmötesgå de kulturspecifika behov som faktiskt uppstår under deras 

behovsbedömning är ett nära samarbete med utförarna av hjälpen, alltså 

hemtjänstgrupperna. De största utmaningar för utförarsidan av äldreomsorgen i 

hemmet menade biståndshandläggarna handlade om tidsbrist eller okunskap hos 

personalen. 

 

Man får kanske gå dit flera gånger och prata med dem och eh 

försöka prata med hemtjänsten att liksom kan vi ha någon 

kontaktman kanske som pratar språket och man försöker ju hitta 

lösningar och liksom tillgodose den enskildes önskemål ändå så 

långt det går (Intervju 4). 

 

I citatet ovan pratar en av biståndshandläggarna om att samarbeta med den 

aktuella hemtjänstgruppen gällande språket hos personalen. Ett annat exempel är 
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gällande matpreferenser, där flera av biståndshandläggarna påpekat att den 

aktuella staden kan tillgodose dessa preferenser genom att se till att klienterna får 

mat hemkörd från en restaurang som kan möta de önskemål som finns.  

 

Men det kan ju vara med maten, alltså att man vill ha en specifik 

mat till exempel, som kanske inte hemtjänsten har kunskaper i 

hur man tillagar, för att man, ja, man är inte van vid de svenska 

smakerna eller så. Sådana saker kan ju komma upp. Eh, sen kan 

man ju, alltså i vissa fall kan hemtjänsten laga mat hemma, men 

man kan också få mat hämtad från närliggande restauranger och 

där finns ju, alltså, om man behöver specialkost och sådant, så 

brukar man kunna tillgodose det. Jag menar, *** är stort, så ja. 

På det ena eller andra sättet (Intervju 4). 

 

I citatet ovan syns att biståndshandläggarna har en tilltro till utförarsidan och att 

behoven kan gå att tillgodose exempelvis genom hemkörning av mat från valfri 

restaurang. Trots detta menade biståndshandläggarna att, eftersom alla 

kulturspecifika behov och önskemål inte kan tillgodoses, kan konsekvensen bli att 

de äldre som invandrat sent i livet och har specifika, kulturbetingade önskemål 

drar tillbaka sin ansökan om bistånd när behovet inte går att tillgodose på det sätt 

som individen önskar. Vidare kan resonemanget om att utmaningar i mötet med 

denna grupp äldre hamnar främst på utförarsidan kopplas till Guintoli & Cattan 

(2012), då de beskriver att de största utmaningarna som rör kulturella skillnader 

och omvårdnad av äldre hamnar på utförarsidan, då pragmatiska förväntningar 

kan skilja sig mellan grupper av äldre. Dessa pragmatiska förväntningar menar 

Guintoli & Cattan (2012) handlar om det faktiska utförandet av vården och vem 

som ska utföra den.  

  

Alltså, i vissa fall så är det så att de ansöker och så säger man att 

nej det är hemtjänsten, sen så accepterar de och så börjar de ta 

emot hjälp från hemtjänsten helt enkelt. Och i andra fall så vet 

vi inte hur det går, för då ansöker de inte om någon annan hjälp 

så att säga (Intervju 4). 
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Ovan pratar en biståndshandläggare om att gruppen äldre som invandrat sent i 

livet har en tendens att inte ansöka om någon hjälp när de inser att deras behov 

inte kan tillgodoses på det sätt de önskar. En oro hos biståndshandläggarna var att 

man inte vet hur det går för dessa individer, eftersom man tappar kontakten när de 

väljer att inte ansöka. Att de invandrade äldre som inte kan få sina behov 

tillgodosedda istället väljer att inte ansöka kan kopplas samman med Forssell 

(2004) och hennes diskussion kring att äldre invandrare generellt tar del av den 

offentliga äldreomsorgen i en mindre utsträckning. Forssell (2004) menar att detta 

kan vara en konsekvens av att den svenska äldreomsorgen inte kan tillgodose de 

behov som invandrade äldre har, vilket också biståndshandläggaren i citatet ovan 

beskriver.  

 

5.1.3 ”Skälig levnadsnivå” och bedömningen av kulturspecifika behov 

Samtliga biståndshandläggare i studien har uttryckt att begreppet ”skälig 

levnadsnivå” är mycket svårförklarat, flytande och ibland oklart. 

Biståndshandläggarna reflekterade i termer av att det som är skäligt för en person 

inte är skäligt för någon annan och vikten av att göra bedömningar som grundar 

sig på specifika fakta i det individuella fallet.  

 

Biståndshandläggarna uppfattade inte att kulturspecifika behov och bedömningen 

av dessa är en återkommande utmaning i deras arbete. Vissa biståndshandläggare 

menade att de upplevt några få kulturspecifika behov utöver de matpreferenser 

samt könspreferenser på personal som tidigare diskuterats. Dessa behov har då 

framförallt varit av religiös karaktär och bedömts som skäliga om individen i 

fråga varit starkt beroende av att få de tillgodosedda för att uppnå sin skäliga 

levnadsnivå. Biståndshandläggarna menade att dessa behov, som alla andra, 

utreds och bedöms utifrån skälighet och hur individens liv och situation sett ut 

innan hjälpbehovet uppstått.  

 

Det var en äldre kvinna som dagligen ville ha sitt hår flätat utav 

religiösa skäl, till exempel. Och då får man ju liksom ta upp det, 

för det är ingenting som vi stött på tidigare, att någon liksom vill 

ha den hjälpen. Så får man ju titta på är det skäligt och ta upp 
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och diskutera det, till exempel […] är det skäligt att hemtjänsten 

ska hjälpa till med det här? (Intervju 4) 

 

Biståndshandläggaren i citatet ovan pratar här om att man måste ta upp 

diskussionen och göra en bedömning kring huruvida det är skäligt att hemtjänsten 

ska tillgodose ett visst behov. Att biståndshandläggarna som deltagit i studien inte 

uppfattat några speciella svårigheter i att bedöma skälig levnadsnivå i förhållande 

till behov som är uppenbart kulturbetingade går emot den tidigare forskning som 

ligger till grund för studien. Ingen av biståndshandläggarna förmedlade att de 

upplevt de svårigheter i överväganden som skulle innebära orättvisor mellan 

grupper av äldre som Torres, Olaison & Forssell (2015) diskuterat.  

 

Gällande bedömningen av skälig levnadsnivå i relation till äldre som invandrat 

sent i livet och äldre med specifika kulturella behov menade biståndshandläggarna 

alltså att bedömningen i sig inte skiljer sig nämnvärt från bedömningen av andra 

behov. Samtliga biståndshandläggare framförde att bedömningen är den samma 

och måste utgå från den specifika individen, dennes livssituation och önskemål. 

 

5.1.4 Det faktiska mötet och kulturell kompetens 

Förutom de kulturspecifika behov och önskemål som biståndshandläggarna 

menade var återkommande i behovsbedömningen menade de också att de ofta 

stöter på kulturkrockar och svårigheter i det faktiska mötet med äldre som 

invandrat sent i livet. Danielsson et al (2005) beskriver att svårigheter i 

tvärkulturella möten kan uppstå när mötesdeltagarnas grundläggande värderingar 

och uppfattningar skiljer sig åt. I relation till diskussionen om tvärkulturella 

möten har biståndshandläggarna pekat på faktiska svårigheter som kan uppstå när 

biståndshandläggaren och klienten kommer från olika kulturella tillhörigheter. 

Detta kan exempelvis handla om att normer från en kultur innebär att klienten vill 

bjuda på någonting eller hälsningsceremonier där män inte vill ta kvinnor i hand.  

 

Nej, men det kunde ju vara en sån sak som att man klampar 

hem, man klampar in med skorna på i en familj där det liksom 

inte alls är okej att gå in med skorna eller att man… att vissa 
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män vill inte ta i hand… alltså hälsa på en kvinna och ta i hand, 

titta på en kvinna, att de… det här med att man vill gärna liksom 

bjuda eller ge saker och, mm, hur man ställer sig till det här och 

hur man kan liksom på trevligt men korrekt sätt avböja 

exempelvis att ta emot gåvor (Intervju 1) 

 

I citatet ovan beskriver en biståndshandläggare svårigheter och utmaningar som 

hon stött på i möten med äldre som invandrat sent i livet och som haft en annan 

kulturell tillhörighet än hennes. Att biståndshandläggaren beskrev att hon måste 

avböja gåvor på ett ”trevligt men korrekt sätt” visar på att hon behöver ha ett 

speciellt förhållningssätt i möten med dessa äldre, trots att det kanske inte är något 

hon reflekterat över tidigare i intervjun. En annan biståndshandläggare beskrev att 

en medföljande tolk vid ett tillfälle förklarat kulturella traditioner och seder hos 

den aktuella klienten och hur biståndshandläggaren förväntades agera.  

 

Eh, och visst det kan ju vara sådana här småsaker, som att eh vi 

vill ju gärna inte kanske ta emot, alltså vissa personer vill 

väldigt gärna bjuda på saker. Och det är väldigt viktigt för dem 

att kunna bjuda när man kommer hem till deras hem, det var en 

tolk som förklarade det för mig en gång, och att det kan ses som 

oartigt att tacka nej då, till exempel (Intervju 4) 

 

Att den medföljande tolken, som de facto hamnat på mötet av en slump, fick 

förklara varför klienten agerade som hen gjorde visar på att biståndshandläggarna 

kanske inte har den kulturella kompetens som de behöver ha. Att 

biståndshandläggarna beskrivit svårigheter som inte är kopplade till specifika 

behov utan snarare till mötet med äldre som invandrat sent i livet kan kopplas till 

Danielsson et al (2005), som menar att många socialarbetare är formade av de 

värderingar och kunskaper som högskolorna i Sverige förmedlar, och därför 

främst är rustade för att möta klienter som kulturellt påminner om de själva. Trots 

att biståndshandläggarna inte själva reflekterat över den kulturella aspekten i 

dessa möten, visar deras svar att de inte känner till andra kulturer tillräckligt bra 

för att mötena med dessa klienter ska fungera som alla andra.  
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Trots att flera av biståndshandläggarna beskrev svårigheter och utmaningar i de 

tvärkulturella möten de har med sina klienter menade de att det fanns en 

tillfredsställande kulturell kompetens på arbetsplatsen. Det intressanta var att den 

kulturella kompetens som biståndshandläggarna beskrev inte kom från 

utbildningar, utan snarare från en kulturell mångfald på arbetsplatsen och i vissa 

fall från yrkeserfarenhet. Denna beskrivning av kulturell kompetens pekar på att 

många av biståndshandläggarna har en essentialistisk syn på kultur. Att 

biståndshandläggare från samma nation eller samma del av världen som den 

aktuella klienten skulle förstå klientens behov bättre än biståndshandläggare från 

en annan del av världen kan kopplas till Rämgård (2016) och det essentialistiska 

kulturbegrepp som hon beskriver, där kulturen är oföränderlig och given beroende 

på var individen i fråga är född. 

 

Det tycker jag absolut att det finns, vi har ju flera… vi har 

ganska många från olika länder här. Ganska mångkulturellt på 

arbetsplatsen, det tycker jag är en stor tillgång. För att de kan 

också ofta, alltså det är ofta som… om jag har ett ärende med 

någon som kommer från forna Jugoslavien till exempel så kan 

jag gå till min kollega och bara ”ja, jag har det här ärendet och 

de…” hur ska man säga ”de är såhär och såhär och de säger 

detta och detta”. Och då kan den kollegan kanske säga ”ja, men i 

vårt hemland så är det är en kulturgrej” eller ”vi tänker så”, så 

det är väldigt berikande faktiskt och hjälper till. Att man kan 

förstå det på ett annat sätt. (Intervju 4) 

 

Av citatet ovan framgår att biståndshandläggarens kollegor var den främsta 

tillgången gällande den kulturella kompetensen som den aktuella 

biståndshandläggaren ansåg sig ha. En annan av biståndshandläggarna menade att 

hennes kulturella bakgrund gjorde att hennes kollegor ofta kom till henne med 

frågor som rörde klienter med samma bakgrund som hennes. 

  

Så sa hon att kvinnan var då gift inom islam och så kom en 

kollega till mig och frågade, hon bara ”alltså jag måste ställa 

frågan, om man är gift inom islam har man skyldigheter och 



33 

 

så?” […] Så hon trodde att bara för att dom, alltså hon hade 

olika frågor om det, så där kom det ju en sådan kulturgrej […] 

Så där förklarade jag vad jag hade för uppfattning och jag var 

väldigt tydlig med att det här är min uppfattning av det här med 

hur man gifter sig inom islam och om det gäller och så, sen kan 

de ha sina egna villkor, att de liksom har gjort någonting och sen 

vi är olika, det är både kultur och religion […] så jag var väldigt 

tydlig med att förklara att så här jag ser på det men det är inte 

alls säkert att det är samma sätt som de ser på det (Intervju 2). 

 

Biståndshandläggaren i citatet ovan har en annan kulturell bakgrund än den som 

definieras som den svenska kulturen och menade att hennes kollegor vände sig till 

henne för tips och råd i situationer där de inte visste hur de skulle förstå saker som 

hade med klienters kulturella bakgrund att göra. Även här spelar diskussionen 

som Danielsson et al (2005) för rörande socialarbetares utbildning och vilken 

kulturell norm som högskolorna i Sverige förmedlar en roll, då 

biståndshandläggarna alltså främst pekar på att den kulturella kompetensen 

kommer från mångfald bland de anställda på arbetsplatsen och inte från den 

utbildning de tidigare gått. 

 

5.2 Faktiska skillnader mellan grupper av äldre  

Trots att biståndshandläggarna menat att den kulturella aspekten inte spelar någon 

större roll i deras möte med klienter som invandrat sent i livet har de pekat ut 

vissa kulturspecifika utmaningar som uppstått i deras arbete. En av dessa 

utmaningar är den upplevda skillnaden i synen på familj och vilken roll familjen 

ska ta i omvårdnaden av äldre. Biståndshandläggarna menade att beroende av 

vilken kultur och vilket samhälle man kommer från skiljer sig tanken om 

anhörigas skyldigheter och inblandning i omsorgen. Biståndshandläggarna 

beskrev att anhöriga till äldre som invandrat sent i livet tar ett stort ansvar 

gällande vården av den äldre. Vidare har biståndshandläggarna uppfattat att detta 

beror på uppväxt, kulturella värderingar och förväntningar och att många äldre 

invandrare invandrat från länder där familjevärderingarna ser annorlunda ut. 

Resonemangen som biståndshandläggarna fört kan kopplas till Hofstede, Hofstede 
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& Minkov (2011) och deras socialantropologiska kulturbegrepp, där de beskriver 

skillnaden mellan kollektivistiska och individualistiska kulturer och hur synen på 

familj sätter prägel på det aktuella samhället. En biståndshandläggare beskrev det 

såhär:  

 

Det är ju något kulturellt, man är ju van vid att det alltid är 

anhöriga som tar hand om en. Speciellt barnen. Och, det förs ju 

vidare även om kanske den anhöriga inte vill, så är det ju det de 

har levt med… alltså, sen de var små. (Intervju 6) 

 

Biståndshandläggarna förde diskussioner kring hur detta synsätt på omsorgen av 

närstående skiljer sig från den svenska kulturen, där staten förväntas ta större 

ansvar för individens omsorg, vilket också kan kopplas till det 

socialantropologiska kulturbegreppet och de individualistiska och kollektivistiska 

samhällena, där staten tar olika plats (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011): 

 

För vi är ju fostrade i den andan… men många som kommer hit 

har ju inte fått den fostran, utan där är det ju familjen som ska 

hjälpa till. Så det, det ställs ju väldigt stora krav tycker jag, på 

den här mellangenerationen som fortfarande måste vara 

yrkesaktiva och söka jobb och har ett jobb samtidigt som de har 

kravet på sig från de, den äldre generationen att nu ska ni hjälpa 

oss och det är så vi gör här i vår familj. (Intervju 1) 

 

Biståndshandläggaren i citatet ovan pratade här om att vara ”fostrad” i en viss 

anda, och menade att de som invandrat till Sverige har en annan ”fostran” än de 

som är födda och uppvuxna i Sverige. Biståndshandläggaren menade också att 

denna ”fostran” starkt påverkar delar av den äldres familj, och framför oro för hur 

den så kallade ”mellangenerationen” ska lyckas integreras i samhället, när de har 

krav på sig från sina äldre anhöriga att vara deras primära omsorgsgivare. En 

annan biståndshandläggare beskrev problem i relation till anhörigvård som att det 

är svårt att avgöra vad som är omsorg och vad som är fritid när vårdtagare och 

vårdgivare bor ihop eller spenderar mycket tid ihop.  
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Att biståndshandläggarna uppfattade att synen på stat och familj ser olika ut 

beroende på vilken kulturell tillhörighet klienten har syns i att samtliga 

biståndshandläggare uppfattade att önskemålet om att få en anhörig anställd för 

omvårdnad var betydligt vanligare förekommande hos denna grupp äldre. 

Samtidigt har flera biståndshandläggare beskrivit att önskan om anhörigvård är 

återkommande även hos de äldre som definieras som svenskar. Att 

biståndshandläggarna främst uppfattar att denna önskan är en del av den kulturella 

kontext som de sent-i-livet-invandrade äldre kommer ifrån kan kopplas till det 

som Torres (2010) beskriver som konstruktionen av ”de andra” och diskussionen 

kring kulturalisering, eftersom biståndshandläggarna här utan vidare reflektion 

antar att problematiken härstammar från den äldres kulturella bakgrund. 

Önskemålen kring anhörigvård skulle kunna handla om andra saker än den 

kulturella bakgrunden, så som osäkerhet och okunskap kring den offentliga 

äldreomsorgen. Vidare gör biståndshandläggarna en generalisering som innebär 

en tanke om att alla äldre som invandrat sent i livet, oavsett varifrån invandringen 

skett, i högre utsträckning önskar en anhörig som primär omsorgsperson. I detta 

resonemang syns den homogenisering av gruppen äldre invandrare som Torres 

(2006) beskriver, då biståndshandläggarna här inte tar hänsyn till skillnaderna 

mellan individer i gruppen ”äldre invandrare”. Problematiken som 

biståndshandläggarna beskriver handlar snarare om att den aktuella staden inte 

kan erbjuda anhöriga en anställning för att vårda sina äldre och därför upplevde 

biståndshandläggarna att detta är ett behov som de inte kan tillgodose.  

 

Eftersom biståndshandläggarna uppfattat att anhöriga till äldre som invandrat sent 

i livet har en större press på sig gällande omsorgen av sina äldre menade de också 

att de arbetar motiverande för att dessa äldre och deras familjer ska ta emot hjälp i 

ett tidigare skede. Detta menade biståndshandläggarna var viktigt framförallt för 

att stötta och avlasta de anhöriga.  

 

Vi kan ju ha klienter som själva inte vill ha hjälp som vill… ja, 

som tycker att de klarar det fast de inte gör det och så blir de 

anhöriga tvingade att göra det, fast det inte klarar de. Där är ju 

lite motivationsarbete med enskilda. Och i de här situationerna 

som jag beskrev så får man ju motivera de anhöriga att prata 
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mycket liksom om att ”det är okej att söka hjälp” och ”det är till 

för att ni ska kunna ha det, du måste kunna ha ett fungerande 

jobb, eller fungerande liv, du har ett heltidsjobb och du har 

barn” (Intervju 3) 

 

Här syns återigen tanken om att anhöriga har en stor press på sig från familjen och 

de äldre, men också att ”mellangenerationen” hamnar i kläm när de förväntas 

arbeta heltid och vara integrerade i det svenska samhället, samtidigt som de 

förväntas vara primär omsorgsgivare för sina äldre. 

 

Önskan om anhörigvård hos dessa äldre kan förklaras av Hofstede, Hofstede & 

Minkov (2011) som beskriver att individualistiska och kollektivistiska kulturer 

skiljer sig åt i aspekter som rör förväntningar på stat och familj. I de 

kollektivistiska kulturer som biståndshandläggarna menade att många av de som 

invandrat sent i livet är uppväxta i, finns alltså andra typer av förväntningar på 

familj och på den vård som kan erbjudas från staten än i det som anses vara 

svensk kultur.  

 

5.2.1 Senare ansökningar 

Trots att anhöriganställningar och anhörigvård inte är något som kan tillgodoses 

av den aktuella staden menade biståndshandläggarna att det främst var anhöriga 

som tog ansvar för omvårdnaden av äldre som invandrat sent i livet. En 

konsekvens av detta menade biståndshandläggarna var att de äldre som invandrat 

sent i livet ansöker om vård senare än de som levt i Sverige under en längre tid. 

Biståndshandläggarna menade att denna grupp äldre söker hjälp först när det 

verkligen inte fungerar i hemmet och då det inte längre går att hålla omsorgen 

inom familjen. Biståndshandläggarna menade att detta innebär att det generellt 

sätt är mer illa ställt i de ärenden som rör äldre som invandrat sent i livet, när de 

väl ansöker om hjälp.  

 

De ansöker om mindre, så att det är verkligen när det… går inte 

att hålla bara inom familjen, då vill de ha hjälp. Så när de 
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ansöker så är det ofta betydligt mer illa om man säger så, än när 

svenskar ansöker. (Intervju 3)   

 

Att biståndshandläggarna uppfattar att äldre som invandrat sent i livet ansöker om 

hjälp senare än andra grupper av äldre stöds av Forssell (2004) och hennes 

diskussion kring att invandrade äldre tar del av offentlig omsorg i mindre 

utsträckning än andra grupper. Forssell (2004) menar att en av anledningarna till 

att denna grupp äldre är underrepresenterade i offentlig äldreomsorg är att 

familjen lever på ett sätt som reducerar eller tar bort behovet av offentlig 

äldrevård.  

 

5.2.2 Förståelse för det svenska välfärdssystemet 

Biståndshandläggarna pratade om integrationsnivån hos de invandrade äldre som 

de mött, och menar att integrationsnivån påverkar den äldres förståelse för det 

svenska välfärdssystemet, biståndshandläggarens arbetsuppgifter och möjligheten 

att tillgodose behov. Detta kan kopplas till Barbosa da Silva & Ljungquist (2003) 

som menar att de som invandrat tidigare i livet ofta fått möjlighet att integreras 

och därigenom förstå väsentliga delar av den svenska kulturen. 

Biståndshandläggarna menade alltså att möjligheten till integration är viktig för 

att kunna ta del av det svenska välfärdssystemet och i förlängningen den 

offentliga äldreomsorg som man är berättigad. 

 

Även om det är på deras språk så kan de ha svårt att förstå 

systemet, vilket inte är så konstigt, för det är ju ett komplext 

system och de som är födda här är väl mer uppväxta med det, 

liksom (Intervju 4).  

 

Biståndshandläggaren i citatet ovan menade att framförallt okunskap i det svenska 

språket utgör ett hinder för möjligheten att förstå det svenska välfärdssystemet, 

och jämför svårigheterna som äldre invandrare kan ha med de som är uppväxta i 

det svenska samhället.  
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Dock beskrev flera biståndshandläggare att bristande insikt i det svenska 

välfärdssystemet har andra orsaker än integrationsnivå. Detta var orsaker så som 

vilken typ av socialt nätverk man har och hur livet såg ut innan migrationen till 

Sverige. Flera biståndshandläggare menade att det fattas adekvat information till 

nyanlända som handlar om hur systemet fungerar och vilka rättigheter individer i 

Sverige har.  

 

Alltså, det är ju så viktigt att vi… när man kommer till ett annat 

land är det viktigt… där tycker jag att vi brister i Sverige att 

informera om vad gäller här och vad gäller där. För att sätter 

man sig ner och förtydligar att den här hjälpen är vad man kan 

få, såhär är det … och där brister vi direkt från början tycker 

jag, att man inte har informerat tydligt vad har vi att erbjuda. 

(Intervju 5). 

 

Citatet ovan visar en av biståndshandläggarna som menade att brister i 

information och kommunikation börjar redan vid ankomsten till Sverige och att 

detta får konsekvenser för hennes arbete med äldre som invandrat sent i livet. I 

citatet nedan beskriver en annan biståndshandläggare att förståelsen för det 

svenska systemet och den offentliga äldreomsorgen inte främst handlar om 

klientens kulturella bakgrund, utan vilka förutsättningar den specifika individen 

har. 

 

Det är också så individuellt, det kan ju vara så att man är äldre 

och lever ensam och har ingen större familj eller släkt eller 

kanske inte har någon kvar, och då blir man ju väldigt ensam i 

det och inte kanske har så stor koll på vad det är man vill […] 

även om man kommer från ett annat land och inte talar språket 

och så, så kanske man har en stor familj runt omkring sig som 

hjälper en och tar reda på vilka möjligheter som finns och vilken 

hjälp man kan få och så vidare. Så att jag skulle nog säga att det 

beror mer på socialt nätverk också. […] så att, nej, jag skulle 

inte säga att det är direkt kopplat till det (vår anm: kultur), utan 
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det är en massa faktorer runt omkring som spelar in, självklart. 

Det är så jag uppfattar det (Intervju 4). 

 

Att biståndshandläggarna uppfattat att skillnaden gällande behov inte behöver ha 

att göra med klientens kulturella bakgrund stöds av både Forssell (2004), som 

menar att skillnaderna kan vara en spegling av sämre villkor och mindre resurser 

hos vissa grupper av äldre samt av Guintoli & Cattan (2012) som menar att 

skillnaderna i de pragmatiska önskemålen kring vården inte alltid kan eller ska 

kopplas ihop med den äldres kultur, utan att skillnaderna mycket väl kan bestå i 

livserfarenheter och personlighetsdrag hos den äldre. Detta stöds av 

biståndshandläggarna, då flera av dem menade att de skillnader som de upplevt i 

mötet med denna grupp äldre mycket väl kan härröra från andra aspekter, så som 

socialt nätverk eller vad man har med i ”sin ryggsäck” vid tidpunkten för 

migrationen till Sverige. Biståndshandläggarna menade också att de olika 

behoven, framförallt önskningarna om könstillhörighet på personalen, även syns 

tydligt i den grupp äldre som definierats som ”svenskar”.  

6 Avslutande diskussion 

Studiens syfte har varit att undersöka hur biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen upplever bedömningen av begreppet skälig levnadsnivå i relation 

till klienter som invandrat sent i livet och deras kulturella behov. Studien har visat 

att klienters kulturella behov inte är något som de intervjuade 

biståndshandläggarna reflekterat över i någon märkbar omfattning. Samtidigt har 

studien också visat att det finns skillnader mellan grupper av äldre som kan 

härröras till de äldres kulturella bakgrund, samt att biståndshandläggarna stöter på 

utmaningar i sitt arbete som även de härrör från klienternas kulturella bakgrund, 

trots att de inte reflekterat över dessa. Mot bakgrund av studiens resultat och 

analys har den avslutande diskussionen delats in i två huvudområden; Den 

osynliga kulturen samt Vem avgör vem som är den bästa omsorgsgivaren?  
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6.1 Den osynliga kulturen 

Hofstede, Hofstede & Minkov (2011) beskriver i sin kulturdiskussion att 

människan alltid gör kategoriseringar av människorna i sin omvärld och att 

individer som inte passar in i upplevelsen av ”vi-et” systematiskt placeras i en 

främlingsgrupp. Biståndshandläggarna som deltagit i denna studie talar emot 

denna beskrivning av en ständig kategorisering och återkommer löpande till att 

skillnaderna inte är så stora mellan olika grupper av äldre och att önskemålen som 

framförs hos äldre som invandrat sent i livet också går igen hos gruppen som 

definierats som ”svensk”, om än i mindre utsträckning. Exempelvis har samtliga 

biståndshandläggare inflikat meningar så som ”men så är det hos svenskar också” 

när de diskuterat specifika behov hos äldre som invandrat sent i livet. Samtidigt 

har biståndshandläggarna pekat på utmaningar som de möter i arbetet med 

invandrade äldre och inte i arbetet med de individer som definierats som svenska. 

Detta pekar på att kategoriseringen av invandrade äldre som ”de andra” görs, om 

än motvilligt. Vidare kan detta innebära att biståndshandläggarna till viss del är 

medvetna om de kulturella skillnader som de beskriver, men att de inte aktivt vill 

kategorisera sina klienter utefter kultur.   

 

Studien har visat att, trots att de intervjuade biståndshandläggarna argumenterat 

för att kulturella aspekter hos klienter inte har någon omfattande påverkan på 

deras arbete, så är kulturen högst relevant i deras möten. Den kulturella aspekten 

hos klienter verkar lysa igenom både gällande specifika behov och i mötena 

mellan biståndshandläggare och klient. Det visade sig under intervjuernas gång att 

de specifika behoven var synliga framförallt gällande utförarfrågor så som 

matberedning och könstillhörighet hos personalen, vilket biståndshandläggarna 

menade inte var deras beslut. Resultaten som handlar om invandrade äldre och 

deras specifika önskemål och behov stöds av Guintoli & Cattan (2012) som 

undersökt äldre från olika kulturer i Storbritannien, och kommit fram till att 

önskemålen gällande omsorg framförallt handlar om utförandet, men att de 

abstrakta förväntningarna på vården ser likadana ut hos samtliga grupper av äldre. 

Trots att önskemålen inte rörde saker som kan regleras i biståndsbeslut pratade 

biståndshandläggarna om dem som om de vore en utmaning även i deras arbete. 

Utmaningarna låg framförallt i förklaringar av välfärdssystemet och dess 
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förutsättningar för klienten samt ett nära samarbete med hemtjänstgrupperna som 

utför omsorgen. Gällande de upplevda utmaningarna som uppstår i de 

tvärkulturella mötena mellan biståndshandläggare och klienter som invandrat sent 

i livet stöds resultaten i denna del av Danielsson et al (2005), som menar att de 

högskolor som utbildar de socialarbetare som senare anställs som 

biståndshandläggare saknar en kulturell medvetenhet och därför främst rustar 

socialarbetare för att möta klienter som har en kultur som påminner om deras 

egen. Danielson et al (2005) menar också att, i och med att högskolorna 

misslyckas att rusta socialarbetare för möten med klienter från andra kulturer, 

tränas socialarbetarna inte heller i att reflektera över sin egen kulturbundenhet och 

sina egna grundvärderingar.  

 

Biståndshandläggarna som deltagit i studien menade att klienters kulturella 

bakgrund inte var den främsta skillnaden mellan grupper av äldre och 

argumenterade genom intervjuerna för att de skillnader de såg mellan äldre som 

invandrat sent i livet och de som levt i Sverige länge kunde förklaras med andra 

aspekter än kultur. Biståndshandläggarna menade också att många av de specifika 

behov och önskemål som de beskrev även var gällande för den grupp äldre som 

refererats till som ”svenskar”. Att klienters kulturella bakgrund inte bör ses som 

den främsta differentieringsfaktorn stöds av flera av de forskare som tidigare 

undersökt ämnet. Forssell (2004) menar i sin avhandling att skillnaderna bland 

grupper av äldre kan ses som en spegling av att det generellt finns sämre villkor 

och mindre resurser hos invandrare. Guintoli & Cattan (2012) menar att 

skillnaderna i önskemål gällande omvårdnad kan och bör ses som skillnader i 

tidigare livsförhållanden och personlighetsdrag hos klienterna snarare än som en 

kulturell aspekt. Forssell & Torres (2012), Torres (2006), Lill (2002) och Forssell 

(2004) har samtliga beskrivit kategorisering av ”de kulturella andra” och 

kulturalisering som ett återkommande tema i sina texter gällande 

biståndshandläggares arbete med äldre som invandrat till Sverige. 

Biståndshandläggarna som deltog i studien visade alltså en helt annan sida av 

arbetet med invandrade äldre och talade emot de tankar om kulturalisering och 

kategorisering som tidigare framförts. Vad beror detta på? Det kan vara så att 

ämnet generellt sätt är känsligt och att det uppfattats som tabubelagt att öppet 

kategorisera och skilja på olika grupper av människor. Biståndshandläggarna har 
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ju trots allt, om än omedvetet, pekat på att det finns faktiska skillnader som kan 

härröras till klienters kulturella bakgrund.  

 

Så vad innebär biståndshandläggarnas motvilja att använda kultur som en 

förklaringsmodell för att uppmärksamma skillnader mellan olika grupper av 

äldre? En möjlig förklaring till att biståndshandläggarna i denna studie inte 

medvetet reflekterar kring kultur i sina bedömningar kan vara den omedvetenhet 

som verkar finnas kring kulturella behov. Kanske innebär denna omedvetenhet att 

det finns en risk för att de kulturella behov hos gruppen äldre som invandrat sent i 

livet, och som skiljer sig från andra grupper av äldre, blir osynliggjorda eller 

förklarade i termer som inte kan relateras till den äldres kulturella bakgrund och 

kontext. Vi ser också en risk att de tvärkulturella möten som sker mellan 

biståndshandläggare och äldre som invandrat sent i livet inte får den 

uppmärksamhet, och därigenom möjlighet att utvecklas till det bättre, som det 

finns ett behov av. Studien har visat att det förekommer kulturkrockar, 

missuppfattningar och svårigheter att förstå varandra i dessa möten, men att ingen 

av de tillfrågade lägger någon vidare vikt vid detta. Konsekvensen här kan då bli 

att biståndshandläggare fortsätter uppleva hinder i de tvärkulturella mötena och i 

förlängningen att de äldre som invandrat sent i livet inte får möjlighet att få sina 

behov tillgodosedda på ett adekvat sätt. 

 

6.2 Vem avgör vem som är den bästa omsorgsgivaren? 

Det andra stora temat i intervjuerna med biståndshandläggarna blev diskussionen 

kring anhöriga och familj och deras inblandning i omsorgen av äldre som 

invandrat sent i livet. Biståndshandläggarna menade att hos äldre som invandrat 

sent i livet finns en önskan om att det är främst anhöriga som ska vara ansvariga 

för deras omvårdnad. Detta härrörde biståndshandläggarna till tanken om kultur 

och skillnaden på samhällen som definieras av individualistiska eller 

kollektivistiska kulturer, vilka diskuterats av Hofstede, Hofstede och Minkov 

(2011) i teoridelen av denna uppsats. Under intervjuernas gång kunde det tydligt 

urskiljas att biståndshandläggarna följer denna uppdelning, och beskriver de 

samhällen som de äldre invandrarna de arbetat med kommer från som 

kollektivistiska kulturer. I vissa fall menade biståndshandläggarna att detta 
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handlar om en fråga om modernisering av samhällen och beskrev att dessa 

samhällen till stor del liknar hur Sverige sett ut bakåt i historien. De pratar också 

om skillnaderna som ”fostring” in i olika sätt att se på stat och familj i relation till 

omvårdnaden av äldre, vilket också stöds av Hofstede, Hofstede och Minkov 

(2011). Studien har alltså visat att det finns starka önskemål om att få möjlighet 

att få sin omvårdnad tillgodosedd av familjemedlemmar. Problematiken som 

upplevts här grundar sig i att den aktuella staden valt att inte tillåta 

anhöriganställningar som ett möjligt omsorgsalternativ. Men, vad blir 

konsekvenserna för gruppen äldre som invandrat sent i livet? 

 

Studien har visat att konsekvenserna av att inte kunna tillgodose önskemål om 

anhörigvård blir att de äldre som önskar denna typ av omsorg istället inte ansöker 

om hjälp alls. Frågeställningen blir då hur denna grupp äldre får sina behov 

tillgodosedda. Ett möjligt svar på denna fråga är att anhöriga fortsätter att 

tillgodose sina äldres vårdbehov utan ersättning. Konsekvensen blir då att de 

anhöriga som vårdar sina äldre hamnar i en position där de måste upprätthålla 

arbete och fritid, samtidigt som de måste lägga omfattande tid på att vårda den 

äldre. Flera biståndshandläggare har uttryckt en oro för den så kallade 

”mellangenerationen” och deras integration både på den svenska arbetsmarknaden 

och i samhället i stort. Biståndshandläggarnas oro kan kopplas till Forssell & 

Torres (2012) som menar att det finns en utbredning av informell anhörigvård av 

äldre i migrantfamiljer som inte alltid är frivillig och som är en konsekvens av att 

det svenska välfärdssamhället inte kan tillgodose äldre invandrares behov på ett 

tillfredsställande sätt och att de anhöriga därför blir mer eller mindre tvungna att 

ta ansvar i omsorgen.  

 

En frågeställning som uppstått under studiens gång har varit vem som faktiskt 

avgör vem som kan ge bäst omsorg till äldre – staten eller familjen? Även 

frågeställningar som rör varför man valt att i den aktuella staden inte tillåta 

anhöriganställning som en typ av omsorgsalternativ. Biståndshandläggarna har 

själva lyft en oro kring att man inte kan kontrollera omvårdnaden, att anhöriga 

inte är tillräckligt rustade för att vårda sjuka äldre samt att bedömningen av 

bistånd blir svårare när man inte kan skilja på fritid och faktisk omvårdnad. Att 

Sverige är ett samhälle som styrs av en tydlig individualistisk kultur påverkar 
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självklart synen på vems ansvar det är att ta hand om den åldrande befolkningen, 

vilket kanske många av de äldre som växt upp i, eller levt i Sverige en längre tid, 

är införstådda med och något man genom samhälleliga processer under lång tid 

kommit att acceptera. Forssell & Torres (2012) menar att den svenska 

välfärdsstaten vilar på ideal som härstammar från just den individualistiska 

tanken, men att detta nu utmanas av framförallt migrantfamiljer som invandrat 

från samhällen där kollektivistiska tankar är styrande.  

 

Slutsatsen som dras här är att det är svårt att leva ut en önskan som härstammar 

från en familjesyn som inte är den vanligaste i den svenska, individualistiska 

kontexten. Detta innebär ännu en utmaning i biståndshandläggningen av äldre 

som invandrat sent i livet. Socialtjänstlagen och dess värdegrund gällande äldre 

gör gällande att den äldres självbestämmande är mycket viktigt i 

bedömningsprocessen samt att alla äldre i Sverige ska få leva ett värdigt liv. Man 

kan fråga sig var autonomin och tanken om ett värdigt liv tagit vägen när ett 

omsorgsalternativ som verkar önskas av många inte längre är ett möjligt 

alternativ. Det är kanske inte konstigt att denna typen av omsorgsalternativ slopats 

med tanke på de individualistiska ideal som formar familjelivet i Sverige idag, 

men med en multikulturell befolkning bör kanske beslut som detta ses över. 

Sveriges äldre befolkning är en mycket heterogen grupp, med många olika 

önskemål och behov, och konsekvenserna av att bara kunna tillgodose vissa av 

dessa kan som presenterat bli ganska allvarliga.  

 

6.3 Framtida forskning 

Vi upplever att den kunskapslucka som beskrivits i denna uppsats faktiskt 

påverkar biståndshandläggare i deras arbete med äldre som invandrat sent i livet 

och deras kulturella behov och i förlängningen också de äldre. Empirin från denna 

studie stödjer till viss del de resultat som tidigare forskning fått, men skiljer sig 

gällande vissa saker. Upplevelsen är att det är av vikt att fortsätta studera denna 

grupp äldre, deras behov och mötet med välfärdsstaten för att kunna tillgodose 

alla grupper av äldre en skälig levnadsnivå och ett värdigt liv.  
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Förfrågan om medverkan i studie om biståndsbedömning av invandrade 

äldre 

 
Hej! Vi heter Elin Hallenheim och Zana Mamic Qvick och studerar på socionomprogrammet 

vid Socialhögskolan, Lunds Universitet på Campus i Helsingborg. Vi vill, inom ramen för vår 

kandidatuppsats, studera om biståndshandläggare upplever att kulturella 

förutsättningar/skillnader skapar speciella villkor i arbetet och biståndsbedömningen av 

invandrade äldre. 

 

Vi vill därför genomföra intervjuer med biståndshandläggare hos er, som har erfarenhet av att 

handlägga ärenden som involverar äldre personer som invandrat sent i livet. Intervjuerna 

beräknas ta cirka en timme.  Intervjuerna spelas in på ljudfil för att informationen som 

framkommer i intervjun skall återges på rätt sätt.  

 

Deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Allt material kommer att 

behandlas konfidentiellt och alla deltagare kommer att avidentifieras. Det insamlade 

materialet kommer endast att användas till denna studie. Materialet kommer att förstöras då 

studien och uppsatsen som följer är klar.  

 

Om det finns intresse för studien hos er, och möjlighet för oss att intervjua någon av 

biståndshandläggarna på er arbetsplats, ber vi dig kontakta oss snarast möjligt.  

 

Deltagarna i denna studie kan, om så önskas, få ta del av den färdiga uppsatsen.  
 

 

Med vänlig hälsning, 
 

Elin Hallenheim   Zana Mamic Qvick 

Telefon    Telefon 

Mail    Mail 

 

Vid frågor kan ni kontakta oss, eller handledaren för uppsatsen: 

Janicke Andersson 

Telefon 

Mail 
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INTERVJUGUIDE 

 
Namn:     Stadsdel: 

Mail:    Utbildning: 

Telefonnummer:   Tid som socionom: 

Tid som biståndshandläggare: 

 

Inledande fråga:  

• Berätta om en vanlig dag på arbetsplatsen 

 

Tema 1: Skälig levnadsnivå 

• Förs diskussioner kring skälig levnadsnivå på arbetsplatsen? Hur ser i så fall dessa 

diskussioner ut? 

• Vad tänker du på om vi säger ”skälig levnadsnivå?” 

• Bedömningen av skälig levnadsnivå, skiljer denna sig åt kollegor emellan? Hur ser i så 

fall dessa skillnader ut? Vad kan skillnaderna bero på? 

 

Tema 2: Skälig levnadsnivå i förhållande till kulturella grupper 

• Stöter du på utmaningar i ditt arbete i relation till bedömningen av skälig levnadsnivå 

och kulturella förutsättningar hos klienter? 

• Hur bemöts i så fall dessa behov? 

• Vad lägger du i begreppet ”kultur”? Vad betyder det för dig i din yrkesroll? 

 

Tema 3: Kulturbegreppet 

• Om du tänker på äldre invandrare som du arbetat med, upplever du att det finns 

utmaningar och svårigheter i arbetet som har att göra med den kulturella bakgrunden? 

• Den kulturella grupp som definierats – upplevs det att denna grupp har särskilda 

behov? 

• Kan du beskriva en situation där en klients kulturella bakgrund påverkat behovet av 

hjälp och stöd? 

• Vilka svårigheter upplever du kan finnas i relation till klienter med kulturella behov? 

Hur kan man arbeta för att komma förbi dessa svårigheter? 

• Upplever du att det finns grundläggande kulturell kompetens på arbetsplatsen för att 

göra riktiga bedömningar i den typen av ärenden? 

• Bör kulturella behov räknas som en del av ”skälig levnadsnivå”? 

 

Avslutningsvis: 

• Finns det något mer du vill tillägga? 

 

Processfrågor: 

Kan du ge exempel?    Hur menar du? 

Hur känns det för dig?    Kan du utveckla? 

Vad tänker du om det?    Berätta mer! 

Skulle det kunna se annorlunda ut?   På vilket sätt?  
 

Bilaga 2 
 


	1 Inledning och problemformulering
	1.1 Syfte
	1.2 Frågeställningar
	1.3 Bakgrund
	1.3.1 Invandring
	1.3.2 Socialtjänstlagen
	1.3.3 Värdegrund för äldreomsorgen och ett värdigt liv

	1.4 Begrepp
	1.4.1 Äldre som invandrat sent i livet
	1.4.2 Skälig levnadsnivå
	1.4.3 Biståndshandläggare


	2 Kunskapsläge
	2.1 Konstruktionen av invandrade äldre och ”kulturalisering”
	2.2 Behovsskillnader mellan grupper av äldre
	2.3 Skälig levnadsnivå i relation till kulturella behov och tvärkulturella möten

	3 Teori
	3.1 Kultur och social kategorisering
	3.2 Olika perspektiv på kulturbegreppet
	3.2.1 Individualistiska och kollektivistiska kulturer


	4 Metod och metodologiska överväganden
	4.1 Intervjumetod
	4.2 Urval och genomförande
	4.3 Bearbetning av det insamlade materialet
	4.4 Studiens tillförlitlighet
	4.4.1 Intern och extern validitet
	4.4.2 Intern och extern reliabilitet

	4.5 Förförståelse
	4.7 Arbetsfördelning

	5 Resultat och analys
	5.1 Kulturspecifika behov och bedömningen av dessa
	5.1.1 Biståndshandläggarnas definition av begreppet kultur
	5.1.2 Specifika önskemål och en fråga för utförarna
	5.1.3 ”Skälig levnadsnivå” och bedömningen av kulturspecifika behov
	5.1.4 Det faktiska mötet och kulturell kompetens

	5.2 Faktiska skillnader mellan grupper av äldre
	5.2.1 Senare ansökningar
	5.2.2 Förståelse för det svenska välfärdssystemet


	6 Avslutande diskussion
	6.1 Den osynliga kulturen
	6.2 Vem avgör vem som är den bästa omsorgsgivaren?
	6.3 Framtida forskning

	Referenslista
	Bilaga 1
	Bilaga 2

