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Abstract                                         
 
Linn Lagerqvist 

”Det är ju inte högprioriterat på en fläck” 

En intervjustudie om vårdgivares erfarenheter och upplevelser av religiösa vårdtagare 

 
I ett samhälle med människor från flera kulturer med olika religiositet och 

livsåskådningar krävs det av vården att kunna bemöta alla dessa olika 

människor med olika behov. Men vården har också sina rutiner och regler att 

följa och vad händer då när dessa krockar? När man hamnar på ett äldreboende 

och därmed bedömts som inte fullt kapabel att ta hand om sig själv är det 

svårt att utöva sin religiositet på samma sätt som man gjort tidigare, trots 

att det kanske är väldigt viktigt för en. Följande studie har genom intervjuer 

med vårdgivare undersökt hur religiösa vårdtagare bemöts inom äldrevården, 

när religionen kan bli ett problem och hur viktigt man anser det vara att 

respektera en annan människas tro. Resultatet påvisar att det finns en 

problematik kring religion inom vården när vårdetiken kommer emellan. Den 

etiska skyldigheten går före. Det framkommer också i resultatet att 

verksamheten inte alltid tillåter vårdgivare att möta alla vårdtagares behov 

på grund av komponenter som exempelvis personalbrist eller logistik. Ämnet 

är också något som personalgrupperna inte är helt överens om och vissa 

ledningar upplevs som passiva.  

     Antal sidor: 44 
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1 Inledning 

Dagens Sverige anses till mångt och mycket vara relativt sekulärt i jämförelse med 

resten av världen. Det talas också mycket om det mångkulturella landet vi lever i och 

religionsfriheten är en viktig del av vår grundlag. Men finns det situationer då 

religionsfriheten blir förhandlingsbar? Religionsfrihet i sig är också ett omtvistat 

begrepp med flera olika innebörder beroende på vem du frågar. Vissa ser det som 

frihet att få välja religion, andra som frihet att utöva sin religion eller som friheten att ha 

sin religion i den privata sfären så länge den offentliga inte blir lidande.  

 

De flyktingströmmar som under senaste åren kommit från arabländerna till Sverige har 

gjort att vi idag har ett stort antal människor med muslimsk tro som idag lever i Sverige. 

Det här innebär att det finns människor av muslimsk tro som arbetar i Sverige, har barn 

i svenska skolor, vårdas på svenska sjukhus och lever sina sista år på svenska 

äldreboenden. Det här har blivit ämne för debatt vid flera tillfällen, exempelvis har det 

diskuterats kring huruvida man kan ha skolavslutningar i en kyrka då barn eller deras 

föräldrar, vilka inte positionerar sig som anhängare av svenska kyrkan kan motsätta 

sig detta. År 2016 fastställde utbildningsutskottet att skolavslutningar i kyrkor ska 

inkluderas i skollagstexten. Man skrev då in skolors rätt till att ha skolavslutning i kyrkan 

i skollagen, detta innebär inte att det är ett tvång eller att alla har det, men möjligheten 

ska finnas utan att behöva stridas om.1 Det finns de som tycker att man kränker 

människans religionsfrihet genom att lagstifta skolors rätt till skolavslutning i kyrkan, 

det finns också de som tycker att man hade kränkt de kristnas religionsfrihet om man 

inte gjort det. Samma problem kan vi hitta i vården, eller framför allt det denna 

undersökning kommer att behandla, äldrevården.  

 

                                                           
1 Levinsson, Frasse. Klart: Skolor får ha skolavslutningar i kyrkan. Aftonbladet. 2016-04-
28.  
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Hur gör man när en muslimsk kvinna inte vill ha hjälp av en man då hon hävdar att det 

går emot hennes religion? Vad gör man när en muslimsk vårdtagare vill fasta under 

ramadan? Om man vet att det är farligt för en äldre människas hälsa att fasta men 

personen inte vill lyssna på den medicinska logiken, tvingar man den då att bryta sin 

tradition? Det är exempel på frågor detta arbete kommer att behandla med hjälp av 

personal som idag arbetar inom äldrevården i Jönköpings kommun.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom enskilda intervjuer undersöka 5 vårdgivares 

inställning till religiösa vårdtagares önskemål utifrån den värdegrund äldrevården ska 

vila på inom Jönköpings kommun. Syftet är också att undersöka hur vårdgivarna 

upplever att värdegrunden efterlevs i praktiken gällande äldre med särskilda önskemål 

vilka vilar på dess religiösa positionering. Ytterligare en avsikt är att få en inblick i hur 

enskilda vårdgivare upplever att deras respektive personalgrupper handskas med 

frågan som ett arbetslag samt hur deras respektive ledning informerar sin personal 

kring frågan. 

 

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar studien söker svar på är följande: 

- Hur ser vårdgivare inom Jönköpings äldrevård på sin värdegrund när den 

kolliderar med religiöst kopplade önskemål? 

- Anser vårdgivarna att det någon gång är acceptabelt att frångå 

värdegrunden, i så fall när och varför? 

- Anser vårdgivarna att personalgruppen och ledningen har tydliga direktiv för hur 

religiösa önskemål inom äldrevården ska bemötas? 

- Anser vårdgivarna att äldrevården i Jönköping är i behov av förändring kring 

arbetet med religiösa vårdtagares önskemål, i så fall vad? 

 

1.3  Bakgrund 

Jönköpings kommun har tagit fram en egen värdegrund gällande äldrevården inom 

kommunen. Denna värdegrund gäller de människor som av olika skäl inte längre kan 

bo kvar i sin egen bostad och behöver mer stöd än vad som kan erbjudas i hemmet. 
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Denna värdegrund är baserad på socialtjänstlagen och framför allt kapitel fem som 

tydligt framhåller att:  

 
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt 

liv och känna välbefinnande.2 

 

Jönköpings kommun har arbetat fram en värdegrund baserat på socialtjänstlagen där 

de själva definierar hur välbefinnande ska arbetas emot. Enligt värdegrunden stärker 

man ett värdigt liv och välbefinnande genom: 

 
- Självbestämmande 

- Individanpassning och delaktighet 

- Respekt för privatliv och personlig integritet 

- Gott bemötande 

- Insatser av god kvalitet 

- Trygghet 

- Meningsfullhet och sammanhang3 

 

Religion nämns alltså inte som ett eget fenomen i värdegrundsskriften, utan får tolkas 

in i exempelvis den personliga integriteten eller individanpassningen. 

Värdegrunden framhåller också att det är vårdtagarens egna önskemål och synpunkter 

som ska styra hur vården ska se ut. Detta för att livet för vårdtagaren ska bli så likt som 

möjligt det vårdtagaren vill och är kapabel till att göra. Dessa önskemål och synpunkter 

ska enligt kommunens värdegrund föras in i en genomförandeplan vilken ska göras i 

samband med flytt till ett äldreboende. En genomförandeplan ska innehålla all den 

information som behövs för att personalen ska kunna skapa ett stöd för vårdtagaren 

som är individanpassat. Planen skapas tillsammans med en kontaktman vilken blir 

utsedd till vårdtagaren bland personalen. I kontaktmannens uppgifter ingår också att 

kontinuerligt följa upp genomförandeplanen tillsammans med vårdtagaren, hjälpa till 

med kontakt av andra instanser vid behov av exempelvis sjukgymnast eller liknande 

samt att tillsammans med vårdtagaren skapa en vardag där vårdtagaren får möjlighet 

till gemenskap och känna att den har en meningsfull vardag.4 

                                                           
2 SFS (2001:453) Socialtjänstlag. 5 kap. 4§.   
3 Jönköpings kommun. Äldreboende. 2015.  
4 Jönköpings kommun. Äldreboende. 2015.  
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Med meningsfull vardag menar Jönköpings kommun att aktiviteter och gemenskap om 

dagarna kan vara ett sätt att få vardagen att kännas meningsfull. Men man påpekar 

också att det kan kännas minst lika meningsfullt att få välja att vara ensam en dag. 

Därför har Jönköpings kommun beslutat att de varje vecka ska erbjuda minst tre 

aktiviteter för vårdtagare inom äldrevården i kommunen. Dessa aktiviteter kan vara 

sociala, fysiska eller kulturella och är också frivilliga att delta i då man, som nämns 

ovan, kan välja att vara ensam. Aktiviteterna ska vara baserade på önskemål och 

intressen från gruppen på boendet så väl som individens önskemål och intressen 

framförda till kontaktmannen.5 

 

Jönköpings kommun har också tagit fram ett dokument som kallas ”service och – 

värdighetsgaranti”. Detta dokument är något som gäller alla vårdtagare som har 

insatser inom äldreomsorgen och garanterar vårdtagaren:  

 
- Ett bra första möte 

- Att det stöd som du blivit beviljad utformas på ett flexibelt sätt och enligt dina 

önskemål. 

(…) 

- Att representanter från äldreboendet erbjuder ett hembesök hos dig innan 

du flyttar in.6 

 

Garantin framhåller att det första mötet är av stor vikt för att relationen mellan 

vårdtagare och vårdgivare ska bli bra. Tanken är att detta första möte ska ske 

i vårdtagarens bostad innan flytt till äldreboende. Enligt garantin ska också de 

insatser som görs inom äldreomsorgen vara väl anpassade för varje individ 

och varje vårdtagare ska ges möjligheter att göra val rörande sin vardag.7 

 

Garantin avslutas med information kring vart man ska vända sig om man anser 

att dess löften inte levs upp till. Har man lämnat in klagomål ska man enligt 

garantin bli kontaktad inom tre dagar för information om vad kommunen 

                                                           
5 Jönköpings kommun. Äldreboende. 2015.  
6 Jönköpings kommun. Service och- värdighetsgaranti.  
7 Jönköpings kommun. Service och- värdighetsgaranti.  
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kommer att ta till för åtgärder för att förhindra upprepning av situationen i 

fråga.8 

2 Metod och teori 

I följande avsnitt kommer undersökningens material och metod presenteras. Utöver 

detta återfinns även den tidigare forskning vilken undersökningen tagit sitt avstamp 

ifrån samt den teoretiska ansats vilken utformats för den aktuella undersökningen. 

Även de avgränsningar som dragits finns presenterade nedan. 

 

2.1 Metod och material 

Enligt psykologen Steinar Kvale och psykologiprofessorn Svend Brinkmann är 

intervjustudien ett av de bästa sätten att undersöka människors erfarenheter, 

upplevelser och verkligheter. De menar också att intervjuformen gör sig bäst i en studie 

med induktiva egenskaper, det vill säga att dra slutsatser utifrån de erfarenheter och 

den information man har samlat in.9 Då följande studie ämnar undersöka hur ett antal 

vårdgivares upplevelser, erfarenheter och åsikter ser ut kring hanterandet av religiösa 

vårdtagare på äldreboenden passar intervjuformen som metod väl in.  

 

Mer specifikt kommer intervjuformen att ha en semi-strukturerad karaktär där tio 

stycken frågor (se bilaga) förberetts, men intervjuformen öppnar för följdfrågor och/eller 

klargöranden och kontrollfrågor under intervjuns gång. Detta för att i största möjliga 

mån säkerställa kvaliteten på intervjuerna och skapa förutsättningar för en mer 

välgrundad analys. För att på ett så säkert sätt som möjligt kunna fastställa innebörden 

av uttalanden eller validera tolkningar är möjligheten till följdfrågor och kontrollfrågor 

ett viktigt verktyg. Metoden kan även bidra till att fördjupa intervjuarens kunskaper och 

perspektiv då informanterna kan ta upp andra aspekter än förväntat vilket i sin tur kan 

ge analyseringsmomentet nya dimensioner.10 Detta förutsätter att intervjuaren är 

mottaglig för den komplexitet och de olika nyanser ämnet kan innehålla, vilket gör 

                                                           
8 Jönköpings kommun. Service och-värdighetsgaranti.  
 
9Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur, 2014. S. 142-143.  
10 Kvale & Brinkmann. 2014. S. 154.  
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objektiviteten till en viktig del att hålla i åtanke vid samtliga situationer under 

intervjuandet och analyserandet.11 

 

Intervjun har som mål att få informanterna att vilja ge synpunkter på sin värld och sina 

erfarenheter och upplevelser. Med anledning av detta bör följdfrågor och kontrollfrågor 

gå i enlighet med personens uttryckta upplevelser eller erfarenheter istället för ren 

fakta. I början av mötet får informanten en kort orientering kring syftet med intervjun, 

ämnet som undersöks och det faktum att intervjun kommer att spelas in samt deras 

anonymitet i texten. Här får även informanten möjlighet att ställa frågor innan intervjun 

påbörjas. Enligt Kvale och Brinkmann är de första minuterna av intervjun avgörande 

då det är då eventuella spänningar eller nervositet är som högst. Som intervjuare bör 

man söka skapa god kontakt med informanten genom att lyssna uppmärksamt, visa 

respekt, förståelse och intresse för personens tankar och berättelser men ändå vara 

tydlig med vad man vill veta.12 Med anledning av detta har intervjun varit upplagd så 

att informanten får svara på frågan utan avbrott. När informanten anser sig ha pratat 

färdigt ställs eventuella följdfrågor och dessa följdfrågor har syftat till att förstärka 

förståelsen för informantens beskrivna upplevelser och tankar snarare än att söka svar 

på fakta. Intervjuerna har sedan transkriberats ord för ord till textformat. Då det 

muntliga språket skiljer sig en del från det skriftliga språket har eventuella skratt, 

pauser, ironiska tonlägen etc. skrivits in i den skriftliga versionen. Detta för att läsaren 

ska kunna få en så rättvis bild som möjligt av den levande sociala interaktionen och 

informantens icke-verbala uttryck.13 

 

Under analyseringsprocessen har fokus främst legat på att lyfta fram ett problem 

snarare än att söka svar på en fråga. Det som har eftersökts är vårdgivares syn på 

samt upplevelser och erfarenheter av hur religiösa vårdtagare kan och bör hanteras 

inom äldrevården och hur det kan bli när det krockar med vårdgivarens plikter och 

etiska förhållningssätt. Ett problem som kan uppstå med analyserande av texter eller 

andra människors ord är att läsaren söker svar på vad informanten hade för avsikt med 

sina ord samt att läsarens egna tankar och erfarenheter färgar av sig på förståelsen 

                                                           
11 Kvale & Brinkmann. 2014. S. 155.  
12 Kvale & Brinkmann. 2014. S. 170. 
13 Kvale & Brinkmann. 2014. S. 218. 
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av texten.14 För att minimera risken för detta har frågan ”Vilken bild av problemet 

återger den här personen?” varit i fokus vid analyserandet snarare än ”Hur ska det 

vara?”.  

 

Studiens material utgörs enbart av de fem informanter som intervjuats. Dessa har valts 

ut utifrån kriteriet att de ska vara undersköterskor alternativt vårdbiträden vilket innebär 

att de arbetar ute på avdelningarna och har den närmaste kontakten med vårdtagarna. 

Informanterna har själva fått välja tid och plats för intervjun, en av de fem valde att 

träffas på sin arbetsplats men resterande fyra valde att träffas i sitt eget hem med 

motiveringen att de vill kunna prata fritt utan att oroa sig för att kollegor eller chefer kan 

höra. Vid urval av informanter har en balans mellan dagpersonal och nattpersonal 

eftersträvats för att få en så tydlig bild som möjligt av det efterfrågade då dagpersonal 

och nattpersonal har olika arbetsuppgifter och därmed kan antas stöta på olika 

problem och/eller händelser.  

 

2.2 Avgränsningar 

Nedanstående undersökning riktar in sig på äldrevården i Jönköpings kommun. Detta 

på grund av att alla kommuner styrs av socialtjänstlagen gällande äldrevården, men 

är fria att arbeta fram en egen värdegrund och egna garantier för vårdtagare. Därav 

kan olika tolkningar förekomma mellan olika kommuner gällande definitioner av 

begrepp så som exempelvis välbefinnande, meningsfullhet, värdighet etc. På grund av 

detta togs beslutet att ringa in en särskild kommun. Att just Jönköpings kommun valdes 

som den särskilda kommunen beror delvis på att undersökningen görs vid Jönköping 

university. Men den största anledningen är att Jönköping med omnejd har en relativt 

hög andel invånare vilka är utrikes födda. Ca 17% av kommunens befolkning år 2016 

är födda i ett annat land än Sverige. Utav dessa 17% är det ca 60% som kommit till 

Sverige ifrån ett land med islam som statsreligion.15 Med detta som grund blir det 

rimligt att anta att muslimska vårdtagare förekommer inom vården i Jönköpings 

kommun. Därför har islam valts ut som exempel i undersökningen kring religiösa 

vårdtagare.  

 

                                                           
14 Kvale & Brinkmann. 2014. S. 254.  
15 Jönköpings kommun. Befolkningsstatistik. 2017.  
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Inom vården finns flera olika instanser och inriktningar, just den här undersökningen 

kommer att rikta sig emot äldrevården. Ett beslut som grundar sig på att religion, för 

många människor, är en del av det personliga och privata. En person som uppsöker 

vård på akutmottagning eller vårdcentral gör inte vården till sitt privatliv. Men lever man 

däremot dygnets alla timmar på ett äldreboende så blir vården en del av privatlivet på 

ett annat sätt. Utöver detta så är äldre också oftast mer utsatta gällande situationer där 

din tro kan bli kränkt. För en muslimsk kvinna med halsfluss är det enkelt att undvika 

att visa sitt hår eller kropp för en man. Men för en muslimsk kvinna som inte kan gå på 

toaletten eller duscha själv blir det genast mycket svårare. Likadant gällande en 

muslim som vill fira ramadan men har brutit ett ben, det går att genomföra ändå. Men 

en 85-åring som vill fira ramadan kan få långt större komplikationer.  

 

 

2.3 Tidigare forskning 

Nedan presenteras den tidigare forskning vilka har varit relevant för undersökningen 

samt legat till grund för studiens teoretiska ansats.  

 

2.31 Religion, vård och omsorg – Magdalena Nordin & Tobias Schölin 

Magdalena Nordin, religionssociolog, och Tobias Schölin, vårdvetare, har under sin 

undersökning, Religion vård och omsorg – Mångkulturell vård i praktiken, kommit fram 

till att det är vanligt förekommande att religion och andlighet är en icke-fråga inom 

vården. Med detta menar de att religionen lämnas åt sidan för att undvika ohållbara 

eller svårlösta situationer. En vårdtagare som deltar i studien uppger att han inte anser 

att religiositet på något sätt uppmuntras av vårdpersonal och att det mesta inom 

andlighet är något man får sköta bäst man själv kan och vill. Nordin och Schölin menar 

att en anledning till detta kan vara en norm av att religion är en privatsak i Sverige. 

Men också att vård ska vara icke-konfessionellt precis som skolan.16 

 

Problematiken som uppkommer när det gäller att tillgodose behoven hos en religiös 

vårdtagare är att situationen varken är vardaglig eller religiös i den bemärkelse 

vårdtagaren är van vid. Den som tar emot vård befinner sig i ett sammanhang där han 

eller hon aldrig tidigare har utövat sin religion och har inte möjlighet att göra det på 
                                                           
16 Nordin, Magdalena & Schölin, Tobias. 2011.  S. 105-107.  
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samma sätt som tidigare. Det kan exempelvis vara svårt att delta i en religiös 

sammankomst utan att det omlokaliseras till vårdlokalerna i fråga. En sådan förflyttning 

kan också leda till komplikationer då andra vårdtagare i dessa lokaler kan motsätta sig 

utövandet av religion i stort eller en specifik religion. Nordin och Schölin lyfter här att 

det blir av yttersta vikt att fokusera på individens egen religiositet och att religion blir 

än mer en privat angelägenhet än tidigare.17 

 

2.32 Att åldras i främmande land – Anna Melle 

Tidigare undersköterska och numera pedagogen Anna Melle har gjort en studie, Att 

åldras i främmande land, för att försöka skapa förståelse för hur det är att åldras i ett 

annat land än det du identifierar dig tillhöra. Melle framhåller att det i flera andra länder 

är vanligt att de äldre får leva i sitt hem under vård av sina barn, vilket också ofta är 

anledningen till att man skaffar fler barn i länder där välfärdens säkerhetsnät inte 

existerar. När dessa människor kommer till Sverige och hamnar inom äldrevården 

istället är det inte ovanligt att de känner sig besvikna. Denna besvikelse är oftast riktad 

gentemot barnen eller svärdöttrar. I de länder där den patriarkaliska strukturen råder 

att mannen är överordnad kvinnan ligger ett stort ansvar på kvinnorna att ta hand om 

såväl sina egna föräldrar som sina svärföräldrar vid ålderdomen. Detta fungerar ofta 

ganska bra då det inte heller är ovanligt att tre generationer lever i samma hus. Men i 

Sverige är sannolikheten stor att även svärdottern arbetar vilket gör att vården får 

överlåtas till andra, i vissa fall äldreboenden.18 

 

Melle menar att västvärldens syn på ålderdom skiljer sig från andra samhällen som 

exempelvis de i Mellanöstern. Hon påpekar att ålderdomen betraktas med en viss form 

av förakt i västvärlden och menar att detta yttrar sig genom plastikoperationer, dyra 

anti-rynkprodukter och en stark norm gällande träning och hälsosam mat. Melle menar 

att de äldre, som ett resultat av detta, tenderar att känna sig bortglömda och 

överflödiga då deras åsikter eller medverkan inte längre efterfrågas på samma sätt 

som tidigare.19 I exemplet Mellanöstern pekar Melle på att ålderdom istället tenderar 

att vara ett tecken på vishet, erfarenhet och kunskap. Det finns en stolthet i att bli 

                                                           
17 Nordin, Magdalena & Schölin, Tobias. 2011.  S. 51.  
18 Melle, Anna. Att åldras i främmande land. Höganäs: Bokförlaget Kommunlitteratur, 
2006. S. 11-12.  
19 Melle, Anna. 2006.  S. 39.  
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gammal och deras kunnande värderas högt både i hushållet och i samhället. En äldre 

persons status är automatiskt högre än de yngres och de yngre får lära sig att visa 

sina äldre respekt. Men här är också de äldre oftast mer beroende av sin familj och 

andra anhöriga för att klara sig vilket gör att de också förväntas vara en ödmjuk 

ledargestalt i familjen. Detta skiljer sig från det Melle menar vara den svenska 

normaliteten då de äldre inte nödvändigtvis behöver förlita sig på barn och/eller övrig 

familj eller anhöriga utan istället kan förlita sig på systemet som stort. 20 

 

Melle menar att det pågående eskalerandet av andra kulturer och religioner inom den 

svenska äldrevården kommer att kräva vissa insatser för att kunna skapa vård av god 

kvalitet. Först och främst är Melle kritisk till den utbildning som idag erbjuds till blivande 

vårdpersonal. Hon menar att kunskaperna kring andra kulturer och religioners syn på 

sorg, medicin, liv och död är bristfällig och de fåtal utbildningar som finns inom det är 

för teoretiska. Melle påpekar här att det ofta är svenskar som är lärare i dessa kurser 

och därmed struktureras undervisningen utefter svenska värderingar och 

föreställningar, en lärare med utländsk bakgrund hade varit att föredra. En annan punkt 

Melle framhåller som ett problem inom vården är att det arbetar för få människor med 

utländsk bakgrund på äldreboenden. Hon menar att det skulle vara positivt för 

integrationen såväl som för de äldre som ska vårdas på ett äldreboende i ett 

främmande land.21 

 

2.33 Samtidsislam – Jonas Otterbeck 

Jonas Otterbeck lägger i sin studie, Samtidsislam – Unga muslimer i Malmö och 

Köpenhamn, fram en teori om att islam, eller religion i övrigt, kan vara 

identitetsskapande. Men trots identifikationen har religionen ingen självklar plats i det 

offentliga eller professionella forumet i samhället, religion blir en privatsak. Otterbeck 

grundar sina tankar på sin forskning kring muslimska tonåringar i skolväsendet, men 

menar att teorin är applicerbar på hela det offentliga väsendet. Han lyfter fram att den 

religiösa individen inte tas hänsyn till i formella eller juridiska sammanhang och därför 

                                                           
20 Melle, Anna. 2006.  S.40.  
21 Melle, Anna. 2006.  S. 42-43.  
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blir religionen inte funktionell som ett förhållningssätt i en profession eller annat 

offentligt uppdrag.22  

 

Även Nordin och Schölin visar i sin undersökning, vilken nämns ovan, att det en vanlig 

uppfattning att religion och andlighet är en icke-fråga inom vården, vilket stämmer 

överens med Otterbecks slutsats. Nordin och Schölin förklarar detta med att religion 

kan leda till situationer inom vården vilka blir svårlösta, men också med att vården i 

Sverige ska vara icke-konfessionell och därför anses religion inte vara av större 

relevans i sammanhanget. Det som blir viktigt är istället kvaliteten på vården.23  

 

2.4 Teoretiskt avsnitt 

Följande teorier ligger till grund för den aktuella studien och har bidragit till olika 

infallsvinklar. 

 

2.41 Religiositet 

Magdalena Nordin och Tobias Schölin skriver om individens egen förståelse av 

religion, vilket de har valt att kalla för religiositet. Enligt Nordin och Schölin kan 

religiositeten grunda sig i rent teologiskt bundna aspekter, men också i individens egen 

andliga förståelse av livet och döden. För en människa med en religiositet innebär 

detta ett förhållningssätt till hur ett liv ska levas och vad man bör eller icke bör göra. 

Nordin och Schölin menar här att religioner fungerar som en vägvisare i detta, regler 

och normer finns nedskrivna i de religiösa texterna vilka också delas av andra 

människor som positionerar sig i samma religion som en själv. Däremot är inte 

praktiska yttringar av religion nödvändigtvis kopplade till religiositeten i sig. Att delta i 

exempelvis ett dop behöver inte alltid avspegla en religiositet utan kan istället vara ett 

ett bevis på tradition eller kultur. Nordin och Schölin menar att praktikens kopplingar 

till religiositeten kan vara olika starka i olika situationer så väl som i olika perioder i 

livet. Dina handlingars kopplingar till din religiositet kan vara svaga som ung, men bli 

starkare med åldern eller tvärtom.24 

                                                           
22 Otterbeck, Jonas. Samtidsislam – unga muslimer i Malmö och Köpenhamn. Stockholm: 
Carlssons, 2010. S. 201.  
23 Nordin, Magdalena & Schölin, Tobias. 2000. S. 105-107.  
24 Nordin, Magdalena & Schölin, Tobias. Religion, vård och omsorg – Mångkulturell vård i 
praktiken. Malmö: Gleerups, 2011. S. 19.  
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Det går också att dra paralleller mellan en individs religiositet och andra människor. 

Den tolkningen en människa gör av sin omgivning är något personen socialiserats in 

i, så även med religiösa tolkningar. Vi förhåller oss till varandra då andra människor lär 

mig och bekräftar min existens samtidigt som vi grupperar oss för att hitta en 

samhörighet. Detta betyder alltså att man också kan socialiseras in i en tillvaro där 

religion inte är av betydelse eller av ytterst svag betydelse. Även detta kan vara bundet 

till situation och livsperiod då din religiositet kan komma att förändras om du finner dig 

i ett sammanhang där ingen delar din uppfattning under längre tid. Vi påverkas av 

andra till att förändra vår uppfattning efter omgivningen när vår egen uppfattning inte 

delas av någon.25 

 

Nordin och Schölin lyfter fram två olika teorier kring andlighet inom omvårdnad. Den 

första är framtagen av omvårdnadsforskaren Kathy Eriksson vilken utgår ifrån att 

vården vilar på ansande, lekande och lärande som processer. Ansningen är ett sätt att 

skapa välbehag och renlighet. Detta åstadkommer man genom beröring och 

tillfredsställelse av grundläggande behov så som sömn och mat. Leken är den process 

som ska skapa tillit och välbefinnande, här ska man få möjlighet till kreativa uttryck i 

en trygg och accepterande miljö. Lärandet är den process som ska leda till utveckling, 

självständighet och självförverkligande. Eriksson vill beskriva dessa tre processer i: 

tro, hopp och kärlek. Eriksson lyfter också fram att en människa består av kropp, själ 

och ande. Men dessa tre bör enligt Eriksson betraktas som en helhet. Kroppen är den 

delen av människan som har kontakt med resten av dess omvärld och människorna i 

den, men anden och själen är, enligt Eriksson, de delarna av människan som 

tillsammans skapar en andlig och psykologisk dimension av en person. Sammantaget 

är det inte möjligt att, enligt denna teori, genomföra god vård genom att endast beakta 

fysiska och psyko-sociala behov utan även de andliga behöver tillgodoses för ett 

komplett välbefinnande.26 

 

Den andra teorin som lyfts är framtagen av omvårdnadsteoretikern Jean Watson. Även 

här anses människan vara en enhet och inspireras mycket av österländska filosofier 

                                                           
25 Nordin, Magdalena & Schölin, Tobias. 2011. S. 20.  
26 Nordin, Magdalena & Schölin, Tobias. 2011.  S. 24.  
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kring existentialism och humanism. Men enligt Watson är enheten icke-delbar och den 

andliga sidan av en människa är lika central som de grundläggande behoven, hon 

delar alltså inte in människan i själ, ande och kropp som ovanstående. Det här innebär 

att det andliga behovet är ett behov likväl som alla andra och behöver inte förklaras 

med hjälp av en religiositet eller någon livsåskådning över huvud taget. En 

professionell sjukvårdsarbetare bör alltså betrakta det andliga behovet som lika primärt 

som de grundläggande behoven för att uppnå god vård utan att egentligen behöva 

veta vårdtagarens religiositet då det enligt Watson enbart är en etikett. Watson menar 

att omvårdnad ska ses som en process mellan två eller flera människor där den andliga 

dimensionen är att betrakta som självklar då både vårdgivare och vårdtagare bär på 

en andlig dimension av naturen.27 

 

Nordin och Schölin menar att det finns flera olika aspekter på hur grupper och individer 

skapas, ålder är en sådan. De menar att vi idag har en individualisering gällande 

åldersbegreppet i den mån att vi själva definierar vår ålder. Varje människa väljer själv 

om den vill kalla sig ung, gammal eller medelålders. Med den här individualiseringen 

har en effekt medföljt där vi ständigt behöver försvara för andra varför min definition av 

min egen ålder är rätt. Religion kan ha kopplingar till ålder på ett flertal sätt då äldre 

människor generellt har en starkare religiositet. Detta kan förklaras med att dödligheten 

blir mer verklig ju äldre man blir vilket leder till att frågeställningar med starka 

kopplingar till religiositet blir mer aktuella. Det kan också besvaras med att den 

generation som idag lever inom svensk äldreomsorg eller skulle identifiera sig själva 

som gamla har växt upp i ett samhälle där religion hade långt mer inflytande än idag.28 

 

2.42 Religion som identitetsmarkör 

Enligt islamologen Otterbeck är religion ett fenomen som är skapat i kulturella 

sammanhang, men religionen uppfattas av de troende som en objektiv sanning och 

skiljer sig därför från kulturen då den anses styras av högre makter. Religionen kan 

därmed ses som ett socialt inlärningsfenomen men utav dess utövare fyller den 

funktionen som en sanning.29 Otterbeck har valt att rikta sin studie främst på ungdomar 

                                                           
27 Nordin, Magdalena & Schölin, Tobias. 2011.  S. 25.  
28 Nordin, Magdalena & Schölin, Tobias, 2011.  S. 38.  
29 Otterbeck, Jonas. Islam, muslimer och den svenska skolan. Lund: Studentlitteratur, 
2000. S. 26.  
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och skolverksamheten, men då han studerat hur religion ter sig hos en folkgrupp, vad 

religion har för betydelse för människan samt sambandet mellan kultur och religion 

fyller hans forskning en funktion även för denna studie.  

 

Otterbeck menar också att det finns en väsentlig skillnad på det som han väljer att kalla 

skolastisk islam och folklig islam. Detta innebär att det skiljer sig från det vi får lära oss 

i skolan om traditioner, böner, regler etc. gentemot hur islam ter sig bland folket. Han 

menar att islam kan ha olika innebörder beroende på vart och vad du kommer ifrån, 

precis som allting annat. Det Otterbeck i det här fallet har valt att kalla folklig islam har 

en liknande betydelse med det Nordin och Schölin har valt att benämna som 

religiositet. Enligt Otterbeck är detta ett av problemen gällande uppfattningen om islam 

i svenska skolor och samhället i stort.30 

 

Otterbeck påpekar att religionstillhörighet kan användas av troende för att skapa en 

identitet och/eller känna tillhörighet till ett folk eller en kultur. Detta kan leda till att man 

ställer krav och önskemål på sin omgivning och sitt samhälle, dessa önskemål 

legitimeras av religion men kan också ses som en yttring av önskan att behålla en 

inlärd kultur eller leverne. Här tar Otterbeck byggandet av moskéer i Sverige eller mat 

som är halal31 i skolbespisningar och på arbetsplatser.32 

 

Otterbeck drar slutsatsen att synen på islam, och religion över lag, är något för snäv 

då den ses just som enbart en religion. Han för en diskussion kring hur ämnet bör 

studeras för att nå bättre resultat för att gynna skolverksamheten och andra 

samhälleliga instanser och menar att studier av muslimers situation skulle kunna tillföra 

mer än studier av koranen och andra religiösa texter. Otterbeck, som i sin text 

fokuserar på islam i svensk skola, föreslår en studie av muslimska ungdomars situation 

som en möjlig infallsvinkel. Här påpekar han också att ungdomar ifrån olika länder, 

socio-ekonomisk bakgrund och olika geografiska platser i Sverige är att föredra för en 

så talande studie som möjligt.33 
 

                                                           
30 Otterbeck, Jonas. 2000.  S. 96.  
31 Halal – tillåten, riktig 
32 Otterbeck, Jonas. 2000.  S. 98.  
33 Otterbeck, Jonas. 2000.  S. 99.  
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2.43 Vårdetiken 

De grundprinciper vilken vårdetiken i Sverige är uppbyggda kring är som följer: 

- Autonomiprincipen, rätten att bestämma över sin egen kropp och välja 

att avböja eller acceptera vård. 

- Rättviseprincipen, alla ska ha rätt till den vård man är i behov utan 

oavsett kön, etnicitet, sexualitet etc.  

- Godhetsprincipen, att göra gott. Även om en handling kan upplevas 

som ond eller obehaglig är det ett gott resultat som är målet.  

- Inte skada, även här är resultaten i fokus. Att inte aktivt skada någon är 

självklart, men att välja att inte agera i en situation som kan åsamka 

skada går också emot denna princip.34 

 

Denna studie ska pröva den tidigare forskningens slutsats att religion inte intar en 

större plats inom vården utan lämnas åt sidan för att ge plats åt vårdetiken. Exempelvis 

kan principen om att inte skada försätta vårdgivare i situationer där man tvingas gå 

emot ett religiöst baserat önskemål för att skada inte ska åsamkas på vårdtagaren, så 

som vid en situation där en äldre person vill fasta men inte har den fysiska kapaciteten 

att klara detta. För att testa teorin har vårdgivare valts ut som informanter då de är 

representanter för vårdens bedrivande.  

3 Resultat 

Nedan kommer informanternas svar på intervjufrågorna (se bilaga) att redovisas för, 

dessa kommer sedan att analyseras närmare i nästkommande avsnitt.  

 

3.1 Värdegrund och värdegrundsarbete 

Samtliga informanter är relativt överens kring hur man tolkar värdegrunden. De 

framhåller bevarandet av intressen, värdighet, upprätthållande av förmågor, mening 

med vardagen, socialisering och möjlighet till individanpassad vård, omsorg och 

aktivitet. Exempelvis säger informant 1:  

 

                                                           
34 Läkare med gränser. Vårdetik – Grundprinciper. 2015.  
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Att ditt liv är ju faktiskt inte slut, bara för att du har hamnat hos mig. (…) Du är inte 

en vårdtagare, du är faktiskt en person. Och jag tror att den inställningen är ganska 

viktig och ha. Eller så…35 

 

Gällande hur man arbetar för att leva upp till detta är alla informanter överens om att 

det är viktigt att lyssna in sin vårdtagare och vara väl inläst på vårdtagarens journaler 

och kartläggningar samt upprätta en genomförandeplan vilken all berörd personal ska 

ta del av. Informant 1 lyfter dock att det kan bli ett bekymmer när personen i fråga inte 

är talför eller har andra svårigheter med att framföra sina önskemål:  

 
Och även i den mån som, säg att det flyttar in en dement person som kanske inte 

kan tala så mycket för sig själv att du lyssnar väldigt mycket på anhöriga, där får 

dom ju en större del i det hela.36 

 

Hen menar att de anhöriga kan delge information kring hur personen har levt tidigare, 

vad personen haft för intressen, tyckt om och inte tyckt om etc. Därigenom kan man 

enligt informanten få tillräckligt mycket information för att upprätta en fungerande 

genomförandeplan även för en vårdtagare som inte själv kan kommunicera sina 

önskemål och behov. Men enligt informanten kan det också bli ett problem med 

anhöriga som engagerar sig för mycket i vården:  

 
Och sen kan det ju innebära ett problem när anhöriga är för involverade också. För 

att dom kanske ser mamma som hon var när hon frisk och inte inser att mamma 

orkar inte samma saker längre som hon gjorde då. Ja hon har gillat att gympa och 

varit väldigt aktiv men hon har blivit gammal hon kan inte röra sig på samma sätt 

längre. Vi…man måste…samtidigt som du måste se till det friska så kan du inte 

blunda för det sjuka heller. Och jag tror att det ibland kan vara svårt för anhöriga att 

acceptera det sjuka.37 

 

Även mängden av tid man lägger ner på varje vårdtagare lyfts fram som en viktig 

aspekt: 

 
Jag tror att det viktigaste är att man tar sig tid inne hos en brukare38 

                                                           
35 Informant 1. 
36 Informant 1.  
37 Informant 1.  
38 Informant 3.  
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Två av informanterna tar upp detta och menar att vårdtagare ibland kan må bra av att 

saker och ting får ta tid. Att stressa sig igenom arbetsuppgifter kan enligt dessa 

informanter få vårdtagare att känna sig som ett påhäng eller lågt prioriterade. Informant 

1 påpekar också att vårdtagare kan må bra av att få göra saker själva även om det är 

tidsödande:  

 
Men…hellre att personen i fråga får knäppa sin blus själv och det tar en kvart än att 

jag knäpper den och det tar 30 sekunder för att det…det är ju välbefinnande, eller 

alltså det ger ju henne, personen i fråga en känsla av att ”jag kan i alla fall det här 

själv”. (…) Jag är liksom inte här för att göra mitt arbete snabbt, jag är här för att 

göra det bra. (…)39 

 

En av informanterna pratar om att allting bottnar i ett förhållningssätt. Hen menar att 

det kan vara okej att vara personlig med sina vårdtagare för att skapa en relation, om 

man klarar av att hålla en distans och skilja på när det blir för privat. Informanten i fråga 

nämner att privata angelägenheter så som åsikter kring politik eller religion inte hör 

hemma på en arbetsplats hur god du än anser att din relation till vårdtagaren är, för du 

vet aldrig när du kan oavsiktligt kränka någon. 

 
Så du kan tycka vad du vill om vilken religion som helst, det spelar ingen roll för när 

du jobbar så är du i en yrkesroll. Och sen kan man ju berätta roliga saker om man 

tycker att det passar. Annars så håller man tyst om det och jobbar!40 

 
Hen framhåller att tryggheten är en viktig del i välbefinnandet och att en vårdtagare 

aldrig kommer kunna känna sig trygg fullt ut med en vårdgivare som uttalar sig negativt 

kring den religion vårdtagaren identifierar sig med.  

 

När informanterna får frågan om religion har en koppling till välbefinnande är 

majoriteten av åsikten att det har en tydlig koppling även om en av informanterna är 

något kluven i frågan: 

 

                                                           
39 Informant 1.  
40 Informant 4.  
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Ja och nej skulle jag nog svara på den frågan. Så klart, dom som är väldigt troende 

både kristna och muslimer…nu har jag inte stött på så mycket andra religioner mer 

än dom två men…att kunna få…ja men att kunna få ha möjligheten att gå på en 

gudstjänst till exempel på en daglig verksamhet (…) det handlar väl liksom att dom 

ska få kvarvara det dom hade innan snarare än att må bra i nuet.(…) Men ja 

alltså…vården ska ju inte innehålla någon kristen, eller någon över huvud taget 

religion.41 

 

Informanten i fråga lyfter fram religionen som något som skapar trygghet hos 

vårdtagarna. Hen uttrycker att religion är något man bevarar från livet de hade tidigare 

när de bodde i sitt eget hem och att välbefinnandet sitter i bevarandet av det livet. Även 

informant 3 och 4 är inne på samma spår där man definierar religion som en trygg 

punkt för vårdtagarna. Informant 4 uttalar att en flytt till ett äldreboende kan ses som 

en form av krissituation för en människa då man indirekt inte längre anses vara kapabel 

att ta hand om sig själv vilket kan upplevas som kränkande för individen. Hen påpekar 

då att religion blir viktig del i den processen då det är något de äldre kan hålla fast vid 

från sitt gamla liv, det blir något som ingen kan ta ifrån dem. Informant 3 lyfter även att 

förmågan att kunna utöva sin religion som man gjort tidigare kan ge vårdtagaren en 

känsla av självständighet då det påminner dem om tiden då de själva kunde bestämma 

hur, var och när de gjorde saker.  

 

Två av informanterna skiljer sig något från de övriga i sin syn på definitionen av 

religions påverkar på människor. Istället för att benämna det som en gammal trygghet 

beskriver de istället det som en mänsklig rättighet, exempelvis:  

 
Ja!...Ja det var ju det jag var inne på tidigare, att välbefinnande handlar om mer än 

mat och att arbeta. Du har rätten till att välja religion då exempelvis, det är för mig 

då en del i…värdigheten och i välmåendet. Och….Det ska tillgodoses! Det kravet 

tycker jag att vi kan ställa på vår omsorg oavsett om det är i hemtjänst eller om det 

är på boende.42 

 

Även informant 1 återger en liknande bild av religion som en mänsklig rättighet och en 

viktig del i det psykiska välbefinnandet och påtalar att det psykiska är minst lika viktigt 

som det fysiska, det är helheten som gör människan.  

                                                           
41 Informant 2.  
42 Informant 5.  
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3.2 Särskilda situationer 

Informanterna fick uttala sig kring två exempel på situationer där önskemål kopplade 

till religion kan förekomma. Första exemplet gick ut på att en muslimsk kvinna inte vill 

ta emot hjälp av manliga vårdgivare på grund av sin religion. Informanterna är överlag 

överens om att det är av stor vikt att tillgodose ett sådant behov och att erfarenheterna 

är att man oftast gör allt man kan för att lyckas med det. Om det inte skulle vara möjligt 

finns det förslag på hur man kan arbeta runt det så som informant 3 exempelvis 

föreslår:  

 
Visa att man har försökt att tillgodose det och att personen får göra att val att man 

kanske inte vill duscha idag om det inte finns en kvinnlig personal till exempel utan 

då lösa det att man duschar en annan dag till exempel. (…) Att man ändå låter 

personen göra ett val då att ”men då duschar jag hellre imorgon när jag vet att det 

jobbar en kvinna”.43 

 

Informant 1 föreslår också att man utser en kvinnlig kontaktman till den muslimska 

kvinnan då det, enligt informanten, vanligaste är att kontaktmannen är den som sköter 

hygiensituationer med en vårdtagare. Hen påpekar dock att problemet fortfarande kan 

kvarstå när kontaktmannen har semester eller är sjuk, men menar att man minimerar 

risken för att problemet ska dyka upp ofta.  

 
Ytterligare en informant lyfter självbestämmanderätten och menar att vårdtagaren i 

fråga får avsäga sig vården om hon inte vill ha den hjälpen som finns att tillgå.  

 
Och vill man då inte ha vård så får man ju avsäga sig det. (…)…alltså i och med att 

du har självbestämmanderätten så kan du ju välja att du inte vill ha någonting. Så 

vida du inte blir tvångsomhändertagen.44 

 

Hen medger dock att självbestämmanderätten bara fungerar så länge inte det är en 

livshotande situation alternativt om personen inte är verbal eller har andra svårigheter 

som kan påverka kommunikationsförmågan.  
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Även om samtliga informanter är överens om att det är en viktig önskan att försöka 

möta så uttrycker majoriteten även att vårdtagarens önskemål blir mindre relevanta 

när det handlar om en sjukvårdssituation så som medicinering, injektioner, 

livsuppehållande metoder och liknande. Informant 2 uttrycker det: 

 
Alltså om det är…om det är en man som jobbar så…man försöker ju alltid tillgodose 

behovet att kunna byta avdelning eller liknande men tyvärr så är inte det alltid möjligt 

och…men jag tycker att det är viktigare att personen i fråga får vård än att…än att 

ja, att behovet av rätt kön uppfylls.45 

 

Handlar det däremot om en omsorgssituation där exempelvis duschning, hjälp med 

kläder eller någon form av fritidsaktivitet är man mer benägen att låta vårdtagaren välja 

att vänta eller avstå från hjälpen. 

 

Det andra exemplet på en situation som informanterna fick ta ställning till var om en 

muslimsk vårdtagare på boendet vill fira ramadan. Informanterna fick svara på hur en 

sådan situation skulle kunna tänkas hanteras och om det ens skulle vara möjligt. Här 

är informanterna något mer oense. Vissa av informanterna är skeptiska till om det hade 

varit genomförbart med tanke på att de äldre ofta har lättare för att bli sjuka eller äter 

mediciner där det kan leda till stora komplikationer i kombination med fasta alternativt 

att medicinen inte tas. Majoriteten av informanterna är överens om att en sådan sak 

skapar ett stort etiskt dilemma för vårdgivarna, informant 1 formulerar det på följande 

sätt:  

 
Det…det blir en väldigt svår fråga. För man gör ju….att gå in är ju att säga att ”nej 

du får inte ha din religion för jag bestämmer över dig”. Men går jag inte in och ger 

dig någonting att dricka och tillför dropp så hjälper jag ju dig att dö. Och det får jag 

ju inte heller. Så det går inte riktigt att göra rätt.46 

 

Vid förfrågan om det skulle vara praktiskt möjligt att låta de äldre äta efter 

solnedgången är samtliga informanter positivt inställda. Man menar att äldrevården 

alltid är bemannad dygnet runt så att gå in med mat och vätska till en vårdtagare under 
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nattetid skulle inte vara ett problem så länge vårdtagaren klarar av fastan utan 

komplikationer.  

 
Men praktiskt tänker jag att det inte kommer…ja beroende på vad den personen äter 

för mediciner och liknande så tror jag inte att det kommer vara praktiskt möjligt. På 

grund av att den personen kanske kan fara så illa och att det kan ses direkt farligt 

för individen men…Men gör det inte det så tror jag att…alltså då tror jag att det helt 

klart bara skulle vara möjligt att säga att ja ”du får äta efter solnedgång” liksom. 47 

 

En av informanterna tar också upp en problematik med demens och firandet av 

ramadan. Hen påtalar att demens eller annan form av minnesproblematik kan leda till 

att vårdtagaren kan ha svårt att själv inse att personen har blivit gammal och sjuk och 

därför inte kan eller bör fasta trots att det är något personen alltid gjort tidigare i sitt liv. 

Informanten lyfter att det är en form av situation där man eventuellt skulle kunna gå 

ifrån vårdtagarens önskan och försöka få personen att inte fasta:  

 
Och då tror jag att man helt enkelt får kringgå det lite att påtala att ”du är svag, alltså 

du har blivit äldre och det kanske vore livsfarligt för din hälsa” liksom att förklara 

situationen utifrån hur den ser ut och förklara vad det kanske innebär för den 

personen att. Ja ”om du avstår mat i samband med din medicin så kan det innebära 

livshotande följer av det”. Och även informera anhöriga som kanske kan prata med 

individen om det är möjligt.48 

 

Även andra informanter funderar över möjligheten att blanda in anhöriga i en sådan 

situation. Flera av informanterna lägger fram som ett förslag att ta hjälp av anhöriga 

för att få en vårdtagare att förstå att personen inte längre är i skick att fasta. Man tänker 

sig att anhöriga kan ha mer inflytande och få mer gehör gällande ämnet då det kan 

finnas en rädsla hos vårdtagaren att det inte skulle accepteras av anhöriga att man 

väljer att avstå en fasta trots att det äventyrar hälsan hos personen:  

 
Sen  gäller det ju att kanske vara ute i god tid och prata främst kanske med anhöriga. 

Och att dom sen får ta diskussionen med mamma eller pappa eller bror eller vem 

det nu är. Att ”vi anser inte…vi tycker inte att du behöver, du har vårat stöd att avstå”. 
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För där tror jag nästan att anhöriga är mer viktiga. Att dom accepterar att dom 

avstår.49 

 

En annan informant talar om att den erfarenheten hen har av liknande situationer 

också gjorde anhöriga delaktiga genom att man lät vårdtagaren tillfälligt flytta in hos 

sina anhöriga under ramadan för att få fira sin högtid. Informanten i fråga uttrycker 

själv att:  

 
jag har bara en erfarenhet av det, att vi haft en muslim som ville fira ramadan och 

då så fick den bo på…hos sina anhöriga. Och jag tror att väldigt ofta är det så att det 

här ansvaret läggs på de anhöriga och att…samhället tar inte riktigt hänsyn till det 

utan det är någonting som dom anhöriga får ta.50 

 

Att förlägga ansvaret på anhöriga tas också upp som exempel av informant 1 som 

reflekterar kring att man skulle kunna skriva ett juridiskt dokument där vårdgivarna 

avsäger sig ansvaret till de anhöriga under fastan samt skriver på att de endast 

kommer ingripa om situationen blir livshotande för vårdtagaren.  

 

Gällande att avbryta fastan är samtliga överens om att det endast bör genomföras om 

vårdtagarens tillstånd blir livshotande, har personen väl fått börja fasta anser 

informanterna att de bör få fortsätta så länge det fungerar. Informant 3 är dock skeptisk 

till om man som undersköterska eller vårdbiträde har rätt kompetens för att få gå in 

och göra den bedömningen:  

 
Märker man att man borde avbryta fastan tänker jag att man skulle få tillkalla en 

medicinsk ansvarig eller en sjuksköterska eller en läkare som gör en bedömning51 

 

Hen menar att även detta kan bli ett potentiellt problem då äldreboenden ofta bara har 

en sjuksköterska per boende som sköter alla avdelningar vilket innebär att det kan ta 

tid innan en sådan kan komma och göra en bedömning.  
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Även om informanterna lyfter flera olika bekymmer som kan uppstå med firandet av 

ramadan som vårdtagare inom äldrevården så är den generella uppfattningen ändå 

positiv så länge hälsan hos vårdtagaren klarar av det. 

 
Självklart ska dom få fira sina högtider. För vi har ju firat påsk och det är ingen 

skillnad. Det är helt upp till var och en. Sen om det finns dom som absolut inte vill 

fira någonting då skiter man i det52 

 

3.3 Att avvika från värdegrunden? 

Informanterna fick frågan om det finns situationer i det vardagliga arbetet där 

vårdtagarnas begäran och önskemål inte blir viktiga att tillgodose, tillfällen då 

verksamheten inte tillåter det. Samtliga informanter är överens om att det förekommer 

att vårdtagares önskemål blir oviktiga för att verksamheten inte tillåter personalen att 

arbeta på det sätt som vårdtagaren önskar. Ett exempel på en sådan situation som tas 

upp är:   

 
Eller om det är någon som ligger i sin egen…ursäkta språket…avföring…och inte 

själv tycker att det är ett problem. Men det kan ju medföra väldiga infektioner och 

sjukdomar om du inte gör rent det. (…) …där går ju deras fysiska välbefinnande 

ändå först för vi måste göra rent dig. Och det är väldigt hemskt att behöva göra rent 

någon som ligger och skriker. Men då får man ju göra det med största möjliga respekt 

och försöka arbeta snabbt.53 

 

En annan aspekt som tas upp är direkt livshotande eller skadliga situationer så som 

en incident som kräver hjärt- och lungräddning eller annan livsuppehållande 

behandling:  

 
 På grund av att ja, vi har ju liksom i Sverige så har vi ju ingen aktiv dödshjälp och 

då är ju vi skyldiga att hjälpa till även om det kanske är emot deras religion. Och då 

tycker jag väl att det är mindre viktigt ärligt talat.  (…)…du kan ju inte se på en 

människa som dör liksom, det går ju inte! För det är ju indirekt olagligt det också och 

det andra är ju inte olagligt det går ju bara emot…eller bara och bara, men det går 

ju emot religionen men i det här fallet är det ”bara” för mig.54 
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Andra variabler som lyfts är personalbrist och ekonomiska förutsättningar. 

Informanterna menar att personalbristen kan vara en bidragande orsak till att man inte 

kan möta önskemål om vårdgivare av det ena eller det andra könet. Det i sin tur anser 

informanterna vara en effekt av ekonomi. Dels att vårdgivaryrket är underbetalt och 

därför inte lockar till sig folk, men också att ledningen inte prioriterar att ha tillräckligt 

med personal på plats för att alla behov ska kunna mötas.  

 
Det borde inte bli mindre viktigt men det blir mindre viktigt för att det…jag tror man 

ser det som att det här är en situation vi inte råder över helt och fullt utan det finns 

chefer och högre instanser som beslutar om ekonomiska medel och så. Och då får 

vi på något sätt…det yttersta att avgöra vad som är viktigt och inte är viktigt. Vi får 

bara köpa situationen helt enkelt.55 

 

En av informanterna vill dock framhålla att förutsättningarna för att möta alla behov 

och önskemål ständigt förbättras och arbetas med. Hen påpekar att alla vårdtagare 

har en genomförandeplan och en arbetsbeskrivning vilken regelbundet utvärderas och 

samtalas kring och att detta gör att arbetet går i rätt riktning även om det inte alltid är 

perfekt.  

 
Och det…det är klart att det kommer kanske aldrig bli fantastiskt och himmelskt 

men…när man har, alltså när man har den där konstanta utvärderingen, eller 

ständiga förbättringen som det heter, då ser man ju liksom bristerna. För att man gör 

fel och då vet man det. Så ja…det är väl liksom själva…det generella hur man ska 

jobba.56 

 

Vid situationer där man, av någon ovan nämnd anledning, går emot en vårdtagares 

begäran finns möjlighet att man kan anse att man går emot den värdegrund som 

vården ska utgå ifrån enligt Jönköpings kommun. Informanterna är helt överens om att 

så är fallet:  

 
Det tycker jag ju. Det är klart att det måste kännas fruktansvärt för en människa att 

ha en hygiensituation med en man när man aldrig har vart i den situationen i hela 
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sitt liv och alltså, måste känna sig både kränkt och utsatt liksom. Det är klart att det 

är ja, det är klart att det går emot allt vad värdighet över huvud taget heter.57 

 

Den generella uppfattningen bland informanterna är att man frångår värdegrunden, 

men att man gör det av ett skäl där ändamålen på något sätt helgar medlen. Det 

framhålls också av informanterna att det är ett problem de inte riktigt ser någon lösning 

på, informant 1 förklarar att det inte blir rätt hur hen än gör i en sådan situation:  

 
För att ja…alltså…personen har ju uttryckligen sagt att jag vill inte ha män. Men 

värdegrunden är också att du ska ha välbefinnande och må bra. Och är det en 

situation som kräver omvårdnad och det finns bara en man så är vi ju skyldiga att ge 

dig den insatsen. Så att det är ju ett väldigt etiskt dilemma allt det där…det går…och 

jag tror inte att det finns…det finns inga rätt eller fel vad du än väljer att göra så länge 

det inte rör sig om en livshotande situation. För rör det sig om livshotande situationer 

så går tyvärr det före religiös uppfattning.58 

 

Det är möjligt att hänvisa till att vårdtagaren i fråga borde veta vad det innebär att 

hamna bo ett boende och att vårdtagaren i så fall kan tacka nej till vården. Men 

informant 5 är något kritisk till den typen av resonemang:  

 
…om man får till sig att ”det här är inte okej idag, jag har sagt till att jag inte vill ha 

några kvinnor eller män”, ja då får man ju faktiskt…bara köpa det. Och då får man 

ju ta det som att dom har tackat nej till hjälpen…och det lite dumma är att det har 

dom egentligen inte gjort. För att dom har bara tackat nej till hjälp från just dig, dom 

har inte tackat nej till hjälp över huvud taget.59 

 

Informant fyra påtalar också att bemötandet av önskemål och behov kan vara viktigt 

även ur ett personalpolitiskt perspektiv och menar att det borde ligga i allas intresse 

att göra så gott man kan för att möta alla människor och göra alla vårdtagare nöjda i 

den mån det går:  

 
För det handlar liksom om, alltså jag tänker från en arbetsgivares perspektiv, att man 

vill ju inte heller vålla sina anställda något obehag i arbetet. Vilket det förmodligen 

blir om det kommer en man till en kvinna…alltså som inte vill ha en man där. Det 
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kan ju bli obehagligt och det kan bli en sån hot och våld situation. Så det är ju 

liksom…det ligger faktiskt i bådas fat, bådas intresse. Men det sker…60 

 

Hen uttrycker att personalen är minst lika beroende av att organisationen fungerar som 

vårdtagarna är och att en dialog mellan alla instanser är av stor vikt för att kunna hålla 

verksamheten rullande. Ett exempel hon lägger fram kan vara att man hellre flyttar en 

vårdgivare från en annan avdelning en kort stund istället för att skicka in en person till 

en vårdtagare där man vet att man inte kommer bli väl mottagen eller uppskattad.  

 

3.4 Personalgrupp och ledning 

När informanterna får frågan om huruvida ämnet med religiösa vårdtagare och dess 

eventuella särskilda behov diskuteras i deras respektive personalgrupper är alla 

informanter överens om att ämnet har lyfts i något sammanhang. Det är däremot 

delade meningar kring huruvida man känner att personalgruppen samarbetar mot ett 

gemensamt mål eller inte samt om personalgruppen är överens kring hur man bör 

hantera dessa situationer. Informant 1 berättar att personalgruppen är måna om sina 

vårdtagare och ofta ofta diskuterar hur alla behov ska kunna mötas varje dag. Hen 

menar att samtliga i personalgruppen är engagerade och villiga att göra förändringar 

eller uppoffringar för de äldres välmående, vilket enligt informanten gör dem till en 

välfungerande grupp. Även informant 3 är inne på samma spår och lyfter fram att alla 

i personalen är där för att göra det bästa för vårdtagaren och diskussioner i 

personalgruppen tar alltid sin utgångspunkt i det. Informant 4 menar att 

personalgruppen hen arbetar i också är duktiga på att kommunicera mellan varandra 

kring frågor om vårdtagares särskilda behov oavsett om det rör religion eller inte, men 

har en annan syn på vad dialogens syfte är. Hen säger att: 

 
Alltså jag tror att har man ett förhållningssätt, och det har vi ju pratat ganska mycket 

om att man liksom, ja men när man är på jobbet är man på jobbet och sen så har 

man…när man går hem går man hem. Och att man går in i en yrkesroll. Så att det 

mesta rinner av en.61 
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Hen anser att dialogen i personalgruppen kring de problem som kan dyka upp under 

arbetsdagen är viktiga att diskutera även för personalens skull. Hen nämner att de 

pratar mycket om att ha ett förhållningssätt till sin profession vilken innebär att man 

inte gör sitt arbete till något personligt och därför inte tar personligt illa vid sig i en 

situation där man tvingas gå emot en vårdtagares begäran, att inte känna sig som en 

dålig människa. Enligt informanten är det här viktigt att prata om med sina kollegor för 

att få stödet man behöver att klara sådana situationer. 

 

Informant 5 delar åsikten att människor har rätt att ställa krav på sin vardag och sin 

livskvalitet även då man bor på ett hem och är beroende av hjälp, hen menar dock att 

den generella uppfattningen i personalgruppen inte ser sådan ut:  

 
Mmm….ja…jag skulle vilja säga att det här ses som…någonting jobbigt. Det är 

människor som ställer orimliga krav och det blir jobbigt att försöka leva upp till. Jag 

skulle säga att folk tenderar att tycka att…de krav som ställs på vården inte är 

befogade eller rätta att ställa.62 

 

Informanten har en teori kring detta som bygger på att vårdbiträden och 

undersköterskor kan uppleva det som jobbigt eller orimligt på grund av sin egen 

situation. Hen påtalar att vårdgivare har som yttersta uppgift att ge människor omsorg 

och när krav ställs vilka är svåra att leva upp till kan personalen känna sig otillräcklig. 

Därmed tror hen att vårdgivare slår ifrån sig vissa av kraven och behoven och avfärdar 

dem som dumma för att skydda sin egen självkänsla.  

 

Informant 2 berättar om en nuvarande situation på sin arbetsplats där en muslimsk 

kvinna nyligen anlänt till boendet och har påtalat att hon absolut inte vill ta emot vård 

av manlig personal vilket har lett till ett bekymmer på avdelningen:  

 
Och på natten är det ju ibland väldigt svårt att uppfylla det kravet med tanke på att 

dels så har vi ett schema som sätts av en planeringsgrupp. Och det är två män som 

jobbar i den personalgruppen. Och ja, det är planerarna då som sätter upp männen 

då även på den här avdelningen där den här kvinnan finns. Och det måste vi arbeta 

utefter, att vi måste gå in där ändå. För att vi får inte byta grupper hur som helst.63 
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Informanten berättar om att det här har varit ett återkommande ämne för diskussion 

på avdelningen och att åsikterna är väldigt skilda i ämnet. Hen påtalar att vissa i 

personalgruppen inte förstår varför det är ett problem och anser att kvinnan ska vara 

glad att hon får vård över huvud taget, medan vissa andra tycker att det är ett problem 

som behöver lösas för kvinnans egen skull. Hen berättar också om att en manlig 

personal på arbetsplatsen själv har sagt att han vägrar gå in till kvinnan men då fått till 

sig att det skulle räknas som arbetsvägran. Informanten anser att det här är ett tydligt 

tecken på att ledningen är för frånvarande och inte bryr sig om vårdtagarnas livskvalitet 

så länge verksamheten rullar. 

 
Den enda informationen man får är väl att ”det kommer en person nu, den personen 

är muslim, tillåter inte det ena eller det andra könet och i den mån verksamheten 

tillåter ska ni uppfylla behovet”. Men går det inte att uppfylla så ser dom, alltså dom 

ser ju det mellan fingrarna liksom. Det, det är ju inte högprioriterat på en fläck. För 

då hade ju den här situationen redan varit löst.64 

 

Även informant 3 och 5 håller med om att ledningen är relativt passiv och ger uttryck 

för att de saknar mer handledning i sitt yrke och att mycket ansvar läggs på personalen 

vilket i sin tur leder till oenigheter i personalgruppen. Informant 5 menar att sådant 

ansvar inte bör läggas på personalgruppen utan att ledningen behöver ta i dessa frågor 

och fatta beslut som en auktoritet:  

 
Folk har nog lättare för att ta instruktioner…om en auktoritet går in och talar om att 

”så här ska vi göra” så är det lättare för folk att ta till sig än om en som är på samma 

nivå som mig kommer och talar om hur jag ska göra…då tar folk det nog lätt mer 

som en konflikt tror jag och då blir det aldrig riktigt löst. Det blir mer bara olika läger 

i frågan….65 

 

Två av fem informanter är nöjda med sin ledning och säger att de får den hjälpen de 

behöver. De framhåller handledning, debriefing och regelbundna uppföljningar vilka de 

själva anser hjälper dem i deras arbete. En av dessa framhåller också att hen anser 

det vara viktigt med uppbackning av ledningen även för arbetsgivaren själv, hen menar 

att personalen inte mår väl i en arbetsmiljö där man inte känner sig trygg, att det är 
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viktigt att känna att man har sin ledning i ryggen för att skapa en god arbetsmiljö och 

misslyckas ledningen med det hugger arbetsgivaren sig själv i foten:  

 
…är det så att det är någon som är våldsam eller liksom att det blir obehag för någon 

att gå in där så, då går inte den personen in där. För det inte rätt mot vare sig den 

som bor, som är boende eller den som är vårdare. Så att ja…det ska inte uppstå 

såna situationer utan att chefer backar.66 
 

3.5 Förändring? 

Vid förfrågan om huruvida äldrevården skulle behöva förändras utifrån aspekten av 

religiösa vårdtagare är alla informanter överens om att det finns saker att arbeta på. 

Däremot har de olika syn på vart problemet ligger. En informant lyfter det som hen 

upplever som kunskapsbrist hos vårdpersonal gällande religion och andra kulturer. 

Hen menar att religionskunskapen i grundskola och gymnasieskolan inte är tillräcklig 

för att förstå vad religion kan fylla för funktion för en troende person och hur personen 

i fråga kan må om man avviker från dennes tro.  
 

Och att du, ja men…in med mer etik, in med mer religion och att du liksom…mer vad 

det innebär för människan att ha den religionen (…) hur påverkas människan tycker 

jag är det viktigaste.67 

 

Den psykologiska aspekten av en religiositet definierar hen som en del av det psykiska 

välbefinnandet:  
 

Ja och om vi avviker från det här, hur kommer den här personen att må? Det 

psykiska välbefinnandet spelar ju så stor roll i det fysiska. Mår du inte bra i huvudet 

så mår inte kroppen bra heller och det kan ge andra komplikationer.68  
 

Hen lyfter att det talas om en legitimation för undersköterskor, likt lärarlegitimation, och 

att hen tror att det kan vara ett steg i rätt riktning då hen tror att kvaliteten på personalen 

kommer förbättras. Även andra informanter diskuterar problem med personal men 

utifrån andra aspekter. Ett par stycken är inne på att vården behöver bli mer personaltät 

för att kunna arbeta mer flexibelt och individanpassat, dessa menar att det kommer bli 
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oundvikligt framöver att diskutera frågan då det kommer krävas att man som 

vårdpersonal ska kunna möta fler olika kulturer, religioner och traditioner än tidigare 

och att mer personal kommer att vara en viktig ingrediens i en sådan utveckling: 
 

För människor kan man inte schemalägga…Människor är…vad ska man 

säga…dom är flexibla, impulsiva och då måste vi som jobbar med dom också kunna 

vara det och det blir enklare ju fler man är som kan arbeta emot det.69 

 

Ytterligare en framlyft anledning till att behovet av vårdpersonal är högt är att man tror 

att antalet vårdtagare kommer bli fler i framtiden. En sådan tanke baseras på att det i 

flera länder kan vara tradition att den äldre generationen bor tillsammans med sin barn 

och barnbarn och får vård och omsorg av sina anhöriga, något som man inte tror 

kommer vara möjligt på samma sätt i Sverige där normen kring familj ser annorlunda 

ut. 

 

Men problemet gällande personal kan också anses vara att den är för homogen, det 

framkommer att kvinnodominansen i yrket också kan anses vara ett problem både när 

det gäller tunga lyft och andra fysiska arbeten men också för möjligheten att möta 

vårdtagares önskemål:  

 
Nu är det väl i för sig så att det här yrket kommer att fortsätta vara kvinnodominerat. 

Men det fortsätter ju inte bara komma kvinnor till det här landet det fortsätter komma 

män också och dom kan också bli kränkta.70 

 

En annan idé informanter lyfter för förändring är möjligheten att ha boenden med 

särskild inriktning för äldre, exempelvis boenden för kvinnor, boenden för muslimer 

eller liknande:  

 
Jag tycker att dom skulle se över det och kanske…det är ju fel att säga att gruppera 

det, men kanske att starta ett boende där det faktiskt jobbar enbart kvinnor för 

muslimer där dom också har möjligheten att utöva sin religion på ett helt annat sätt 

än vad dom har idag. För idag så finns det ju bara gudstjänster på våra äldreboenden 

                                                           
69 Informant 5.  
70 Informant 2.  
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på dagliga verksamheter. Det finns ju ingenting som motsvarar det för andra 

religioner.71 

 

Ett sådant särskilt inriktat boende skulle, enligt informanterna som uttalat sig, kunna 

utformas på ungefär samma satt som förskolor eller skolor med särskild inriktning vilket 

kan vara både en religiös inriktning eller en utvald pedagogisk inriktning. De menar att 

det är människorna man arbetar för och att det således är människornas önskemål 

och ambitioner som ska stå i fokus. Det anses att det skulle bli lättare att tillmötesgå 

allas önskemål och behov i en grupp med någorlunda liknande sådana. Tankegången 

beskrivs med att trygghet är en viktig del i en människas välbefinnande och att vi ofta 

finner trygghet i det vi känner till. Man menar då att en människa ska kunna välja att 

leva tillsammans med människor av samma tro, samma kultur eller andra epitet av 

samhörighet för att kunna känna sig trygga.  

 
Och det menar inte jag liksom som en slags, att man segregera folk utan jag tror att 

det handlar om valfrihet. Att man kanske vill ha…säg alltså, hade jag vart tvungen 

att fly till ett annat land och bli gammal där och sitta på ett hem alltså i, jag vet inte, i 

Kina. Då hade jag ju tyckt det var jätte…alltså dels om man är dement då eller om 

man är sjuk, då vill man ju bara ha sitt som man har haft. Hade jag fått möjligheten 

då att kanske välja och va med, alltså att…där det var som jag alltid har haft det, då 

hade jag ju gjort det för att det var en trygghet72 

 

Informanterna upplever själva inte att ett sådant sätt skulle kunna vara segregerande 

eller diskriminerande utan snarare en möjlighet för människor att själva få välja hur 

ålderdomen önskas se ut. 

 
Och det tycker jag att alltså…om man pratar om mångfald…det är ju en mångfald, 

det är ju verkligen en mångfald! Om man får välja helt och hållet. Istället för att tvinga 

människor att leva tillsammans så får man välja hur man vill leva, för det är olika 

kulturer alltså vi lever på väldigt olika sätt.73 

                                                           
71 Informant 2.  
72 Informant 4.  
73 Informant 4.  
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4 Slutsats och analys 

Nedan följer en analyserande del kring de intervjuer vilka redogjorts för ovan. Analysen 

bygger på svaren från informanterna såväl som den tidigare forskningen samt den 

teoretiska ansatsen. 

 

4.1 Värdegrund och värdegrundsarbete 

Samtliga informanter hade en relativt likvärdig syn på värdegrunden och hur man 

arbetar för den. De pratar om livskvalitet, bevara det man hade, mening med vardagen 

etc. Arbetet ska enligt dessa informanter utgå ifrån vårdtagarens önskningar vilka man 

uppfyller genom att lyssna, respektera vårdtagarens integritet och ta hjälp av anhöriga 

vid behov. Informanterna har något mer delade åsikter kring huruvida religion kan vara 

en del av ett välbefinnande, samtliga kommer fram till att religion kan ha en del i 

välbefinnandet men de har olika sätt att resonera sig fram till det. Vissa av 

informanterna definierar religiositeten som en trygghet för de äldre då det är något de 

har med sig från sina tidigare livsförhållanden. Det blir en del av deras person som de 

själva är kapabla att kontrollera trots att mycket annat i deras liv har lämnats i andras 

händer. Här blir religionen en identifikationsmarkör vilken informanterna menar är viktig 

för de äldre. Enligt Anna Melle har det svenska samhället ett annat sätt att se på 

ålderdom än i andra delar av världen, Melle tar exempel från Mellanöstern. I Sverige 

menar Melle att ålderdomen är något negativt och någonting man inte vill uppnå, 

medan i flera andra kulturer betraktas ålderdomen som något fint, en äldre människa 

är vis, erfaren och ska respekteras därefter. Förutsatt att Melle har en poäng i sina 

tankar är det rimligt att anta att de äldre vill hålla kvar vid det som skapar deras 

identitet, om de upplever att samhället upphör att betrakta dem som personer av vikt 

den dagen de flyttar in på ett äldreboende. Andra informanter menar att religiositeten 

är en mänsklig rättighet vilken bidrar till välbefinnande ur en psykisk aspekt. 

Informanterna lyfter att valet av religiositet är lika grundläggande som mat och sömn 

och bör därför vara av lika stor vikt som de grundläggande behoven. Här mynnar 

diskussionen snarare ut i en fråga om religionsfrihet som en grundläggande lagstiftning 

och således även en mänsklig rättighet. Man menar här att religionen är en del av det 

psykologiska välbefinnandet och fyller en funktion för psyket hos den troende 

människan, men man vill inte skilja på kropp och hjärna. Det psykiska välbefinnandet 

och det fysiska välbefinnandet är beroende av varandra och människan är således en 
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helhet. Ett sådant synsätt går väl ihop med teorin av Jean Watson vilken presenterades 

under avsnittet om tidigare forskning. Watson menar att människan är icke-delbar och 

att det andliga delen är en viktig del av människan. Andligheten ska inte heller behöva 

förklaras eller definieras utan ska enbart få existera.  

 

Trots olika sätt att definiera religiositet och dess funktion för människan är man överens 

om att religiositeten är något som inte kan tas ifrån en annan människa utan att 

påverka måendet negativt.  

 

4.2 Särskilda situationer 

I exemplet gällande en muslimsk kvinna som inte vill ta emot vård eller hjälp av män 

uttrycker informanterna att det är ett viktigt önskemål att tillgodose och erfarenheten är 

generellt att man försöker möta det i den mån det går. Trots det uttrycker informanterna 

att situationer som ovanstående inte alltid går att lösa till vårdtagarens fördel och de 

har flera idéer om hur man kan gå runt det, att ge vårdtagaren val att strukturera om 

sitt schema eller använda sig av självbestämmanderätten är några alternativ som lyfts. 

Emellertid framkommer det att inget av ovanstående alternativ är aktuella när det rör 

sig om en livshotande eller hälsofarlig situation för vårdtagaren. I sådana fall menar 

informanterna att behoven av vård går över alla andra önskemål då det går emot både 

etik och lagar att inte ingripa vid en situation som kan kosta en vårdtagare liv eller 

ohälsa. Informanterna har överlag alltså uppfattningen att det går emot deras 

arbetsbeskrivning och plikt att inte ingripa i en allvarlig situation trots att vårdtagaren 

aktivt bett dem att inte göra det. Varken vårdetikens principer eller kommunens 

värdegrund har uttryckligen formulerat att så skulle vara fallet utan det är förmodligen 

något som har tolkats in i skrifterna. De som intervjuats är inte heller läkare och har 

därmed inte avlagt någon läkar-ed utan har endast vårdetik och värdegrund samt lagar 

att rätta sig efter. 

 

Gällande exemplet med vårdtagare som vill fira ramadan är övervägande delen av 

informanterna skeptiska till hur det skulle kunna genomföras i praktiken även om de i 

teorin inte är emot fenomenet. Man menar att faktorer så som att gamla lättare blir 

sjuka, medicinering kan påverkas och rubbning i sömn kan vara en hälsorisk för 

vårdtagarna. Flera av informanterna är inne på att förlägga ansvaret på de anhöriga 
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under fastetiden och exempel på när sådant har förekommit tas även upp. En fråga 

man kan ställa sig om detta är; vad skulle de anhöriga kunna göra annorlunda för att 

kringgå hälsoriskerna och hur gör man med äldre som fastar i länder med islam som 

statsreligion? Nordin och Schölin skriver om att människor socialiseras in i religiositet 

och religiösa tolkningar då vi förhåller oss till vår omgivning för att bekräfta vår existens 

och känna samhörighet. Den här teorin går även att vända till att vi socialiseras ifrån 

religion i sammanhang där vår religiositet eller religiösa tolkning inte bekräftas. 

Exempelvis så erbjuds alltid påskmiddag och julmiddag på äldreboenden trots att det 

finns vårdtagare som är både ateister, muslimer etc. och även från andra 

födelseplatser än Sverige. Det kan vara rimligt att tänka sig att det undermedvetet 

anses enklare att socialisera in människor i de traditionella mönster man alltid haft 

istället för att skapa nytt, och är man inte villig att anpassa sig får man helt enkelt hoppa 

över högtiderna.  

 

4.3 Att avvika från värdegrunden? 

Samtliga informanter lyfter fram olika exempel på situationer där vårdtagarens 

särskilda önskemål, oavsett om de är baserade på religion eller inte, blir mindre viktiga 

eller helt oviktiga att tillgodose. Informanterna menar att det inte är ovanligt att sådana 

situationer uppstår och att även om det kan upplevas fel så är det så verksamheten 

ser ut. Informanterna tar upp faktorer så som personalbrist, ekonomi och 

schemaläggning som anledningar till att problematiken uppstår. Informanterna är 

också helt överens om att man anser sig gå ifrån kommunens värdegrund vid ett 

sådant agerande, trots att man kan rättfärdiga det med att ändamålen helgar medlen. 

Här kan man se hur Jonas Otterbecks teori kring religionens avsaknad av plats i det 

offentliga och juridiska rummet kan synliggöras. Då religionen inte finns uttalad i vare 

sig vårdetiska eller värdegrundsskrifter för äldrevården innebär det att vårdgivarna 

måste tolka in religiösa aspekter i skrifterna när problem som dessa uppdagar sig. Det 

finns alltså inga konkreta instruktioner eller krav på hur man som vårdgivare ska 

hantera religiösa vårdtagare och deras begäran. Detta innebär i sin tur att vårdgivarna 

måste tolka in det i texterna varje gång det uppstår ett bekymmer vilket också i sin tur 

leder till svårigheter med att uppnå ett sammansvetsat arbetssätt.  
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En av informanterna lyfter också problematiken med självbestämmanderätten då hen 

menar att bara för att en vårdtagare avsagt sig vård från ett visst kön eller en viss 

person har den inte frånsagt sig vård ur ett generellt perspektiv. Det blir också något 

av en komplikation när det sätts i relation till vårdetikens godhetsprincip, att göra gott.  

 

4.4  Personalgrupp och ledning 

Det är delade meningar mellan informanterna kring huruvida man upplever att 

personalgruppen arbetar mot ett gemensamt mål eller inte kring frågor som rör 

religiösa vårdtagare eller vårdtagare med särskilda önskemål. Vissa av informanterna 

berättar att de upplever det som att kollegiet anser att dessa vårdtagare är jobbiga eller 

ställer orimliga krav samt ställer sig oförstående till varför det kan vara ett problem när 

önskemål kopplade till religion inte möts. Jonas Otterbeck skriver om skillnaden på 

skolastisk islam och folklig islam och hur uppfattningarna kan skilja när definitionen av 

islam, eller en annan religion, blir för snäv. Otterbeck menar att en sådan utveckling 

kan leda till att man ställer krav på sin omgivning och sitt samhälle, dessa krav kanske 

legitimeras av religionen men kan likväl vara ett försök att hålla kvar vid sina gamla 

traditioner och leverne eller ett inlärt mönster, en trygghet. Det kan vara ett exempel 

på något liknande det Otterbeck menar som visar sig på de arbetsplatser 

informanterna i fråga representerar. Det kan vara rimligt att tänka sig att de vårdgivare 

som har svårt att möta de särskilda behoven som kommer med en religiositet tar sin 

utgångspunkt i en någon snävare, eller skolastisk, syn på religion och därmed känner 

att kraven och önskemålen är för hårda eller orimliga. Vårdtagarna däremot ställer 

dessa krav i ett försök att hålla kvar vid sin trygga punkt, det levernet och de traditioner 

och rutiner de hade innan de flyttade till ett boende.  

Gällande ledningen återger informanterna skilda åsikter. Tre av fem informanter är 

missnöjda med sin lednings insats gällande stöd och handledning i frågor som de 

denna studie tar upp. Man menar att ledningen är passiv, fokuserar på andra saker 

och att så länge verksamheten rullar är de inte särskilt intresserade av hur 

vårdtagarnas livskvalitet ser ut. Det här skulle kunna ha ett samband med den bristen 

på utbildning och kunskap om andra kulturer och religioner som Anna Melle lyfter. 

Melle påtalar att utbildningarna gällande andra kulturer och religioner för blivande 

vårdarbetare är för skral, för teoretisk och oftast undervisas av svenskar vilket hon 

anser kan vara ett problem. Det här kan även vara sant när det gäller ledningen. Att 
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arbeta som enhetschef eller avdelningsföreståndare kräver att man ska kunna hjälpa 

och ge svar på frågor som de anställda inte själva kan eller får ta ställning till, men om 

man inte känner att man har tillräcklig kunskap för att kunna göra det är det rimligt att 

tänka sig att man blir något passiv.  

 

4.5  Förändring? 

En återkommande problematik informanterna lyfter är personalbristen. Denna kan ses 

på två sätt, dels att det rent generellt finns för lite kompetent och utbildad personal 

inom äldrevården, men också att personalgruppen tenderar att bli alldeles för homogen 

då det är ett kvinnodominerat yrke. De lösningar som föreslås är bland annat 

legitimation på undersköterskeyrket eller högre löner för att locka fler att söka sig till 

arbetet. Vissa informanter har också synpunkter på utbildningen man får som 

undersköterska och att den saknar vissa väsentliga delar så som etik och 

religionspsykologi gällande andra kulturer och religioner, det är också möjligt att dra 

parallellen att högre kvalitet på utbildningen kan ge yrket en högre status. Att mer 

kunskap om hur religiositet påverkar människan skulle förbättra vården förutsätter 

dock att man ser andlighet och religiositet på det sätt Kathy Eriksson beskriver. Att det 

fysiska och psyko-sociala är separerade från andligheten och att även om människan 

är en helhet så fungerar varje del för sig självt. Det vill säga att andligheten är ett eget 

fenomen i det mänskliga. Hade man istället sett det enligt Watsons teori, att 

andligheten inte är en fristående del av människan utan bara ett mänskligt drag i 

samklang med det psykologiska och fysiska hos människan, hade förmodligen inte 

utbildning i etik och religionspsykologi gett samma resultat. Då hade förmodligen 

sociologi varit mer hjälpsamt.  

Vissa informanter är inne på att framtiden kan vara separata boenden beroende på 

behov och önskemål. Exempelvis ett boende för muslimer med större möjligheter att 

utöva sin religion så som mat som är halal, böneutrymmen, markeringar mot Mecka 

och tillgänglighet till moské eller en imam. Informanterna ser inte detta som en 

segregering utan snarare som framtiden av mångfald, de aktuella informanterna menar 

att valmöjligheten är en viktig del av mångfalden och problemet de upplever nu är att 

vi tvingar människor att leva enligt det som passar verksamheten. Verksamheten ska 

kunna anpassa sig efter vårdtagarna istället för tvärtom.  
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En sådan förändring skulle kunna göra Jonas Otterbecks teori till förlegad. Den dagen 

religion får en egen plats i utformningen av äldrevården kan vara början på att ge 

religionen en plats i formella sammanhang samtidigt som den fortfarande får fungera 

som en identitetsmarkör för de människor som väljer ett äldreboende skräddarsytt efter 

sin religion. 

5 Avslutande reflektion 

Resultatet av denna studie visar att de utvalda informanter som idag arbetar inom 

äldrevården i Jönköpings kommun inte är helt nöjda med hur bemötandet av religion 

inom äldrevården ser ut idag. De problem de lyfter och de förändringar de föreslår 

tyder på att man anser att verksamheten idag inte riktigt räcker till. Att man kan tänka 

sig att framtiden kan innebära ett separat boende man som gammal kan välja att bo 

på där verksamheten är anpassad efter ens behov, religion eller önskemål kan låta 

segregerande, men enligt informanterna är detta mångfald. Något som kanske skulle 

kunna fungera beroende på hur stor befolkning som finns i dess upptagningsområde. 

 

Begreppet mångfald kan ha olika definitioner beroende på vem man frågar, men i 

denna kontext tolkar jag informanterna som att mångfald för dem innebär en möjlighet 

för alla att få leva utefter sin kultur, önskemål, behov etc. Om man då skulle utgå ifrån 

att framtidens potentiella äldreboenden med särskild inriktning är frivilliga att flytta in 

på skulle det enligt min definition vara ett sätt att skapa mångfald. Att själv få välja hur 

ens vardag ska se ut och vad som ska vara viktigt i livet, även när man blir äldre och 

inte anses vara kapabel till att ta hand om sig själv fullt ut, är enligt min mening ett stort 

steg mot mångfald. Detta är dock förutsatt att det finns alternativ för alla och frågan är 

då hur långt man skulle dra det? Ska man begränsa sig till enbart de religiösa 

skillnaderna eller ska man ta andra aspekter i åtanke? 

 

Även om det är svårt att veta var man ska dra gränsen för vilka inriktningar ett boende 

ska kunna ha och inte så är idéen intressant. I inledningen av denna studie ställdes 

frågan ”finns det situationer när religionsfriheten blir förhandlingsbar?”. Efter avslutad 

studie kan det vara försvarbart att påstå att religionsfriheten sätts på paus när den 

möter vårdetiken och/eller värdegrunden. Vårdgivares pliktkänsla och skyldighet att 

hålla någon vid liv är starkare än respekten för en annan människas religiösa 

tillhörighet och de behov som kan komma med en religiös positionering. Kan det vara 



 41 

så att äldreboenden med särskilda inriktningar är framtidens sätt att ge 

religionsfriheten en större plats även i det offentliga rummet? Så länge vi har alla olika 

behov under ett och samma tak är det inte konstigt att verksamheten inte klarar av att 

möta dem, men delar vi in oss själva utefter vad vi anser oss vilja ha så kanske vi 

slipper kompromissa lika mycket med det som är viktigt för oss? Religionsfriheten blir 

mindre förhandlingsbar ju mindre utrymme för förhandling som finns. 

 

5.1 Didaktiskt perspektiv 

Föreliggande studie kan ha flera didaktiska infallsvinklar. Exempelvis är det möjligt att 

diskutera begrepp som religionsfrihet och etik utifrån resultatet som studien visar. Även 

frågor rörande religionens roll i identitetsskapande och livsval kan lyftas i relation till 

studien. Elever vilka läser omvårdnadsprogrammet på gymnasienivå alternativt andra 

studenter vid vård- och läkarutbildningar kan särskilt ha nytta av resultatet som 

presenteras. Då studien bygger på intervjuer med personer som arbetar inom vården 

är det en direkt spegling av hur uppfattningarna kring ämnet kan se ut hos vårdgivare, 

vilket i sin tur kan tydliggöra både svagheter och styrkor i äldrevården vilka kan vara 

nyttiga att lyfta och problematisera i en utbildning. Som informanterna i studien också 

påpekar är ämnet i sig väldigt aktuellt då det svenska samhället blivit mer 

mångkulturellt senaste åren på grund av flyktingströmmar. Detta i sin tur leder till att 

diskussionen kring hanteringen av religiositet inom äldrevården eller andra 

omsorgsyrken kommer att vara relevant under en lång tid framöver. Att diskutera 

aktuella problem och lösningar är inte bara nyttigt för utvecklingen av yrkesgruppen 

utan också många gånger mer intresseväckande för eleverna och därmed en 

användbar didaktisk infallsvinkel.  

 

En av informanterna nämner också under sin intervju att hen saknar vissa 

komponenter i utbildningen för undersköterskor och menar att etik, religionspsykologi 

och/eller religionssociologi skulle vara utvecklande och relevant för vårdpersonal. 

Informanter påtalar detta i samband med diskussion kring yrkeslegitimation vilket hen 

anser skulle kunna bidra till mer kompetent personal samt bättre löner. Utifrån 

informantens uttalanden kan man tänka sig att ämnet religion kopplat till vård är något 

man inte fördjupat sig tillräckligt i under sin utbildning och kan därmed behöva lyftas.  
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Bilaga 

Intervjufrågor 
 

1. I äldrevårdens värdegrund för Jönköpings kommun står det att ”omsorg om 

äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande”. Vad innebär det för dig? 

2. Hur skulle du beskriva att du arbetar för att uppnå detta? 

3. Anser du att äldres önskemål baserade på religion är direkt kopplade till 

välbefinnande? Varför/Varför inte? 

4. Om exempelvis en muslimsk kvinna inte vill ha en manlig vårdgivare hos sig på 

grund av sin religion, hur viktigt/oviktigt tycker du att det är att tillgodose detta? 

Motivera. 

5. Om du har muslimska vårdtagare som vill fira ramadan, hur hanteras det på din 

arbetsplats? Om fallet aldrig har uppstått, hur skulle du tänka dig att det bör 

hanteras? Motivera eller ge exempel.  
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6. Finns det situationer i det vardagliga arbetet då graden av viktighet i 

tillgodoseendet kan förändras? Ge exempel. 

7. Om situationer uppstår där man tvingas frångå vårdtagarens begäran, 

exempelvis att man blir tvungen att skicka en man för att hjälpa den muslimska 

kvinnan, anser du att man frångår värdegrunden då? Motivera.  

8. Är ovanstående ämne något som diskuteras i din personalgrupp? Om ja, hur 

upplever du att den generella ståndpunkten ser ut? 

9. Anser du att du får tillräckligt mycket information och stöd från din ledning för 

att kunna handskas med liknande situationer som nämns ovan? Motivera.  

10. Anser du att äldrevården skulle behöva förändras med tanke på ovanstående 

ämne? Om ja, hur skulle en sådan förändring kunna se ut enligt dig? 
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