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Abstract 
 

The aim of the thesis was to examine some older people's experiences of everyday life and 

how it is to grow old in Namibia today. Because everyday life is a broad concept, we chose to 

focus on some specific parts of everyday life. These are chores, family, work/education, 

elderly past and present and the government/society. Furthermore we chose to look at the 

similarities and differences between the experiences on the basis of gender, race/ethnic groups 

and class. 

 

We chose to use a qualitative research method and to be inspired by life stories. We used a 

semi-structured interview guide and interviewed six people between 70 and 89 years. Three of 

this was women and three men. A woman and a man were white and the remained were black. 

Since we in our purpose had a number of themes related to everyday life our interviews 

focused on these. When the interviews were done we tried to look at the similarities and 

differences we could find. We analyzed the result with our theoretical frame and previous 

research. 

 

The results showed that there were large differences in economic opportunities between the 

interview persons and there were also differences in their chores. The black interview persons 

had clear divisions in the chores while the white interview persons didn’t talk about chores 

that much. The white interview persons also thought that the black population had gained 

more power in society while the black on the other hand felt they hadn’t any power in 

Namibia at all. The interview persons felt equally about dissatisfaction with the government 

and the changing view of the elderly in today's Namibia. 

 

Key words: elderly, daily life of elderly, elderly people in Namibia, gender, class, race/ethnic 

groups and society in transition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka några äldres upplevelser av vardagslivet och hur det är 

att åldras i Namibia idag. Eftersom vardagslivet är ett brett begrepp valde vi att utgå från 

några specifika delar av vardagslivet. Dessa är sysslor, familj, arbete/utbildning, äldre förr och 

nu samt regeringen/samhället. Vidare valde vi att se på likheter och skillnader mellan de 

äldres upplevelser utifrån kön, etnicitet/folkgrupper och klass.    

 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod och att inspireras av livsberättelser. 

Vi använde oss av en halvstrukturerad intervjuguide och intervjuade sex stycken personer 

mellan 70 och 89 år. Av dessa var det tre stycken kvinnor och tre män. En kvinna och en man 

var vit och resterande var svarta. Eftersom vi i vårt syfte hade ett antal teman kopplade till 

vardagslivet så utgick vi ifrån dessa under intervjuerna. När intervjuerna var klara försökte vi 

att titta på vilka likheter och skillnader vi kunde hitta. Resultatet analyserade vi sedan med 

hjälp av vår teoretiska referensram och tidigare forskning. 

 

Resultatet visade att det fanns stora skillnader på de ekonomiska möjligheterna mellan 

intervjupersonerna och det fanns också skillnader på deras sysslor. De svarta 

intervjupersonerna hade tydliga uppdelningar i sysslorna medan de vita inte alls pratade i 

samma utsträckning om sysslor. De vita tyckte också att den svarta befolkningen hade fått 

mer makt i samhället medan de svarta tvärtom tyckte att de inte alls hade någon makt i 

Namibia. Intervjupersonerna tyckte lika främst när det gällde missnöjet med regeringen och 

den förändrade synen på äldre i dagens Namibia.  

 

Nyckelord: äldre, äldres vardagsliv, äldre i Namibia, kön, klass, etnicitet/folkgrupper samt 

samhälle i förändring.  
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1. Inledning 

Under vår sjätte termin på socionomprogrammet på Karlstads Universitet fick vi information 

om möjligheten att söka ett stipendium genom universitetet för att åka utomlands och skriva 

c-uppsatsen. Minor field Studies, Mfs, är ett Sidafinansierat stipendium vars syfte är att 

studenter ska kunna samla material till sina uppsatser i ett utvecklingsland. Tack vare en 

kurskamrat som nyligen gjort sin praktik i Namibia och universitetslektor Lars Bergström, 

som verkligen brinner för Namibia, fick vi upp ögonen för landet. Med stöd av Lars, en 

preliminär uppsatsidé och flera sena höstkvällar på universitetsbiblioteket fick vi vid julen 

2010 besked att vi fått mfs-stipendiet och kunde börja planera för tio veckor i Namibia. I mars 

2011 anlände vi till Windhoek, Namibia, för att genomföra vår studie. 

 

Namibia är ett u-land eller tredjevärldsland som upplever snabba och utmanande 

samhällsförändringar med faktorer som hög arbetslöshet, urbanisering, fattigdom, stora 

ojämlikheter mellan etniciteter/folkgrupper och ett högt antal med hiv/aids. Vår uppfattning 

efter den första kontakten med forskningen och informationen om Namibia är att åldrandet 

hamnar i skymundan. De finns stora problem med bland annat ett högt antal människor som 

har hiv/aids, alkoholmissbruk eller är arbetslösa. Alla dessa problemområden påverkar barnen 

som blir föräldralösa, lever under otrygga förhållanden och inte får utbildning (Subbarao 

1998).  Alla dessa faktorer påverkar också de äldre till och ofta genom att de i många fall 

måste fortsätta att försörja familjen. Det kan vara på grund av att deras barn dött till följd av 

hiv/aids eller att de blivit tvungna att flytta för att få arbete och då lämnar sina barn som de 

äldre måste ta hand om. Vi vill uppmärksamma äldres situation och deras upplevelser av sitt 

vardagsliv och hur de påverkas av förändringarna i samhället. Som äldre definierar vi i vår 

studie personer över 70 år.  

 

1.1 Problemformulering 

I inledningen tog vi upp några av de samhällsförändringar så som hög arbetslöshet, 

urbanisering, fattigdom, stora ojämlikheter mellan etniciteter/folkgrupper och ett högt antal 

människor med hiv/aids som Namibia idag står inför. Dessa faktorer påverkar äldres 

vardagsliv i hög grad. De äldres perspektiv i dessa samhällsförändringar är inte synliggjorda 

och det anser vi är ett problem. Forskningen om att åldras i Namibia är eftersatt vilket vi ser 

som ytterligare ett problem. Konsekvenserna av problemen vi tagit upp blir att äldres situation 



2 

 

inte förändras eftersom man inte vet vad som behöver förändras. Dessa aspekter är 

anledningen till att vi valt att utforska äldres upplevelser av att åldras i Namibia idag.  

 

Enligt Lilja (2005) bör man välja ett problemområde för studien som intresserar forskarna och 

något som man tror ger praktisk nytta. Vi tror att vår studie kan göra nytta genom att 

synliggöra äldres upplevelser av att åldras i dagens Namibia och på så sätt göra det möjligt att 

vidta åtgärder för att förbättra deras vardag. En c-uppsats kanske inte ger så stort genomslag 

men vi ser det ändå som ett bidrag och att vi kan öppna upp för fortsatt forskning och 

utveckling för äldre.  

 

1.2 Förförståelse 

Innan vi åkte till Namibia hade vi en förförståelse om Afrika och äldre där i allmänhet. Först 

och främst generaliserade vi Afrika utifrån den bild vi fått under våra liv mestadels från tv, 

internet och tidningar. Vi såg inte enskilda länder som tillhör en kontinent och som utvecklats 

och utvecklas i olika takt utan vi såg kontinenten Afrika mer som ett land. Vi hade fått 

uppfattningen att större delen av befolkningen som bodde i Namibia var fattiga och bodde i 

små hus eller skjul under svåra förhållanden. Vi trodde också att vita människor nästan inte 

existerade alls i Namibia men att de få som gjorde det hade en bra ekonomi. Innan vi åkte ner 

hade vi diskuterat med vår handledare på Karlstads universitet om de olika stammarna och lite 

av Namibias historia och på så sätt fått en introduktion.  

 

Enligt Larsson (2005) är det bra att reflektera över hur den kunskapen man har sedan tidigare 

om ämnet har påverkat upplägget av studien. Vi tror att vår förförståelse har påverkat studien 

genom att vi till exempel valde att jämföra och benämna svarta och vita då de var dem vi 

trodde skiljde sig mest åt. Vår förförståelse kan också ha påverkat hur vi utformade 

intervjuguiden genom att vi kanske fokuserade mer på vissa saker som till exempel hur de 

bodde medan andra saker fick stå tillbaka. 
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2. Syfte och frågeställning 

Att forskningen om äldre i Namibia är eftersatt är något som vi redan tagit upp som ett 

problem och något som vi vill kunna vara med och förändra. Dock är det ett brett område och 

vår problemformulering utgår från samhällsförändringarna i Namibia. Syftet med vår studie är 

därför att belysa äldres upplevelser av vardagslivet och hur det är att åldras i Namibia utifrån 

de samhällsförändringar landet genomgått och fortfarande genomgår. Eftersom vardagslivet 

också är ett brett område har vi valt att redan från början utgå från några specifika delar av 

vardagslivet och dessa är sysslor, familj, arbete/utbildning, äldre förr och nu samt 

regeringen/samhället. Vidare kommer vi att titta på likheter och skillnader mellan dessa äldres 

upplevelser utifrån kön, etnicitet/folkgrupper och klass titta på likheter och skillnader mellan 

några äldres upplevelser.  

 

Hur upplever några äldre sitt vardagsliv och att åldras i Namibia idag utifrån sysslor, familj, 

arbete/utbildning, äldre förr och nu samt regeringen/samhället? 

 

Vilka likheter och skillnader finns det i upplevelserna utifrån kön, etniciteter/folkgrupper och 

klasser? 

 

2.1 Avgränsningar 

För att kunna belysa likheter och skillnader valde vi att ha med både kvinnor och män som 

tillhörde två olika etniciteter/folkgrupper. Vi avgränsade oss till två stycken 

etniciteter/folkgrupper eftersom vi hade begränsad tid och inte ville få en för omfattande 

studie. Vi har också valt bort äldre på landsbygden eftersom det hade krävts både mer tid och 

resurser för att kunna genomföra intervjuer där. Slutligen har vi avgränsat begreppet 

vardagslivet genom har valt bort delar av det för att kunna styra livsberättelserna och inte få 

ett för spretigt resultat.  
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3. Bakgrund    

Vi har valt att dela upp bakgrund och tidigare forskning i separata kapitel även om de till viss 

del hör ihop. I det här kapitlet kommer vi att presentera Namibia som land i form av historia 

och hur dagens Namibia ser ut samt vilka sociala skyddsnät som finns i samhället.  

        

3.1 Dagens Namibia 

Namibia ligger vid Atlanten och gränsar mot Angola och Zambia i norr, Botswana i öster och 

Sydafrika i söder. Namibias officiella namn är Republic of Namibia och landet är alltså en 

republik. Nuvarande presidenten heter Hifikepunye Pohamba och är både statschef och 

regeringschef. Presidenten tillhör det styrande partiet SWAPO. Namibia är ett stort land som 

har en areal på 825 418 km² vilket innebär att landet till ytan är dubbelt så stort som Sverige 

samtidigt som det bara bor cirka 2.2 miljoner invånare i landet. Det gör att Namibia har en 

befolkningstäthet på tre invånare per km². Den största befolkningskoncentrationen finns kring 

huvudstaden Windhoek som har en population på cirka 317 000 människor. Ungefär en 

tredjedel av Namibia består av ökenområden och det är höga temperaturer och lite nederbörd 

under hela året. Landet drabbas ofta av torka och det kan gå flera månader utan regn 

(Landguiden - Utrikespolitiska institutet 2011).  

 

Det finns 13 etniska grupper i Namibia (bilaga 4) med olika språk, traditioner och uttryck i 

form av särskilda beklädnader. De fem största etniska grupperna är Ovambo, Kavango, 

Herero, Damara och Nama. Ovambo som utgör cirka halva befolkningen i Namibia är den 

etniska folkgrupp som har politiskt styre genom SWAPO. Det officiella språket i Namibia är 

engelska men det är få namibier som har det som sitt modersmål. Det största språket är 

oshivambo medan det vanligaste språket bland vita är afrikaans. Religionsfriheten är 

inskriven i Namibias författning och respekteras i praktiken. Upp mot 90 procent av 

befolkningen är kristna och av dem tillhör cirka hälften den lutherska kyrkan. Andra 

religioner som existerar är islam och inhemska afrikanska religioner (ibid). 

 

Namibia är idag ett relativt välmående land jämfört med andra länder i Afrika men det är få 

länder som har sådana stora inkomstskillnader som Namibia har. Klyftorna är enorma mellan 
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olika delar av landet samt mellan olika folkgrupper. Namibias gini index
1
 låg 2004 på 63,9 

procent. Ju lägre siffra ett land har desto bättre inkomstfördelning har invånarna, det här 

innebär att Namibia har en ojämlik inkomstfördelning (The World Bank 2013). Omkring två 

tredjedelar av de samlade inkomsterna går till den rikaste av befolkningen vilket omfattar en 

stor del av den vita befolkningen. I en FN-sammanställning hade Namibia den mest ojämlika 

välfärdsfördelningen i världen (Landguiden - Utrikespolitiska institutet 2011). Bristen på 

arbete är dock fortfarande ett stort problem för Namibia. Arbetslösheten beräknades 2010 

ligga på 51 procent. En majoritet av invånarna står utanför den formella ekonomin och de 

flesta av dem försörjer sig på jordbruk för självhushåll. Av de officiellt anställda jobbar drygt 

hälften inom jordbruk, en tredjedel inom tjänstesektorn och en femtedel inom industrin. En av 

anledningarna till att det är ont om arbete är att många saknar nödvändig yrkesutbildning och 

de kvalifikationer som behövs (The World Bank 2013).  

 

Namibia är också ett land som har drabbats hårt av hiv/aids. 2002 var läget som värst och var 

femte Namibier mellan 15 och 49 år var smittad. Den här siffran har fallit till knappt 14 

procent 2010. Den nuvarande regeringen avsätter stora resurser för att hindra spridning och 

hjälpa de smittade (Landguiden - Utrikespolitiska institutet 2011).  

 

I dagens Namibia är många sociala rättigheter som skydd för äldre, funktionshindrade, 

föräldralösa och sjuka garanterade i lag. Enligt Hubbard (2007) har alla barn en skyldighet att 

ta hand om sina föräldrar när de blir äldre om inte föräldrarna kan ta hand om sig själva och 

barnen har de ekonomiska medel som krävs.   

 

Jämlikhet mellan kön är något som också garanteras i Namibias författning och det är en 

politisk målsättning för regeringen. Arbetsfördelningen mellan kön är dock traditionell. Män 

sköter djur, bygger och plöjer medan kvinnorna tar hand om barnen, lagar mat och sköter 

hushållet. Lagarna mot diskriminering av olika slag omfattar inte homosexuella då 

homosexuallitet är förbjudet enligt lag.  

 

Namibia är ett land som är exportberoende. Det mesta är råvaror från gruvor, havet och 

jordbruket som säljs till andra länder. Diamanter, uran och fisk är de viktigaste exportvarorna. 

                                                 
1
 Gini index är ett mått som representerar inkomstfördelningen av ett lands befolkning. 
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Sydafrika är den dominerande handelspartnern (Landguiden - Utrikespolitiska institutet 

2011).  

 

Vision 2013 

År 2004 presenterades ett dokument som kallas för Vision 2013. Vision 2013 är ett 

utvecklingsprogram och innehåller strategier för att uppnå nationella långsiktiga mål. Vision 

2013 fokuserar på åtta framträdande teman: 

 Ojämlikhet och social välfärd 

 Mänskliga ekonomiska problem 

 Befolkning, hälsa och utveckling 

 Namibias naturresurser 

 Kunskap, information och teknologi 

 Faktorer för den externa miljön 

 

Dåvarande presidenten Sam Nujoma påpekade att den här Visionen är en förnimmelse av 

framtiden (Government of Namibia, 2008). Målet är att Vision 2013 ska förbättra livskvalitén 

för Namibias invånare till samma kvalité och standard som motsvarande utvecklingsländer 

har världen över. Målen är också att den äldre generationen ska respekteras för deras 

medverkan och bidrag till Namibias utveckling samt att de ska ha ett bra liv där de ska vara 

väl omhändertagna i en säker och kärleksfull miljö (ibid). 

 

3.2 Namibia ur ett historiskt perspektiv 

Namibia eller Tyska Sydvästafrika, som de tidigare hette, blev en europeisk koloni senare än 

många andra delar av Afrika på grund av dess otillgängliga kust. 1884 sammankallade den 

tyska rikskanslern Otto Von Bismark till Berlinkonferensen där månader av förhandlingar 

mellan de Europeiska stormakterna och USA ledde till bestämmelser för ockupationen av de 

icke-koloniserade områdena i Afrika. Namibia, eller vad som kom att bli Tyska Sydvästafrika, 

blev alltså en tysk koloni (Berg, 2004). Windhoek blev kolonins huvudstad och 1892 flyttade 

de första kolonisterna dit.  
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Tyskarna spelade ut de olika folkgrupperna mot varandra. Både Hererofolket och Namafolket 

blev tvungna att acceptera olika fördrag med tyskarna som bland annat innebar att 

Hererofolket fick ge bort landområden för europeisk bosättning. Hererofolket förklarade krig 

mot tyskarna 1904 vilket fick ödesdigra konsekvenser. I slutet på 1905 hade mellan 75 och 80 

procent av Hererofolket dödats genom ett avgörande slag där de som inte blev dödade direkt 

jagades ut i öknen där de dog av törst och svält. Namafolket gick senare in i kriget mot 

tyskarna och det blev ett utdraget krig där ungefär halva Namafolket utrotades. Utrotningen 

av Nama och Hererofolket fick konsekvensen att det inte fanns tillräckligt med arbetskraft för 

koppar- och diamantbrytningen som påbörjades. Tyskarna såg då istället Ovambofolket som 

en möjlighet till billig arbetskraft (ibid). Tyskarna införde en stigande skatt som gjorde större 

delen av Ovambofolket fattiga. Tyskarna avgränsade och bevarade fattigdomen i Ovamboland 

och kunde på så sätt få ett beroendeförhållande med billig arbetskraft, eller kontraktsarbetande 

som de kallades, till resten av landet.  

 

1915 gick åttatusen sydafrikanska soldater, på begäran av Britterna, in i Tyska Sydvästafrika 

och efter två månaders stridigheter tog Sydafrikas krigslagar över Sydvästafrika. Under sex år 

styrdes landet av Sydafrikas krigslagar och 1921 blev Sydafrika förvaltare över Sydvästafrika 

genom Nationernas Förbund. Fram till 1926 fördubblades den vita befolkningen och den icke-

vita befolkningen tvingades bosätta sig i en mindre del av landet trots att de utgjorde nittio 

procent av befolkningen. 1948 vann nationalistpartiet det sydafrikanska valet och efter det 

inleddes apartheidsystemet. Apartheidlagar infördes vilket innebar att rättigheter och 

skyldigheter bestämdes utifrån hudfärg. Endast vita fick rösta och i Sydvästafrikas huvudstad 

Windhoek upprättades två områden, ett för vita och ett för svarta, för att hålla de olika 

folkgrupperna åtskilda (ibid). I dessa områden fick inte invånarna äga sina hus som de tidigare 

kunnat utan fick hyra dem av kommunen.  

 

1966 inledde SWAPO (South West Africa Peoples Organisation) de första stridigheterna för 

ett självständigt Namibia men det dröjde till 1990 innan Namibia formellt erkändes som 

självständigt land efter flera FN-beslut. SWAPO blev demokratiskt framröstade som 

regeringsparti och Sam Nujoma blev landets första president (ibid).  
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3.3 Namibias sociala skyddsnät 

I Namibia finns det två typer av sociala skyddsnät, det informella och det formella. Det 

informella är det mest genomgripande skyddsnätet genom det gemenskapsbaserade systemet 

som fokuserar på att man delar med sig och hjälps åt inom familjen (Subbarao, 1998). 

Definitionen av familj betyder här att man i många fall bor/lever tillsammans med sina barn, 

barnbarn, barnbarnsbarn, svärdotter/svärson och deras föräldrar samt andra släktingar (ibid).  

En av de viktigaste funktionerna i det informella skyddsnätet är barnomsorg. Det är inte 

ovanligt att mor- och farföräldrar tar hand om barnen medan föräldrarna är i stadsområden för 

att arbeta eller föräldrarna har hiv/aids eller dött till följd av hiv/aids. Om ett barn har en 

funktionsnedsättning eller har hiv/aids är det ofta morföräldrarna som tar hand om det. Det 

informella skyddsnätet består också av gemenskap som baseras på att dela med sig av till 

exempel mat, kostnader för bröllop och begravningar (ibid).  

 

Subbarao (1998) skriver att det formella sociala skyddsnätet är offentligt finansierat och har 

fyra inriktningar: bidrag utan arbetsvillkor, bidrag med arbetsvillkor, bidrag för härbärgen och 

bostäder samt bidrag och social trygghet för de tjänstemän som arbetar inom den offentliga 

sektorn. Bidrag utan arbetsvillkor är universella. Där finns den allmänna pensionen som varje 

individ över 60 år kan få. Pensionen är 550 namibiska dollar
2
 per månad. Namibia är ett av få 

länder i Afrika som har en allmän pension och det gör de äldre till en viktig del av familjen. 

Med hög arbetslöshet och många med hiv/aids har de äldre en oerhört viktig roll i familjen. 

Det är inte ovanligt att den allmänna pensionen är den huvudsakliga inkomstkällan i familjen 

under svåra tider och om barnen är sjuka i hiv/aids eller har gått bort till följd av det så 

hamnar ansvaret för barnomsorgen på den äldre.  

 

Välgörenhetsorganisationer som på institutioner tar hand om äldre och funktionshindrade kan 

få bidrag utan att det ställs arbetsvillkor. Det innefattar också bidrag till blinda personer, andra 

funktionshindrade, bidrag till fosterföräldrar och andra bidrag.  

 

De bidrag som kräver arbetsvillkor består bland annat av donationer i form av mat eller 

pengar för olika program för arbetare samt program för egenföretagare. En del av inriktningen 

för härbärgen och bostäder är bostadslån som hjälper hushåll som inte har en ordentlig bostad 

                                                 
2
 Cirka 550 SEK. (http://www.namibiansun.com/content/national-news/n50-increment-for-pensioners) 
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med lån för att uppgradera eller bygga ny bostad. Bidrag och social trygghet till tjänstemän 

består av ett system för dem som arbetar inom den formella sektorn som bidrar till 

mammaledighet, sjukledighet och ledighet vid dödsfall inom familjen till sina medlemmar 

(Subbarao 1998).  

 

För att sammanfatta de sociala skyddsnäten i relation till vårt syfte med studien så är det 

främst det informella skyddsnätet samt det sociala i form av pensionen som rör vår studie. 

 

3.4 Krav på försörjning  

Efter att Namibia blev självständigt började många kvinnor tala om svårigheterna att försörja 

sina barn. I Namibia finns en lag som reglerar krav på försörjning (Legal assistance centre 

2003). Den första kom 1963 men ersattes sedan av en nu 2003. Den nya lagen från 2003 är 

förbunden med den namibiska konstitutionen, FN: s konvention om rättigheter för barn, den 

afrikanska stadgan om mänskliga och folkets rättigheter och den afrikanska stadgan om 

barnets rättigheter och barnets bästa. Lagen om försörjning är en del av de bidrag som inte 

kräver arbetsvillkor (Hubbard m.fl. 2007). Lagen reglerar grundläggande behov som mat, 

kläder, medicin, hus och att kunna få stöd med pengar eller varor. En person kan ha en laglig 

rätt att få bidrag till försörjning från en annan person. Det finns tre grundläggande principer 

för försörjningen. Ett gift par har ett ansvar för att försörja varandra, föräldrarna delar 

ansvaret för barn och under vissa omständigheter är barnen ansvariga för att försörja sina 

föräldrar. För att kunna få bidrag till försörjning måste tre villkor uppnås (ibid). Först och 

främst måste den som vill ha bidraget vara juridiskt bunden av den man söker det av, som ett 

barn, man eller hustru. Det andra är att den som är juridiskt ansvarig måste ha pengar eller 

andra tillgångar för att kunna betala. Det tredje är att behovet av försörjning inte redan finns, 

alltså att personen som vill ha bidraget inte har behov av det. Om dessa tre villkor är 

uppnådda kan det finnas ett krav på försörjningsplikt. Man och hustru har det primära 

ansvaret för försörjningen av varandra och sedan kommer de övriga familjemedlemmar (ibid). 

Grundregeln är att båda föräldrarna har en juridisk skyldighet att försörja sitt barn även om 

barnet vårdas av någon annan. Ur ett äldreperspektiv kan äldre föräldrar vara beroende av sina 

barn likväl som att barnen kan vara beroende av dem. Om föräldern inte kan försörja sina barn 

övergår ansvaret till mor- och farföräldrar och tvärtom. Om barnen inte kan försörja sina 

föräldrar övergår ansvaret till barnbarnen. För äldre med äktenskap där båda finns i livet kan 

make eller maka vara beroende av den andre. Om ett par separerar eller skiljer sig kan den 



10 

 

med sämre finansiell ställning göra anspråk på försörjning från den andra om villkoren är 

uppfyllda (ibid). Att kräva försörjning innebär att den som vill ha det måste gå till ett speciellt 

kontor där man arbetar med de här och göra en skadeanmälan, ge information och sedan gå 

till ett möte på kontoret och i vissa fall går ärendet till domstol.  

 

Utifrån vårt syfte med studien så är det viktigt att presentera att den här lagen finns då de 

äldre både kan ha rätt att bli försörjda men också vara skyldiga att försörja.  
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4. Tidigare forskning   

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som vår studie berör. Vi kommer att 

presentera sammanlagt fyra stycken forskningsartiklar. Vi har valt två forskningsartiklar som 

är gjorda i Sydafrika för att presentera forskning om äldre från Södra Afrika. Vi har också valt 

att presentera två forskningsartiklar från Sverige som handlar om åldrande och vardagslivet 

som äldre. I slutet av kapitlet finns en sammanfattning av artiklarna kopplat till vårt syfte.  

 

4.1 Äldre Sydafrikaner i förändring 

Under perioden 2001-2003 genomförde Bohman m.fl. (2007) en studie i Majaneng, Syd 

Afrika. Syftet med studien var att identifiera och beskriva hur en grupp äldre sydafrikaner 

upplevde sin vardag och relaterade bekymmer och intressen. Sexton personer över 55 år, lika 

många kvinnor och män, deltog i gruppintervjuer och kompletterande observationer i hemmet. 

I studien identifierades fyra teman: brist på resurser, rutiner i vardagen, upplevelsen av 

otrygga förhållanden och HIV/AIDS eller sjukdomen. Brist på resurser eller brist på pengar 

var ett stort bekymmer för deltagarna. Inkomsten bestod av ålderspensionen och för flera av 

deltagarna skulle den räcka till hela storfamiljen. Subbaraos (1998) definition av storfamiljen 

är när man bor/lever tillsammans med sina barn, barnbarn, barnbarnsbarn, svärdotter/svärson 

och deras föräldrar samt andra släktingar. Deltagarna beskrev hur de på olika sätt försökte få 

extra inkomster genom att till exempel sy eller göra korgar att sälja. Deltagarna upplevde en 

hopplöshet med den konstanta bristen på pengar och svårigheterna att få ett arbete. Deltagarna 

kände ett ansvar att försörja sina barn för att de inte skulle hamna i kriminalitet.  

 

Deltagarna beskrev hur viktigt det var med rutiner i vardagen och att upprätthålla dem och att 

de såg sig själva som döda den dagen de inte längre kunde det (Bohman m.fl. 2007 sid: 31). 

Deltagarna beskriver hur alla aspekter av livet ses som en naturlig del av vardagen så som 

barns födelse och dödsfall. De äldre kvinnorna var de som var ansvariga för omsorgen och en 

outtalad regel var att de äldre kvinnorna skulle ta hand om barnbarnen. De äldre männens 

ansvar var det fysiska arbetet som till exempel att hämta hem vatten och att ta hand om 

trädgården eller markerna. Som en del av vardagsrutinerna beskriver deltagarna vikten av att 

träffa och hjälpa vänner, visa att de finns där för varandra och att vara aktiva och delaktiga i 

samhällsutvecklingen.  
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I studien beskrev deltagarna hur kriminalitet har blivit en del av vardagen och att droger, 

alkohol och våld är faktorer som gör att de inte känner sig trygga i sin vardag. De känner 

rädsla inför helgerna när alkohol, droger och våld är mest framträdande och de vågar inte 

längre gå ut när mörkret lagt sig även om de beskriver att kriminaliteten sker oavsett om det är 

ljust eller mörkt ute numera. De upplever att förhållandena har ändrats och att den yngre 

generationen inte har någon respekt för äldre längre.  

 

Det sista temat var HIV/AIDS eller det som deltagarna själva beskrev som ”sjukdomen”. De 

beskrev hur vardagslivet blivit påverkat av sjukdomen och att begravningar till följd av den 

blivit allt vanligare. De beskrev en oro över alla unga människor som dör av sjukdomen och 

för de yngres brist på respekt för sina kroppar. De beskriver att de tillsammans måste göra 

något med hjälp av regeringen. De oroar sig också för vad som ska hända när de själva inte 

lever längre och kan hjälpa barn och barnbarn och vem som ska ta hand om dem när de inte 

längre orkar eller kan.  

 

Utifrån de fyra temana i studien presenterades två nya teman: att behålla det normala och det 

föränderliga samhället. Trots bristande resurser och otrygga förhållanden var det viktigt för 

deltagarna att försöka fortsätta ha vardagen så normal som möjligt med fullbokade dagar 

enligt bestämda rutiner. Ålderspensionen var grunden och huvudinkomsten som hade stor 

betydelse för att upprätthålla en normal vardag tillsammans med det informella nätverket av 

familj och vänner som får träda in vid bristen på formellt stöd (ibid). Deltagarnas vilja att 

upprätthålla den normala vardagen genomsyrades av att passivitet var ett tecken på sjukdom 

och ett steg mot döden. Det andra temat som uppkom var det föränderliga samhället. 

Deltagarna beskrev en rädsla inför framtiden och hur de upplevde tiden förr som en säker tid. 

De upplever att människorna förändrats och samhället blivit otryggt. Frustrationen över alla 

yngre som dör i HIV/AIDS och oron över vilka som ska ta hand om dem när de inte längre 

orkar och kan ta hand om familjen och sig själva längre (ibid).  

 

Den övergripande slutsatsen för studien är att trots brist på resurser och osäkra förhållanden är 

det viktigt för de äldre att upprätthålla rutiner för vardagen för att fortsätta att ha en så normal 

vardag som möjligt. Vidare beskriver de äldre att samhällets förändringar påverkar vardagen i 

och med att människorna förändras och att allt fler yngre dör i HIV/AIDS vilket skapar en oro 

hos de dem för vad som ska hända i framtiden.  
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4.2 Hälsa, ålder och sociala olikheter: En studie av Soweto, Sydafrika.  

Artikeln bygger på en studie gjord i Soweto i Sydafrika 1997 (Gilbert and Soskolne 2003). 

Syftet med artikeln var att analysera hälsan hos personer över sextio i Soweto, Sydafrika. 

Hälsa sattes i relation till fyra olika variabler: socioekonomisk status, familj/sociala nätverk, 

uppfattningen om kvalitén i boendemiljön och tillgängligheten till sociala resurser.  

 

I artikeln utgår analysen av hälsan i relation till socioekonomisk status utifrån 

boendesituationen, inkomsten och utbildningen.  De som uppgett att de hade bra hälsa var de 

som ägde sina hus själva och arbetarna som bodde på vandrarhem när de kom och arbetade i 

staden. De som ägde sina hus själva hade högre utbildning, högre inkomst och de flesta hade 

anställning. De som bodde på hostell hade ingen bra boendesituation men förklaringen till att 

de uppgett att de hade bra hälsa var att de flesta kom från landsbygden och återvände dit när 

de inte längre kunde arbeta och där kunde tas om hand av familjemedlemmar. De som uppgett 

att de hade dålig hälsa var de som bodde i boenden som var upprättade informellt, de som 

bodde i områden där kyrkoförsamlingar byggt hus och de som bodde i skjul på baksidor av 

dessa hus. De äldre med låg inkomst och låg utbildning hade i högre grad uppgett att de 

upplevde att de hade dålig hälsa (ibid). Studien har inte fokuserat på kön men analysen visar 

att kvinnorna i högre grad uppgett att de hade låg inkomst samt låg utbildning och i relation 

till det uppgett att de hade dålig hälsa.  

 

Studien visar att det finns en stark känsla av tillhörighet och vikten av nätverk med vänner 

och släktingar. Nästan hälften av de äldre hade uppgett att de antingen fått hjälp eller hjälpt en 

granne den senaste månaden och att det fanns ett samband mellan brist på sociala nätverk och 

dålig hälsa. De flesta av de som upplevde att de hade dålig hälsa levde i familjer med tre 

generationer. Det skulle kunna kopplas till att fler i familjen blivit äldre och i och med det fått 

sämre hälsa. Gilbert and Soskolne (2003) redovisar att de äldre som uppgett att de kände sig 

integrerade och trivdes i sin boendemiljö, som kände att de kunde rekommendera området till 

andra och inte upplevde kriminalitet var de som i högre grad upplevde att de hade bra hälsa. 

De som inte kände sig trygga, hade blivit utsatta för kriminalitet och som uppgett att de inte 

ville rekommendera området till andra var de som i högre grad upplevde att de hade dålig 

hälsa.  
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Tillgänglighet till sociala resurser innefattade användande av bibliotek, bokaffärer och 

vetskap om närpolisverksamheten. I relation till hälsa visade det sig att fler som uppgett att de 

hade tillgång till sociala resurser upplevde att de hade bra hälsa än de som uppgett att de inte 

hade tillgång eller hade låg tillgång till det (ibid). I artikeln görs också en multivariat analys 

där tillgången till sociala nätverk tenderade att påverka hälsan mera positivt än inkomst men 

också att inkomsten hade större vikt för hälsan än utbildning. 

 

4.3 Vardagslivet för de äldsta 

Åsa Larsson (2006) har skrivit en avhandling bestående av fyra artiklar. En av dem studerar 

äldres upplevelser av vardagen. Studien bygger på hur arton äldre självständiga personer, alla 

över 85 år, beskriver och upplever sin vardag. Studien av deras upplevelser var i relation till 

att vara bland de äldsta i samhället. Studien är uppdelad i fem teman där det första handlar om 

hur personerna upplever att det är att vara äldre. De beskriver att bilden av äldre i samhället är 

både negativ och positiv. Den negativa bilden i form av att äldre är oanvändbara och 

värdelösa i samhället och den positiva i form av att de är kapabla personer. Att klara sig 

självständigt i vardagen och att vara vid god hälsa beskrivs som viktigt men att de samtidigt är 

medvetna om att hälsan kan försämras. Det andra temat i studien handlar om sysslor eller 

aktiviteter i vardagen och när vardagen skulle beskrivas handlade det om ganska lika dagar 

med samma rutiner och vanor och att det är viktigt att göra saker för att må bra. De beskrev 

att det vara bättre att göra lite åt gången, att anpassa det som skulle göras, än att få hjälp av 

andra.  

 

Det tredje temat handlar om de vardagliga rutinerna där komma ut på en promenad och träffa 

andra människor beskrevs som viktigt både ur ett socialt perspektiv och ett fysiskt perspektiv. 

De beskrev också vikten av vanor och rutiner för att klara vardagen och att kunna fortsätta 

som de alltid gjort.  

 

Det fjärde temat handlar om alternativa sätt att klara vardagen där personerna beskriver hur de 

anpassat vissa saker i vardagen för att kunna klar dem som till exempel att använda sig av en 

shoppingvagn när de handlar. Men vissa beskrev också hur vissa saker inte längre gjordes, 

någon beskrev att det var på grund av att den inte ville anpassa aktiviteten eller sysslan utan 

hellre lät bli medan en annan beskrev att det inte längre gick att genomföra på grund av 
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fysiska anledningar. Krämpor och sjukdomar beskrevs som de vanligaste anledningarna till att 

vissa saker inte längre gjordes tillsammans med sämre ork men också själva åldrandet och 

kostnader nämndes. Det femte och sista temat handlar om tiden. Personerna beskrev att tiden 

var viktig och att saker tar längre tid nu när de blivit äldre. De beskrev också upplevelsen av 

att tiden inte räcker till, att den går snabbare och att de inte hinner med lika mycket.  

 

Slutsatsen för studien är att de äldres vardag är som den alltid varit när det gäller sysslor och 

aktiviteter men att själva innehållet i dem kan ha förändrats eller anpassats för att de äldre ska 

klara av att fortsätta med dem när det blivit äldre.  

 

4.4 Att åldras 

Åsa Alftberg (2012) har skrivit en avhandling om att åldras och hur det påverkar vardagen. 

Hon intervjuade tolv stycken äldre kvinnor och män som alla var över 80 år. Gemensamt för 

intervjupersonerna i studien är de ser åldrandet som en försämring, att hälsan blir sämre och 

att det är en naturlig del av åldrandet.  Intervjupersonerna pratar om den åldrande kroppen och 

hälsan men de beskriver också hur åldrandet gör att de måste ändra saker i vardagen för att få 

den att fungera. Till exempel som att ta bort mattor och skor från golvet för att minska 

fallrisken eller att flytta från ett boende där det inte finns hiss. En av personerna beskriver hur 

hon på grund av försämrad syn måste använda förstoringsglas medan en annan berättar att 

hennes make fått ta över de flesta hushållssysslorna hon tidigare gjort på grund av 

försämringen av synen. Intervjupersonerna beskriver också att det är viktigt att kunna 

upprätthålla ordning i hemmet och att ett stökigt och smutsigt hem är ett tecken på att 

åldrandet har tagit över. Till exempel beskriver ett par att gardinbyte tar en halv dag men att 

det är något som ska göras till jul. Men även om intervjupersonerna framhåller att ordning är 

viktigt så beskriver de att de inte har samma krav längre och flera berättar att de får hjälp av 

sina barn med vissa sysslor.  

 

När intervjupersonerna beskriver åldrandet och vardagen så är det rutinerna som är viktigast. 

Även om hälsan inte är som den tidigare så ser intervjupersonerna sig inte som gamla och 

sjuka så länge de klarar vardagens rutiner. Rutinerna handlar om de grundläggande sakerna i 

livet så som att gå upp, sköta hygien och att äta. Även rutinerna är något som 

intervjupersonerna har fått ändras till följd av åldrandet och de beskriver dagarna som ganska 
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lika från dag till dag. Intervjupersonerna beskriver också olika platser i hemmet som är 

särskilt betydelsefulla eller där de spenderar mycket tid. Att ha rutiner och olika 

sysselsättningar beskrivs som ett sätt att ha kontroll över tillvaron. Rutinerna och 

sysselsättningarna som de berättar om ses som ett sätt att hålla sig aktiva och friska. Det är ett 

sätt för att inte ligga samhället till last.   

 

En av intervjupersonerna beskriver sitt åldrande genom ett vi och ”de andra” Han beskriver 

hur allt var bättre förut och hur kul saker var medan nu har den yngre generationen det så 

tråkigt. Samma intervjuperson berättar om hur han inte känner sig lika trygg ute på kvällarna 

längre och att det snarare handlar om att samhället har försämrats och blivit otryggare än att 

han hans kropp åldrats. Intervjupersonerna beskriver också att åldrandet gör att tempot blir 

långsammare i vardagen men samtidigt att de har fullt upp med saker. I avhandlingen kommer 

det också fram speciella saker eller ting som är viktiga för intervjupersonerna på grund av att 

de har en betydelse i relation till tidigare delen av livet. Till exempel för en man som arbetat 

på en verkstad och som därifrån fått verktyg som han inte vill göra sig av med då det är en del 

av honom sedan han blev pensionär. Han beskriver hur det inte är något mer efter pensionen, 

att han inte har någonting och just därför blir verktygen så viktiga. En annan man har foton av 

sin avlidna maka och tar varje år fram julpysslet som hon var förtjust i och hade ansvar för när 

hon levde för att det påminner om henne och tiden de hade tillsammans.  

 

4.5 Sammanfattning  

I Bohmans (2007) studie beskriver intervjupersonerna att de endast lever på pensionen de får 

varje månad och att detta inte räcker. De äldre kvinnorna var de som tog hand om barnen och 

ansvarade för hushållet medan männen skulle utföra det fysiska arbetet som att hämta vatten 

eller ta hand om gården. De tar också upp att den yngre generationen inte har respekt för den 

äldre generationen och anser att samhället har blivit otryggare för de äldre i dagens samhälle. 

I artikeln skriven av Gilbert och Soskolne (2003) framkommer det att äldre med lägre inkomst 

och låg utbildning högre grad hade försämrad hälsa som påverkade vardagen negativt än de 

äldre som hade en högre utbildning och inkomst. Artikeln visar att den fysiska hälsan kan 

kopplas ihop med socialt närverk, utbildning, inkomst samt tillgänglighet till sociala resurser. 

I Åsa Larssons (2006) avhandling beskrev de äldre hur samhället idag ser många äldre som 

värdelösa men det fanns också en positiv bild som beskrev de äldre som kapabla personer. 

Hälsan har också medfört att de måste anpassa sina aktiviteter och de klarar inte av allt i 
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vardagen längre men det framkom också att de ansåg att social kontakt och fysiska aktiviteter 

var viktigt för hälsan både ur ett socialt och fysiskt perspektiv. I avhandlingen av Åsa 

Alftberg (2012) fanns en gemensam nämnare bland intervjupersonerna och det var att 

åldrandet medför att man måste se över sina rutiner i vardagen då kroppen inte orkar på 

samma sätt längre. Vissa av de äldre pratar också om otryggheten i samhället då det har 

förändras och tar upp ett ”vi och dem” gentemot den yngre generationen.  
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5. Teoretisk referensram 

I det här kapitlet kommer vi att beskriva och motivera vårt val av teori. Utifrån vårt syfte och 

våra frågeställningar har vi valt att använda oss av intersektionalitet som teoretisk 

referensram. Intersektionalitet är en teori som har ett antal nyckelbegrepp eller kategorier och 

vi har valt att fokusera på ett antal av dessa och de kommer också att presenteras i det här 

kapitlet.  

 

5.1 Intersektionalitet 

Intersektionalitet är ett begrepp som bland annat har sin bakgrund i feministisk och 

postkolonial teori (Edling och Liljeros 2010). Intersektionalitet handlar om hur olika 

maktstrukturer påverkar varandra och hur olika kategorier påverkar människors liv. Det finns 

några nyckelbegrepp som man ofta använder i den här teorin och de är: kön, klass, etnicitet 

och sexualitet men även begrepp som funktionshinder, ålder och religion är begrepp som 

används inom den intersektionella analysen. Intersektionalitet baseras på att de här 

kategorierna är sammanvävda med varandra och kompletterar varandra (Mattsson 2010). 

Eriksson-Zetterquist och Sthyre (2007) skriver också att de har en dynamisk relation till 

varandra och att man inom den intersektionella analysen inte ska fokusera på att sära på dessa 

begrepp utan se på alla eller några av dem tillsammans. Det är också viktigt att komma ihåg 

att intersektionell analys handlar om att se på hur ojämlikhet skapas mellan grupper och i 

olika grupper (Mattsson 2010). Analysen handlar också om att se skärningspunkterna mellan 

kategoritillhörigheterna och hur de formar oss. De begrepp eller kategorier vi kommer att 

använda oss av i vårt analyskapitel är: kön, etnicitet, klass och åldrande.  

 

5.1.1 Klass 

Klass är ett föränderligt begrepp och inom forskningen finns inte en vedertagen innebörd av 

begreppet. Enligt britten Thompsson (Eriksson-Zetterqvist och Styhre 2007) är klass 

relationer mellan grupper av personer och något som är ständigt föränderligt. Man kan se 

klass som ett begrepp där samhällets materiella ojämlikhet visas. I begreppet klass ser man 

ofta till de ekonomiska aspekterna som grupper av människor lever under. Klass är också 

något som påverkar oss genom vad vi utsätts för men också vad vi har tillgång till. En av de 

teoretiker som har lagt grunden för klassteori är Karl Marx (ibid). Enligt Marx handlar klass 

om fördelningen av resurser och att det är organiseringen av produktionsmedlen som styr 



19 

 

samhället. De som äger kapitalet utnyttjar arbetstagarna genom att sätta lönen så lågt som 

möjligt och därigenom får de aldrig någon del av vinsten. Marx menade att det ekonomiska 

förhållandet slutligen påverkar i princip hela samhället. Marx pratade om två klasser, 

kapitalägare och arbetstagare, men idag pratar man om arbetarklass, medelklass och borgarna 

eller överklassen. Borgarna eller överklassen är den grupp som äger produktionsmedlen och 

köper arbetskraft medan arbetarklassen är de som säljer sin arbetskraft och det är också den 

största samhällsklassen (Mattsson 2010). Medelklassen är den grupp som finns mellan 

överklassen och arbetarklassen.  

 

 Idag använder man klassanalys eller klassteori för att förstå maktrelationer mellan olika 

grupper. Flera forskare menar att man måste förstå klass utifrån ett intersektionellt perspektiv 

(Eriksson-Zetterqvist och Styhre 2007). De menar att klass inte kan ses enskilt utan måste ses 

tillsammans med andra begrepp som till exempel kön, etnicitet eller ålder. 

 

5.1.2 Kön 

Inom forskningen idag används begreppet kön som det biologiska i form av man och kvinna 

och termen genus används för att beteckna den sociala konstruktionen av kön. Den sociala 

konstruktionen av kön innebär att man tittar på människors beteenden och handlingsmönster 

utifrån de två könen. Man tittar på vad människors associerar med de olika könen och hur de 

tidigt lärs ut i socialisationen (Eriksson-Zetterberg 2007). Hur man ser på kön beror på vilken 

situation man befinner sig i. Judith Butler har problematiserat uppdelningen av genus och kön 

och menar att det inte går att särskilja dem utan att de samspelar. Den feministiska analysen 

av kön bygger på att kvinnor är underordnade män i samhället och att männen är norm 

(Mattsson 2010). Enligt Hirdman (ibid) finns det ett genussystem i samhället som 

kännetecknas och bygger på kön, maktstrukturer och ojämlikheten mellan män och kvinnor. 

Hon menar att genussystemet bygger på två principer; maskulinitet som norm i samhället och 

könens isärhållande (ibid). Enligt den första principen är män auktoritära, har makten över 

kvinnor i samhället och kvinnorna värderas lägre. Enligt den andra principen hålls män och 

kvinnor isär i samhället och ska inte mixas med varandra utan män och kvinnor har olika 

platser i samhället. Hirdmans teori är bland annat kritiserad för att sätta kön isolerat och inte i 

relation till andra kategorier. Vi kommer att använda oss av begreppet kön i vår uppsats och 

ser det som både biologiskt och socialt konstruerat.  
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5.1.3 Etnicitet/folkgrupper 

Etnicitet kan beskrivas som känsla av samhörighet för en grupp människor och mellan 

grupper av människor (Mattsson 2010). De här grupperna är hierarkiskt ordnade och det 

handlar om att dela levnadsförhållanden inom en grupp. Att tillhöra en etnisk grupp kan sättas 

i relation till kultur, språk och ekonomiska resurser men det räcker inte att bara ha dessa 

gemensamt utan själva gemenskapen gör att man tillsammans kämpar för något eller står 

utanför samhället i någon del. Grupptillhörighet och begreppet etnicitet kan kopplas samman 

med religion, gemensam historia, födelseplats, seder och bruk. Ibland kan det vara svårt att 

skilja etnicitet och kultur åt då de är nära sammankopplade. De los Reyes & Mulinari (2003) 

menar att även om koloniseringen inte längre pågår så är det något som fortfarande påverkar 

oss som efterdyningar genom hierarkier och speciella ordningar i samhället. 

 

 Etnicitet/folkgrupp handlar om en förståelse sedd utifrån en konstruktivistisk eller en 

essentialistisk förståelse. Den konstruktivistiska förståelsen innebär att etnicitet/folkgrupp ses 

utifrån sammanhanget eller specifika situationer och att de skapas och återskapas hela tiden 

(Anthias och Yuval-Davies refereras i Mattsson 2010). Utifrån den förståelsen så är 

etnicitet/folkgrupp inget vi är eller har utan upprätthålls genom olika praktiker. Etnicitet är ur 

detta perspektiv beroende av situationen, var vi är och hur vi ser oss själva. Den 

essentialistiska förståelsen innebär att etnicitet eller folkgrupp är statisk och oföränderlig. Det 

är något som vi har och/eller är (ibid). Etnicitet utifrån den här förståelsen kommer då från ens 

föräldrar och är något man föds in i. Utifrån den här förståelsen är grupper med olika kulturer 

något som bör skiljas från varandra och att en persons lojalitet finns hos dennes egen grupp. 

 

Utifrån etnicitets/folkgrupp är det intressant att titta på Halls (1992, 1996a, 1999 refereras i 

Mattsson 2010) vi och de andra. Hall menar att vi skapar oss själva genom att jämföra oss 

med andra. Han menar att vi definierar skillnader och likheter mellan oss själva och andra 

samt skapar en gräns för att upprätthålla oss och de andra. Exempel på Halls resonemang är 

att kvinnor skapas i relation till män, svarta skapas i relation till vita och att homosexuella 

skapas i relation till andra heterosexuella.  

 

5.2 Åldrande 

Det finns ett flertal olika definitioner av åldrandeprocessen. En definition innefattar alla äldre 

människor och den fysiska försämringen som de naturligt genomgår när de åldras (Jönson 
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2002). Det finns flera övergångar som är kopplade till åldrandet, t.ex. inträdet i pensionen och 

livet efter den livshändelsen.  

 

Många ser åldrandet som en process av förfall, där det sker en progredierande förlust av 

färdigheter och förmågor. Medan andra ser åldrande som en process in i visdom vilket kallas 

gerotranscendens (det goda åldrandet).  

 

Åldrandet betraktas ofta som en process som består av tre olika delar. De tre delarna är; 

biologiskt åldrande, psykiskt åldrande och socialt åldrande. Det biologiska åldrandet 

innefattar den funktionsnivå man har i förhållande till livslängden (Tornstam 2011). 

Svårigheterna med begreppet det biologiska åldrandet är att det kan vara svårt att avgöra vad 

som är åldersförändring och när sjukdom eller en aktivitetshindrande funktionsnedsättning 

föreligger.  

 

Enligt Tornstam (2011) handlar det psykologiska åldrandet om de mentala faser som vår 

personlighet går igenom. Äldre människor skiljer sig mera åt sinsemellan än vad yngre gör, 

därför är det svårt att tala om ett typiskt psykologiskt åldrande. Det sociala åldrandet handlar 

om våra relationer och kontakter med andra personer och våra roller som vi får och förlorar 

över tid (ibid). Svårigheten med det sociala åldrandet är att sociala och ekonomiska 

förhållanden, samt samhällen och kulturer ständigt förändras, vilket gör att sociala teorier hela 

tiden måste revideras och anpassa till nya villkor.  

 

Vi har valt att använda intersektionalitet i vår studie för att kunna analysera och se hur olika 

maktstrukturer påverkar äldre i Namibia. Vi kommer att titta på hur kön, etnicitet, klass och 

åldrande samspelar i de äldres vardagsliv utifrån de teman vi valt. Med hjälp av 

intersektionalitet och de begrepp vi valt vill vi analysera och titta på hur ojämlikheten ser ut 

mellan dem i olika skärningspunkter. Vi vill alltså inte bara titta på skillnader och likheter 

mellan svarta och vita eller män och kvinnor utan mellan till exempel en svart kvinna från 

arbetarklassen och en vit kvinna från medelklassen. 
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6. Metod och material   

Vi har i vår studie använt oss av en kvalitativ metod och nedan kommer vi att presentera och 

motivera studiens upplägg och de val som gjorts under studiens gång.  

 

6.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt    

Vi utgår från ett fenomenologiskt perspektiv som från början fokuserade på medvetandet och 

erfarenheten men som sedan också skulle omfatta den mänskliga livsvärlden samt den 

mänskliga handlingen (Kvale 1997).  

 

Vi har valt att använda oss av ett fenomenologiskt perspektiv till vår kvalitativa metod då det 

fokuserar på att förstå människor och deras beteenden. Det innebär att man fokuserar på 

intervjupersonens perspektiv och livsvärld och att beskriva innehåll, struktur hos människors 

medvetande och deras egna upplevelser (Kvale & Brinkmann 2009). När man använder ett 

fenomenologiskt perspektiv ska man försöka beskriva intervjun och intervjupersonens 

erfarenheter på ett respektfullt sätt (Malterud 2009). 

 

6.2 Kvalitativ metod  

Vårt syfte är att belysa äldres upplevelser av vardagslivet och hur det är att åldras i Namibia 

utifrån de samhällsförändringar landet genomgått och fortfarande genomgår. Vi valde därför 

en kvalitativ metod istället för en kvantitativ metod som fokuserar på att mäta den data man 

samlat och där man också använder sig av ett större urval (Kvale och Brinkmann 2009).  

 

Det vi vill uppnå med uppsatsen med hjälp av en kvalitativ metod är att se intervjupersonernas 

verklighet så som de själva beskriver den i intervjuerna. Vi vill också få kunskap om 

intervjupersonernas subjektiva upplevelser och erfarenheter om Namibias samhälle och deras 

vardagsliv utifrån deras egna ord, tankar och känslor. Som vi tagit upp tidigare kommer vi för 

att få det resultat vi vill, använda oss av ett fenomenologiskt perspektiv i den kvalitativa 

metoden. För att lyckas med det är det viktigt att vi som intervjuare bygger upp en atmosfär 

där intervjupersonerna känner sig trygga och bekväma under intervjun (Kvale & Brinkmann 

2009).  
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Vi har valt att inspireras av livsberättelser för att läsaren ska få en bild hur det är att leva i 

Namibias samhälle som äldre. I analysen har vi valt att göra en gemensam analys av 

livsberättelserna för att det ska bli enklare att följa.  

 

6.3 Livsberättelser    

I vårt metodval har vi inspirerats av narrativ metod genom att intervjua med syftet att få 

livsberättelser. Det har vi gjort för att få en chans att ta del av de äldres perspektiv och 

livsvärld. Vi har också valt att presentera varje person för sig då vi anser att det gör 

livsberättelserna mer levande och att läsaren får en bättre insyn i de äldres vardagsliv.   

 

Narrativa studier eller berättelseforskning är ett forskningsfält som växt fram sedan mitten av 

åttiotalet (Johansson 2005). Ordet narrativ kommer från latinets gnarus som betyder att veta, 

vara kunnig i och narrö som betyder berätta, skildra. Nationalencyklopedin beskriver ordet 

narrativ som berättande eller omtala, meddela och ordet narratologi som det vetenskapliga 

studiet av berättarkonsten. Inom forskningen finns ingen entydig definition av begreppet 

narrativ. Adelswärd (1996) menar att en berättelse kan uppstå genom att vi med ord återger 

något som har hänt i förfluten tid. Hon menar vidare att berättande är en del av vårt 

identitetsarbete genom att man ventilerar och berättar om sig själv och vad man varit med om. 

Roos (1988, refererad i Öberg 1997) beskriver livsberättelsen som en eller flera berättelser 

som bygger på en persons liv och där den som berättar själv definierar vad som skall och inte 

skall inkluderas i berättelsen. En berättelse skiljer sig från en rapport genom att den har en 

poäng, den måste innehålla berättarens värdering av vad som hänt (Adelswärd 1996). 

Berättelsens huvudpoäng kan beskrivas som en förståelse av världens utifrån den som berättar 

och genom att berätta kan vi tolka och förstå våra liv och handlingar (Skott 2004). För att 

hantera och göra världen överskådlig ordnas upplevelserna genom berättandet. Berättelsen 

hjälper till att strukturera och ge sammanhang och mening till våra erfarenheter i våra liv. 

Själva berättelsen har alltid ett syfte. Det berättas av någon ur ett specifikt perspektiv 

(Johansson 2005).  

 

Livsberättelser ger intervjupersonerna en möjlighet att tala fritt från teman eller episoder av 

hans eller hennes liv (Kvale och Brinkmann 2009). Användningen av livsberättelser är att 

sätta en persons egna tolkningar av sig själva i centrum (Johansson 2005). Livsberättelsen ger 
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också forskaren möjlighet att förstå andra människors omfattning av livet samtidigt som den 

ger den berättande personen chansen att förstå hans eller hennes liv och möjligheten att 

jämföra det med andras. 

 

Livsberättelser kan vara både muntliga och skriftliga (Johansson 2005). Det svåra med att 

skriva en livsberättelse är att viktiga delar av berättelsen kan gå förlorade, till exempel tvivel 

eller korrigeringar i berättelsen. Vi har alltså valt att inspireras av ett narrativt perspektiv 

genom att använda oss av livsberättelseintervjuer eftersom vi ville hitta ett sätt att få våra 

intervjupersoner att berätta sina historier utan att avbryta dem genom att ställa alltför många 

frågor och istället ge dem olika teman att berätta fritt om. Att vi valde att presentera 

livsberättelserna som en egen del var för att kunna presentera vårt material så levande som 

möjligt för att kunna dela med oss till våra läsare av det vi varit med om.  

 

6.4 Urval    

Från början hade vi tänkt använda oss av ett strategiskt urval (Trost 2010). Det innebär att 

man utifrån en urvalsgrupp väljer ut dem som man tror kan bidra med den information man 

behöver för sin studie (Malterud 2009). Vi hade bestämt att vi skulle ha ett större urval av 

svarta intervjupersoner än vita i vår studie samt både kvinnor och män. Anledningen till att vi 

först tänkte så var för att den Namibiska populationen har en majoritet av svarta samt för att vi 

skulle få lika många kvinnor och män och på så sätt kunna göra jämförelser. I efterhand har vi 

insett att ett strategiskt urval inte ger oss något då vi ändå inte kan generalisera resultatet i 

relation till den Namibiska populationen men vi har ändå valt att ha både svarta och vita samt 

kvinnor och män i vår studie för att kunna titta på likheter och skillnader i deras berättelser. 

 

För att få tag på våra intervjupersoner använde vi oss av nätverksprincipen (Johansson 2005). 

Det innebär att vi använt oss av vårt nätverk för att hitta intervjupersoner. Från vår svenska 

handledare på universitetet fick vi en handledare i Namibia som tidigare haft studenter vilket 

gjorde att hon redan hade ett nätverk av intervjupersoner. Vår Namibiska handledare Victoria 

är svart och det gjorde det lätt för oss att finna svarta intervjupersoner. Det var dock svårare 

att hitta de vita intervjupersonerna då vår handledare inte kände äldre vita som bodde i 

ordinära boenden. Victoria driver en frivilligorganisation, en NGO, som arbetar med att stötta 
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och hjälpa äldre människor i samhället. Tack vare att hon arbetar med organisationen fick vi 

tips om ett ålderdomshem som låg i centrala Windhoek där det bodde en stor majoritet vita.  

 

Intervjupersonerna bestod av två svarta kvinnor, två svarta män, en vit kvinna och en vit man. 

Alla intervjupersoner var pensionärer mellan 70 och 89 år gamla och bodde i huvudstaden 

Windhoek. För att göra det lättare för våra läsare har vi gjort en liten presentation av varje 

intervjuperson i resultatkapitlet.  

 

6.5 Tillvägagångssätt    

Litteratursökning och förberedelser 

Innan vi reste till Namibia förberedde vi oss genom att studera litteratur som kunde bli 

aktuella i vår studie. Sökningen efter litteratur genomfördes på Karlstads Universitet, 

Karlstads stadsbibliotek samt Gävles högskola. Vi har i vår uppsats använt oss av litteratur i 

form av böcker, böckers referenslistor samt internetsidor som varit av stor vikt för vår studie. 

Sökningen efter all litteratur skedde i Libris, Google, Google scholar och svenska 

socialstyrelsen samt hälsodatabasen. Den litteratur som vi använt oss mest av är litteratur 

främst från Google, Karlstads bibliotek, böckers referenslistor samt vår handledare Lars 

Bergström. Innan resan till Namibia hade vi också upprepande möten med vår handledare 

Lars Bergström för att hitta utländsk litteratur som var relevant för vår studie. Våra sökord har 

varit: äldre i Afrika, äldre i Namibia, äldres vardagliga liv i Namibia, kön, åldrande, klass, 

etnicitet samt utbildning.  

 

Intervjuguiden 

För att kunna besvara vår forskningsfråga gjorde vi en halvstrukturerad intervjuguide (bilaga 

1). Som Larsson, (2005) skriver börjar man då med inledande frågor för att få en bild av den 

person man valt ut för intervjun. Vi använde oss av frågor som vi skapat utifrån olika teman 

som var kopplade till studiens syfte. De teman vi hade var: familj, äldre förr och nu, sysslor, 

samhälle/regeringen, samt arbete/utbildning. Genom att använda oss av en halvstrukturerad 

intervjuguide gav det oss utrymme att vara öppna för följdfrågor. I varje tema utformade vi 

mellan sex och-sju öppna intervjufrågor med vissa uppföljningsfrågor. Som Larsson, Sjöholm 

och Lilja, (2008) beskriver fick intervjupersonerna chans att utveckla, beskriva och berätta sin 

egen historia utifrån deras egna förutsättningar.   
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Efter de första intervjuerna insåg vi att vi behövde träffa våra intervjupersoner en gång till för 

att följa upp vissa delar. Vi skapade då en till intervjuguide med uppföljningsfrågor (bilaga 2) 

och intervjuade varje person en gång till.  

 

Intervjusituationen    

Trost (2010) skriver att när man ska genomföra en intervju ska man noga välja ut sin 

intervjuplats då platsen kan ha en stor inverkan på intervjun. Vi ansåg att det bästa alternativet 

var i intervjupersonernas hem då de troligtvis kände sig trygga i sin egen hemmiljö. Vi 

upplevde aldrig att vi blev störda på grund av aktiviteterna i intervjupersonernas hem då 

anhöriga och grannarna respekterade att vi var där för att genomföra vår studie. För 

enkelhetens skull använde vi vår namibiska handledare som tolk när vi intervjuade de svarta 

intervjupersonerna, när vi intervjuade de vita intervjupersonerna pratade vi engelska. Att vi 

hade tolk under fyra av sex intervjuer är något som kan ha påverkat vårt resultat. I samtal där 

tolk används kan man aldrig exakt veta att allt översätts ordagrant. Vi fördelade arbetet vid 

intervjutillfällena så att en av oss hade det centrala ansvaret för att ställa frågorna medan den 

andra skrev ner allt som sades.  

 

Vi hade ett uppdelat ansvar i intervjusituationerna genom att en hade ansvaret för att skriva 

och en annan hade ansvaret för att ställa frågor. Vi valde medvetet att inte spela in det som 

sades. Anledningen till detta var för att vi redan innan vi åkte pratade om detta och tyckte det 

kändes som att det skulle bli rörigt när vi skulle ha tolk samt att vi tänkte att vi kunde spara tid 

i och med att vi hade begränsad tid i Namibia. Under de första intervjuerna med de svarta 

personerna kände vi också att det skulle blivit jobbigt att lyssna på inspelningarna då det var 

mycket ljud runt omkring när vi intervjuade. Med anledning av detta är de citat vi redovisar i 

resultatet inte direkta citat utan hämtade från våra anteckningar. 

 

I efterhand kan vi känna att tidsaspekten troligen inte var ett hållande argument till att inte 

spela in intervjuerna men vi känner fortfarande att intervjuerna hade blivit röriga att lyssna på 

i och med alla ljud runt omkring. I och med att vi valde att inte spela in våra intervjuer kan vi 

ha förlorat viktig information till vår studie, dock är detta något vi aldrig kommer att få reda 

på. För att minska risken för att förlora delar av berättelserna gjorde vi ett första utkast direkt 
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efter varje intervju och gick igenom dem tillsammans. Eftersom vi gjorde en uppföljande 

intervju så fick vi också chansen att stämma av om det var något som vi tyckte var oklart.  

 

När vi skulle genomföra vår intervju informerade vi informanten vilka ramar vi hade för 

studien, var vi kom ifrån samt studiens syfte. Vi informerade också om de etiska aspekterna 

kring intervjun, deras deltagande samt att intervjun var helt anonym. Alla intervjupersoner 

ville ha med sina för- och efternamn i uppsatsen. Vi valde att ha med förnamnen på 

intervjupersonerna vilket de accepterade. Efter intervjun var färdig frågade vi alltid om de 

undrade över något och hur intervjun var. Det här var en viktig aspekt för oss då intervjun 

handlade om intervjupersonernas liv, känslor samt personliga erfarenheter (Kvale och 

Brinkmann 2009). Vi tackade alltid intervjupersonerna för att de ställt upp och gjort vår 

uppsats möjlig.  

 

Bearbetning av data 

Genom att skriva ner livsberättelserna direkt efter intervjuerna och gå igenom dem i flera 

omgångar, blev det lättare för oss att se vad vi hade fått för resultat inför vår analys (Malterud 

2009). Efter att ha genomfört den här processen kunde vi slutföra våra livsberättelser som 

sammanlagt blev 23 sidor.  

 

Efter intervjuerna bearbetade vi våra sex livsberättelser för att se vilka likheter samt olikheter 

vi kunde urskilja i intervjuerna. Vi utgick från de teman som vi hade valt till intervjuguiden. 

Vi använde oss sedan av överstrykningspennor där varje tema fick en färg. Genom att göra så 

kunde vi urskilja resultatet och om vi hade nått vårt syfte med uppsatsen. 

 

Våra livsberättelser presenteras under resultatkapitlet, dock görs inga kopplingar till våra 

utvalda teorier eller tidigare forskning utan läsaren hänvisas till analyskapitlet. Vi valde att ha 

det här upplägget dels för att ge läsaren struktur och klarhet och dels för att behålla 

livsberättelserna i så ursprunglig och levande form som möjligt. I analyskapitlet har vi valt att 

ha en samlad analys där vi kopplar intervjupersonernas berättelser till våra teorier och tidigare 

forskning. Genom att ha en samlad analys har vi också fått en möjlighet att visa på likheter 

och skillnader mellan intervjupersonernas berättelser. 
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6.6 Reliabilitet, validitet och generalisering   

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i det man har studerat. För att ha en hög reliabilitet 

ska forskningen ha en bra tillförlitlighet (Trost 2010). En hög reliabilitet innebär också att 

resultatet av studien ska vara desamma vid upprepande mätningar. Det som kan ha påverkat 

tillförlitligheten för oss är att vi inte valde att spela in intervjuerna och därmed kan ha tappat 

viktig information. Vi kan också ha tappat information genom användandet av tolk. Detta gör 

att vi anser att vi har en låg reliabilitet i vår studie. Trost (2010) beskriver att människor kan 

ändra åsikter och se saker olika från dag till dag eftersom vi alla är en del av en process i 

samhället. Det påverkar också reliabilitet då chansen att intervjupersonerna ska ha exakt 

samma åsikter efter en tid kan ha förändrats i takt med att samhället förändras. Slutligen tror 

vi att om någon eller några andra skulle genomföra samma studie så skulle troligen resultatet 

bli annorlunda eftersom människor är olika och tolkar olika.  

 

För validiteten i kvalitativ forskning är det viktigt att ta reda på vad intervjupersonerna menar 

eller hur de uppfattar ett ord eller en företeelse (ibid). Validitet ställer frågan om man har mätt 

det man vill mäta. I vår studie har vi velat veta hur intervjupersonerna upplevde delar av sitt 

vardagsliv och hur de upplevde sitt åldrande i Namibia. Vi anser att vår studie har en rimligt 

hög validitet då vi redan innan intervjuerna visste vad vi ville fokusera på, dock tillkom mer 

information från intervjupersonerna som vi inte hade förutsett innan. Översättningen på 

intervjuerna kan också ha påverkat validiteten negativt. Vi upplevde också att våra 

intervjupersoner gav oss utförliga och detaljrika berättelser vilket vi tror berodde på att de 

kände att de kunde göra skillnad genom att berätta men också för att vi valde att ha 

intervjuerna i deras hem där de kände sig trygga och avslappnade. Detta stärker också vår 

validitet och i helhet tycker vi att vi uppnått en bra validitet då vi har fått svar på våra 

frågeställningar. 

 

Generalisering kan ses som något universellt (Malterud 2009). Det innebär att man kan 

generalisera en population. Eftersom vi bara hade sex intervjupersoner kan vi inte generalisera 

resultatet för hela namibiska befolkningen. Dock gav våra intervjupersoner vissa liknande 

berättelser under intervjuerna så vi kan anta att de inte är ensamma med att ha dessa 

upplevelser i Namibia. 
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6.7 Etiska överväganden  

I vår studie har vi utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2008) och deras 

fyra huvudkrav som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om studiens syfte, hur studien 

kommer att genomföras och redovisas och det gjorde vi innan varje intervju. Alla deltagarna 

fick veta att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta deltagandet. Vi 

informerade dem om att materialet endast skulle användas till vår studie.  Samtyckeskravet 

innebär att deltagarna ger sitt samtycke till medverkan (vetenskapsrådet 2008). Alla som 

deltog i vår studie såg det som viktigt att delta och en möjlighet att göra sig hörda. 

 

Ett dilemma som uppkom under vår studie var kopplat till konfidentialitetskravet som innebär 

att enskilda personer inte ska kunna identifieras (ibid). Vi hade hört från tidigare forskare i 

Namibia att deltagarna ville och begärde att medverka med sina fullständiga namn, vilket 

också var vad våra deltagare ville. Vi informerade om att de skulle kunna bli identifierade, 

främst i Namibia, eftersom vi hade för avsikt att skicka vårt färdiga material tillbaka till 

Namibia. Vi informerade också om eventuella konsekvenser med att ha med sina namn då 

anhöriga kunde uppleva negativa konsekvenser av deras deltagande. Deltagarna såg det som 

viktigt att vara med och göra sig hörda och ville ha med sina namn och vi har därför valt att 

ha med deras namn men som en kompromiss har vi endast tagit med förnamnen.  

 

Nyttjandekravet innebär att insamlat material endast får användas för forskningsändamål 

vilket vi tydligt klargjorde och att våra anteckningar skulle förstöras när studien var färdig för 

att de inte skulle spridas på fel sätt (ibid). 
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7. Resultat  

Livsberättelserna nedan bygger på de sex intervjuer som vi genomförde. Tre av 

intervjupersonerna är kvinnor och tre är män. Både kvinnorna och männen representerades av 

två svarta personer och en vit person. Vi har som vi tidigare tagit upp valt att presentera varje 

person för sig. 

 

7.1 Silvia 

Bakgrund 

Silvia är 87 år gammal kvinna och bor i Katatura. Hon är svart och tillhör stammen Herero. 

Vid båda intervjuerna bar hon en traditionell Hereroklänning och hatt. Silvia bor i en liten 

stuga på sin dotters tomt. Stugan är byggd av tegel och cement precis som det större huset 

som dottern bor i. Alla hus på gatan är byggda på samma sätt och de flesta husen är mycket 

små. Om man tittar närmare i området så finns det både mindre och större hus, alla nära 

varandra. Utanför husen finns en asfalterad väg. Husen har oftast inte någon speciell färg utan 

de flesta är bruna, vita eller beiga. Runt huset finns en mur liksom många andra hus har. En 

del hus har även taggtråd runt muren för att förhindra att inkräktare kan ta sig in. Det finns 

många hus på Silvias gata och på gatan leker barn och gatuhundar. Många av barnen utanför 

huset är barfota och har trasiga kläder. Silvia har ingen trädgård med blommor och träd utan 

den består mest av sand som blåser upp i luften kring huset. Få hus på gatan har en riktig 

trädgård utan det är mest skräp och sand. 

 

Familj 

Silvia är gift och tillsammans med sin make har de fjorton barn, varav sex har dött. Silvia 

träffade sin man 1958 och de gifte sig samma år. Silvia bor tillsammans med sin make i en 

liten stuga på baksidan av dotterns tomt. Dottern och hennes barn bor i en stuga bredvid. 

Silvia sover på en madrass då hon varken har råd eller utrymmet för en säng i stugan. Under 

intervjun berättar Silvia om vilken makt kvinnor och män har. Silvia beskriver att hon är den 

som bestämmer på grund av att hon är äldst men att hennes make har makten i familjen.  

 

 I`m the head of the house here, it is because I`m the oldest one but my husband still has all 

the power. That’s the thing; I have the power if someone asks me from the outside but my 

husband really has all the power. But if he died I would have all the power because his 

dead. It can be the other way around, if the women supports the whole family while the 

man does not work, she is the one with all the power. 



31 

 

 

Silvia beskriver att kvinnor har viss makt i sitt vardagsliv men att bakom stängda dörrar 

existerar inte jämlikhet utan då har männen fortfarande makten.  

 

Vardagen/sysslor 

Silvias vardag kretsar kring mat och hushållssysslor. Hon beskriver hur de lider och har dåligt 

med pengar. Både hennes dotter och man försöker få ihop pengar till att köpa mat men 

misslyckas ibland på grund av deras ekonomiska situation. 

 

You are supposed to eat three times a day but if no one comes with food to me I hardly do 

that. My husband tries to get milk every morning. Also my daughter tries to get me to eat 

but if there is nothing to eat, what can she do? 

 

Silvia berättar om deras ekonomiska situation med uppgivenhet då de många gånger inte har 

råd att köpa mat. Hennes inkomst består av pensionen på 500 namibiska dollar som hon får en 

gång i månaden. Hennes make får lika mycket och enligt Silvia kommer de inte långt på det. 

Deras pension ska räcka till mat, hushåll, hyra, kläder, el och vatten. När det behövs pengar 

till läkarbesök och taxiresor räcker pengarna från pensionen inte hela månaden.  

 

Silvia har svårt att förflytta sig då hon har smärtor i benet vilket innebär att hon ofta sitter på 

en bänk utanför huset under dagarna. Silvias dotter hjälper henne med vardagssysslorna men 

påtalar att hon själv vill sköta sin tvätt då hon inte tycker om tanken på att någon annan rör 

den. Silvia beskriver oro och ångest över att dottern inte har ett arbete och är oroad över 

dotterns framtid då det är svårt att få ett arbete.  

 

Arbete/utbildning 

När Silvia växte upp bodde hon på en gård där hennes uppgift var att mjölka kor, torka kött 

och göra smör. Efter det, innan Namibia blev självständigt, arbetade hon som hushållerska 

och sysslorna varierade beroende på vad som behövde göras i huset. Silvia berättar att efter 

hennes familj blev utkastade från de centrala delarna av Katutura så fortsatte hon att arbeta 

som hushållerska för de vita inne i staden mellan sju och två. Arbetstiden styrdes av när svarta 

fick tillåtelse att vistas i staden. Silvia berättar att det är svårare att få arbete idag om man inte 
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har utbildning och de jobb som finns är lågavlönade. Silvia berättar att hon fortfarande skulle 

arbeta om hon hade möjligheten då hon behöver pengarna till sin familj. 

 

Äldre förr och nu 

Silvia beskriver sig själv som en väldigt gammal kvinna. Hon vill inte bli äldre utan vill hellre 

dö nu. Hon berättar att äldre människor lider och att hälsan blir sämre ju äldre man blir. Under 

Silvias uppväxt behandlade hon de äldre som hon själv ville bli behandlad när hon blev äldre. 

 

I grew up with my parents and grandparents and I thought of them that I will go there one 

day too and I should treat them as I want to be treaded later in life. When I was young we 

loved the elderly people, not like today.  

 

Idag tycker Silvia att de yngre inte bryr sig om de äldre och att de endast är ute efter deras 

pengar. Silvia uttrycker en ledsamhet när hon pratar om respekten för de äldre i dagens 

Namibia. Hon beskriver en önskan om att de yngre ska ta hand om de äldre i samhället.   

 

Silvia berättar att hon har en väninna vars dotter tar hennes pension varje månad. Enligt Silvia 

är detta vanligt då många yngre inte har arbeten. Hon beskriver hur de yngre idag bara är 

intresserad av de äldre om de har pengar och att man idag måste betala för allt. Förut hjälpte 

familjen till mer och om man ändå behövde köpa hjälp var det billigare än i dagens Namibia.  

 

Regeringen/samhället 

Silvia berättar att hon tycker det var bättre före Namibia blev självständigt. Hon beskriver att 

de då var under de vita medan de idag är under stammen Owambo och att de andra svarta 

lider mer nu. Den vita regeringen behandlade dem bättre och det var billigare att leva även om 

de svarta blev diskriminerade och till exempel inte fick köpa vitt socker eller gå in genom 

samma ingång som de vita till affärerna. Silvia vill att dagens regering ska behandla dem 

bättre och ge dem mer pengar i pension samt kläder, mat och filtar mot kylan.  

 

We want the government people to treat us equal as their own families. They have this big 

houses and they don`t give us anything else but the pension. 
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Silvia berättar att när hon var ung fick de äldre inte ens pension, då var det bara familjen som 

hjälpte dem. Skillnaden då var att familjen hjälpte de äldre i vardagen på ett annat sätt. Silvia 

förklarar att hon aldrig vill till ett äldreboende. Hon förstår inte varför människor bor där och 

undrar om de inte har något hem eller familj som tar hand om dem.  

 

Sammanfattning 

Silvia tycker att det var bättre förr när familjen tog hand om varandra, inte som nu när många 

ur den yngre generationen bara vill åt de äldres pengar. Silvia tillhör arbetarklassen och har 

tidigare arbetat för de vita. Idag är regeringen enligt Silvia sämre än innan Namibias 

självständighet när de vita bestämde. Silvia berättar att hon aldrig skulle vilja bo på ett 

äldreboende och hoppas att hon aldrig behöver det.  

 

Silvia berättar att kvinnor har makt idag men att det i slutändan ändå är männen som har 

makten. Silvia berättar också att den yngre generationen i dagens Namibia inte har någon 

respekt för de äldre vilket leder oss till nästa livsberättelse från Ella som beskriver ett likartat 

Namibia.  

 

7.2 Ella 

Bakgrund 

Ella är en 78 år gammal svart kvinna. Hon bor i Katatura och tillhör stammen Herero. Huset 

hon bor i är gjort av tegel och cement precis som Silvias hus. Ellas hus är beige i färgen. Runt 

omkring finns det andra likartade hus men också några lite större hus. Även de större husen är 

små om man jämför med Sveriges storlekar på hus. Ellas kvarter ligger några kvarter bort från 

Silvias men alla kvarter i den här delen av Katatura ser rätt lika ut. Även här finns det en 

asfaltsväg som går genom hela kvarteret. Ellas hus har ett högtstängsel runt hela huset. Ella 

förklarar att det är för att hålla borta inkräktare. Barnen leker och många står vid vägkanten 

och småprata. Trädgården består av två träd och jord/sand på marken.   

 

Familj 

Ella träffade sin man på en gård där hon arbetade och hon gifte sig när hon var väldigt ung. 

När de varit gifta i 12 år dog han och då blev Ella familjens överhuvud. Ella har åtta barn och 
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flera barnbarn. Idag bor sju personer i Ellas familj hemma hos henne. Ellas syster bor i Ellas 

hus men betalar för huset då Ella inte har tillräckligt med pengar för att försörja både sig och 

övriga familjen.    

 

I consider myself to be head of the family. I became that when my husband died. They all 

lean on me to help them if they need it.  

 

Ella talar om makten som kvinnor får efter att maken har dött. Dock berättar Ella senare att 

männen har all makt i samhället och alltid kommer att ha.  

 

Vardagen/sysslor 

Ella berättar om hur sysslorna skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Mannens roll innan 

självständigheten var att ta ut boskapen till bete, slakta boskap för att ta hem mat till familjen. 

Kvinnorna bar hem vatten och skötte hemmet och barnen. Männens ansvar idag är att försörja 

familjen genom att arbeta och få in pengar. Kvinnorna idag har fortfarande ansvar för 

hemmet, barnen och de sjuka. De får lära sig av den äldre generationen vad som ska göras. 

 

You learn from your mother how to cook and take care of the house and children. It goes 

from generation to generation. That’s just how it is. 

 

Ella önskar att det fanns mer att göra för henne. Hon känner sig välsignad att hon inte är sjuk 

för hon har många vänner som är det. Ella berättar att hon går upp tidigt för att städa huset 

och hon tycker om att hon kan göra vad hon vill under dagarna. Genom att hålla sig sysselsatt 

får Ella tiden att gå. Hon berättar att det är hennes sätt att inte tänka för mycket och bli ledsen. 

 

Arbete/utbildning 

Ella gick aldrig i skolan som barn och när hon var tillräckligt gammal började hon arbeta som 

hushållerska.  

 

When I got a little older I started to work at a farm for the German people. After the farm I 

started to work as a domestic worker for the white people. My duties were to clean, iron, 

wash clothes and do the dishes. 
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Ella arbetade åt de vita tills hon gick i pension. Hon arbetade mellan nio och fem varje dag 

och till en början fick hon lön men när hon blev äldre slutade de betala henne.  Ella berättar 

att om hon kunde så skulle hon vilja fortsätta att arbeta. Vidare berättar hon att det inte är 

pengarna som gör det utan längtan efter att kunna göra skillnad i samhället.  

 

Äldre förr och nu 

Ella berättar om hur de förr behandlade sina äldre och sin familj med respekt och kärlek. 

 

Our elderly and parents played a big role in the family and they had a lot of power. You 

can say that they were the head of the house. We treated them good because we loved them 

and we loved each other. 

 

Ella gjorde frukost till de äldre i familjen varje dag och pengarna som hon tjänade ihop genom 

att arbeta gick till mat och boende för familjen. Ella berättar att det var inte bara familjen som 

tog hand om de äldre förr utan det kunde lika gärna vara en granne eller vän. Ella känner äldre 

idag som inte får behålla sin pension men själv får hon göra vad hon vill med sin. Ella ser sig 

som osynlig och utan någon roll i samhället idag.  

 

My role in the society today is nothing, I don’t have a role anymore, I`m old and have no 

place in the society. 

 

Ella tycker inte att den yngre generationen tar hand om de äldre idag. Hon anser att de är få 

familjer som hjälper sina äldre och att de är fler som skickar sina äldre till äldreboende idag.  

 

Regeringen/samhället 

Ella tycker inte om äldreboenden och kommer aldrig att flytta till ett. Hon berättar att hon vet 

att det är lortigt och dålig mat. Ella berättar om hur många äldre idag dricker och är sjuka. I 

samhället är det stor skillnad mellan kvinnor och män. Männen är de som har makten i 

samhället. 

 

It is not a secret that men have all the power. Men want to take over but they are stupid but 

they still have all the power. 
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Ella tycker att regeringen gör för lite idag och att många äldre är fattiga och inte har råd med 

mat och kläder. Hon tycker att pensionen borde dubblas för att vara rimlig. Ella uttrycker 

också en önskan om att regeringen ska åka till äldreboendena och se hur de äldre har det. 

Äldreboendena i Katutura är fattiga och de som bor där är ensamma. Ellas högsta önskan för 

de äldre i Namibia är att alla ska kunna försörja sig själva och leva ett bra liv.  

 

Sammanfattning 

Ella pratar om makten kvinnor får när maken avlider. Ella säger också att männen har all makt 

i samhället och att de alltid kommer att ha det. Ella lever på 500 namibiska dollar i månaden 

förutom den ekonomiska stöttningen till hyran från hennes syster. Ella arbetade åt vita som 

hushållerska när hon var yngre.  

 

Ella tycker att den yngre generationen inte har någon respekt för de äldre idag och hon känner 

sig osynlig i dagens samhälle. Ella säger också att de yngre försöker utnyttja de äldre genom 

deras pensionspengar. Ella pratar också om att hon hoppas att hon aldrig hamnar på ett 

äldreboende då det är så fattigt och ensamt. Det här för oss vidare till Anke som bor på ett 

äldreboende i centrala Windhoek.  

 

7.3 Anke 

Bakgrund 

Anke är en 70-årig vit kvinna som bor i ett litet hus på ett äldreboende i centrala Windhoek. 

Området är inhägnat och alla hus på området ser likadana ut. De är vita och är byggda av tegel 

och cement. Husen står inte tätt ihop utan varje hus har trädgård och uteplats. När man ser sig 

omkring ser man att det är gott om utrymme. Det finns rosor och andra blommor vid varje hus 

och vid de gemensamma ytorna. Man inser snabbt att det kostar att bo som Anke gör. Det 

finns även en vakt dygnet runt som ser till att ingen utomstående kan ta sig in. Utanför 

äldreboendet finns det andra större hus och stora trafikerade vägar. Det blir uppenbart att det 

är stor skillnad mot Katatura där vi genomförde de andra intervjuerna. 

 

Familj 

Anke är född och uppväxt i Tyskland och kom till Namibia när hon var 30 år. Hon är 

frånskild och har en dotter.  Hon har inte skaffat någon ny man eller fler barn sedan hon 
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flyttade till Namibia för 40 år sedan. Anke är mycket stolt över sin dotter som har läst 

psykologi i Sydafrika med goda resultat. Ankes dotter är gift och har två barn. Anke beskriver 

att det bästa med barnbarn är att man kan njuta av dem och sedan lämna tillbaka dem till sina 

föräldrar. Anke ångrar ingenting i sitt liv utan är nöjd med livet hon haft och livet hon har nu.   

 

Vardagen/sysslor 

Anke bor i ett eget hus på ett äldreboende som hon beskriver är väldigt bra och att hon är glad 

att hon bor där. Äldreboendet kostar pengar och om man inte har pengarna visas man till 

dörren. Anke berättar att de som äger äldreboendet inte bryr sig om vad som händer den som 

inte har pengar och inte kan bo kvar. Men Anke vill inte klaga eftersom hon vet att de som 

bor på äldreboendet i Katatura har det mycket värre. 

 

But I don`t complain because at the old age home in Katutura it´s so hard and they are so 

poor, they have nothing. I hope of all my heart that I never have to live there. 

 

Anke berättar att de får tre mål mat om dagen med sallad och de får efterrätt två dagar i 

veckan. Hon berättar att det inte är lyxigt men det är okej och hon gillar det. De som bor på 

äldreboendet betalar mindre för tv och radio än andra i samhället. De får hjälp av olika företag 

med bland annat ögontest och pengar till mat. Anke har fått hjälp med en del av kostnaden för 

sina glasögon. På grund av detta upplever Anke att personer utifrån har en speciell attityd mot 

de som bor där. Hon påtalar också skillnaden mellan de som bor på hennes äldreboende och 

de som bor på äldreboendet i Katutura där man inte får den här hjälpen. På Ankes äldreboende 

stöttar de boende varandra. De som inte klarar sig självständigt får hjälp av personal som 

arbetar på boendet dygnet runt. Anke tar hand om sig själv och hjälper även andra på dagarna. 

 

Anke gillar friheten och att hon kan göra det hon vill. Hon har egen bil och åker ofta iväg och 

fikar med vänner. Anke är glad och lycklig över att hennes kropp och huvud fungerar. 

 

Arbete/utbildning 

Anke är utbildad medicintekniker och har arbetat som det i ett laboratorium under hela sitt 

arbetsliv. Hennes arbetstider var åtta till fem med en timmes lunch och hon arbetade oftast 

alla dagar i veckan. 

Äldre förr och nu 
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Anke ser sig själv som en äldre person och hon älskar sitt liv. Hon berättar att det mesta gör 

henne glad men främst att se sina barnbarn växa upp. Anke berättar att när hon var liten var 

hon rädd för de äldre som inte kunde ta hand om sig själva. Anke berättar också att den 

faktiska åldern på att vara gammal har förskjutits för henne. Hon tycker att hon har en god 

hälsa och är glad över det hon har. Synen på äldre tror Anke beror på uppväxten och hur 

familjen ser ut eftersom barn lär sig av vuxna. Anke tror att svarta behandlar sina äldre bättre 

än vita, att de bryr sig och respekterar sina äldre.  

 

Black people respect and see their old people as wise. To be honest white people don’t care 

about their old people, for them it is all about the young people. I think white and black 

people have a good system of taking care of old people in their family. 

 

Att man ska ta hand om sina äldre börjar försvinna enligt Anke. De äldre idag får så lite och 

Anke berättar att många barn tar de äldres pengar.   

 

Regeringen/samhället 

Anke berättar att det är stor skillnad på män och kvinnor i Namibia och att männen ser ner på 

kvinnorna. Kvinnorna är underbetalda och ska enligt bibeln göra vad männen säger åt dem att 

göra. Men Anke berättar också att kvinnorna är smarta och får makt trots att männen inte 

märker det. Anke berättar att kvinnorna får mer och mer makt och hon tror att en av 

anledningarna är att Namibia har organisationer som hjälper kvinnor. Från regeringen får de 

äldre 500 namibiska dollar i månaden och det tycker Anke är fel. Hon tycker inte om 

regeringen. 

 

The government people have their big salary to their pockets and we get 500 Namibian 

Dollar, that is sick and a shame. 

 

Anke påtalar också att hon inte gillar att människor som inte har arbetat eller betalat skatt i 

Namibia ska få pension. Hon tycker att de förväntar sig pengar utan att ha gjort något eller 

bidragit till samhället och berättar att många tyskar, men även svenskar, gör så i Namibia. 

 

 

Sammanfattning 
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Anke bor på ett äldreboende och är högutbildad. Anke får tre mål mat om dagen och hjälp 

med bland annat pengar till mat och olika hjälpmedel. Anke mår bra och tycker mycket om 

sitt liv som äldre då hon har frihet att göra det hon vill.  

 

Anke pratar om männen i samhället och hur de har makten och att de ser ner på kvinnorna i 

Namibia. Anke berättar att svarta behandlar sina äldre bättre än de vita i Namibia genom att 

de respekterar sina äldre på ett annat sätt. Anke är inte nöjd med regeringen och tycker att de 

borde ge äldre mer i pension. Nu kommer en historia från Josef som bor i Katutura.  

 

7.4 Josef 

Bakgrund 

Josef är 74 år gammal och bor i Katatura. Han är svart och tillhör stammen Herero. Josef hade 

på sig samma kläder vid båda intervjutillfällena och man kunde se att kläderna var slitna. 

Josef bor i ett plåtskjul med sin fru och dotter. Huset är gjort av plåt som de satt ihop till 

väggar och tak. Josef och hans familj har ett litet rum där de lagar mat, sover och uträttar sina 

behov. Runt hans hus ser man endast jord och trasiga föremål. Josef har ingen mur eller staket 

runt sitt hus som de andra har. Runt omkring finns andra hus som är gjorda av cement.  Josef 

bor i samma kvarter som Silvia men Josefs hus är det enda som är gjort av plåt. De har ingen 

elektricitet eller rinnande vatten i huset. Utanför på vägen var det barn som skrattade och 

spelade fotboll. 

 

Familj 

Josef är gift och har 17 barn tillsammans med sin fru. Josef och hans fru har varit gifta i 24 år. 

Josef har endast en dotter som fortfarande bor kvar i hemmet. Enligt Josef är han ledaren över 

sitt hem och det kommer han fortsätta vara tills den dag han dör. Josef berättar att det är en 

stor skillnad mellan män och kvinnor i dagens Namibia. Han berättar också att han och hans 

hustru har ett mycket bra förhållande.  

 

She does what I want her to do and at the same time she is working as a domestic worker. 

She cleans and does everything in the house and takes care of our daughter. 
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Vardagen/sysslor 

Josefs vardag är svårare nu än förut. Han berättar att han inte tycker om sitt nuvarande liv då 

han inte har någonting. Han har hjärtproblem som gör hans vardag svårare. Han berättar att 

han inte har råd att träffa en doktor då det är för dyrt. Josef tycker att hushållsutgifterna är för 

dyra eftersom han inte har mycket pengar att leva på. Josef och hans familj har knappt råd 

med mat vilket han tycker är mycket jobbigt. De äter endast en eller ibland två gånger om 

dagen. Enligt Josef bryr sig inte hans familj om honom. Vissa av hans barn kommer endast 

när de vill ha pengar. Han säger också att han inte har kontakt med alla sina barn då de lever 

sina egna liv och vissa bor inte i Namibia längre.  

 

I talk to some of my children on the phone sometimes. Some of my children give me food 

or sometimes 100 Namibian Dollars. But not all of my family helps me.  

 

Josef har kontakt med några få av sina barn. De frågar ofta om de kan få pengar av honom 

men eftersom Josef inte har pengar att ge har många av barnen slutat fråga och har inte längre 

kontakt med honom.   

 

Arbete/utbildning 

När Josef var yngre körde han lastbil i Sydafrika. Han arbetade åt vita och han arbetade från 

måndag till lördag. Han tyckte det var tufft då han arbetade från sju på morgonen till sex på 

kvällen. Josef berättar att han inte tjänade mycket men att det var andra tider när han var 

yngre. Han fortsätter berätta att han har en verkstad bredvid sitt hus där han svetsar små 

möbler och liknande. När han var frisk kunde han tjäna 800 Namibiska Dollar men berättar att 

det inte ger lika mycket pengar längre eftersom han inte orkar göra lika mycket. Josef och 

hans fru har tagit ett lån från regeringen för att kunna ge sin dotter chansen att läsa på 

högskola. Josef tycker att det är alldeles för dyrt men vill ge sin dotter det som han inte 

lyckades få.  

 

We took a loan from the government so that our daughter could go to college. When she 

gets a job she has to repay the money to the government.  

 

Om Josef fick välja skulle han fortfarande arbeta så han skulle kunna försörja sin familj. Han 

hoppas att dottern går klart skolan så att hon kan hjälpa familjen i framtiden.  
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Äldre förr och nu 

Josef berättar att när han var yngre var äldre som kungar och drottningar. Han fortsätter 

berätta att han kände sig som en slav då men att han respekterade äldre. På den tiden fick inte 

äldre hjälp från regeringen utan det var anhöriga som hjälpte de äldre. Man respekterade sin 

familj och hjälpte dem utan att fråga varför. Josef berättar vidare att dagens samhälle och den 

yngre generationen är annorlunda. 

 

The younger people today don´t treat elderly good, not like we did when we were younger. 

They need to learn how to treat us with respect.  

 

Josef säger att om man inte har en familj som kan ta hand om en hamnar man på ett 

ålderdomshem men att när han var ung så hjälpte man varandra även om man inte tillhörde 

familjen. Han påtalar att utan familj står man maktlös och ensam idag.  

 

Regeringen/samhället 

Josef tycker inte om ålderdomshem och säger att han aldrig skulle bo på ett. Han berättar att 

det var mycket billigare att leva förut än vad det är nu. Förut kunde man leva på 200 

Namibiska Dollar på en månad men nu räcker det inte ens med pensionen han får varje 

månad. Josef berättar att många äldre inte lever ett värdigt liv idag och att de behöver mer 

pengar i pension. Josef säger att han tror att många vita i Namibia har ett bra och tryggt liv 

och mer makt än vad många av den svarta befolkningen har. Vidare berättar Josef vilken roll 

han känner att han har i samhället idag och att hans erfarenheter inte är värda något. 

 

My role today is just to help myself because in society you are nothing but a burden and 

you don`t have a role anymore when you are old. 

 

Sammanfattning 

Josef talar om att han som man har makten både samhället och i hemmet och att han älskar sin 

hustru för att hon lyder honom. Josef har problem med sin hälsa och han har inte alltid råd 

med mediciner och läkarbesök. Josef har inte någon utbildning och arbetade tidigare som 

lastbilschaufför åt vita. För att Josefs dotter ska få ett bättre liv har han tagit ett lån så att hon 

ska kunna utbilda sig. Josef önskar, precis som några av de andra intervjupersonerna, att han 

kunde fortsätta arbeta så att han kunde ge sin familj ett bättre liv.  
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Josef pratar om den yngre generationen och den bristande respekt de har för de äldre i dagens 

samhälle. När han var yngre hjälpte man de äldre och hyste stor respekt för dem. Josef skulle 

aldrig vilja bo på ett ålderdomshem.  

 

7.5 Mulie  

Bakgrund 

Mulie är en 80 år gammal svart man som bor i Katatura. Mulie tillhör stammen Herero. Under 

första intervjutillfället hade Mulie äldre kläder på sig och vi nästa intervjutillfälle hade han på 

sig en vit kostym med hatt samt smycken som han stolt visade upp. Mulie bor i ett relativt 

stort hus jämfört med många andra och han har en stor trädgård. Huset är byggt av tegel och 

cement och utanför huset går en stor asfalterad väg som är tungt trafikerad. I huset hade Mulie 

många fina tavlor och andra små föremål som såg dyra ut. Det märktes att Mulie haft det 

bättre ekonomiskt än många andra av våra svarta intervjupersoner.   

 

Familj 

Mulie berättar att han har varit gift två gånger. Hans första fru avled sju år efter att de träffats. 

Mullies andra fru dog 2011. Mulie har 12 barn och 25 barnbarn. Enligt Mulie gjorde fruarna 

mycket i huset. Mulie berättar att han är mannen i huset och har all makt vilket han kommer 

att ha tills han dör. Alla Mulies barn är gifta och har egna barn. Mulie påtalar att hans barn 

aldrig kommer och hälsar på honom. De få gånger de kommer tar de inte med något till 

honom och de är inte villiga att hjälpa honom om han behöver hjälp med något. Mulie säger 

att när han växte upp var det annorlunda. Han berättar att han alltid hjälpte sina föräldrar och 

systrar med pengar eller sysslor.  

 

Vardagen/sysslor 

Mulie tycker att vardagen är annorlunda nu än vad den var när han var yngre. Mulie beskriver 

det som att Gud gör så att hans dagar går framåt och han hoppas att Gud är med honom varje 

dag.  
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My everyday life now is a lot different. I wake up in the morning, clean my room, house 

and then I go out to my garden and work there. That’s my everyday life now. I do this to 

make the days go by.  

 

Att träffa vänner under dagarna är något som gör Mulie glad nu när hans fru har gått bort. 

Mulie läser ofta bibeln och säger att han blivit välsignad med sina barn och sin fru. Mulie 

berättar att han inte ångrar något i livet. Mulie påtalar att i dessa tider har han inte tillräckligt 

med pengar men att han klarar sig.  

 

Arbete/utbildning 

Det är mycket stor skillnad mellan män och kvinnor i Namibia enligt Mulie. Kvinnorna 

arbetar också hårt men Mulie tycker att det var bättre förr då kvinnorna gjorde vad männen 

sade åt dem att göra. Nu gör kvinnorna lite vad de vill och de har betydligt mer makt än de 

hade förut. Tidigare gjorde kvinnorna alla hushållssysslor medan männens arbete var att 

försörja familjen.  

 

 In those days the men were the head of the house. If you told your women to get water for 

you they did now they don`t, instead they send their children to do it. Those days were 

good now it isn’t. The women here in Namibia have a lot more power than they used to. 

 

Innan Mulie gick i pension var han polisofficer. Han arbetade med både svarta och vita i sitt 

yrke. Mulie berättar att han aldrig arresterade svarta personer då han såg dem som sina egna. 

 

Äldre förr och nu 

Mulie berättar att när han var ung respekterade han de äldre och man tilltalade dem med 

respekt. Enligt Mulie gjorde man vad man blev tillsagd utan att ställa frågor till de äldre. Idag 

har den yngre generationen ingen respekt alls för de äldre. De tycker endast om de äldre när 

de har chansen att stjäla något från dem. Mulie önskar att den yngre generationen skulle vara 

mer som den äldre generationen. Den äldre generationen lider i dagens samhälle och Mulie 

tycker inte om sin roll i dagens Namibia. Mulie berättar att när han var yngre brukade hans 

pappa säga att man alltid ska hjälpa de äldre utan att få något i utbyte eller betalt. Nu vill 

människor alltid ha pengar eller något i utbyte. Mulie berättar att äldre i dagens samhälle inte 

blir omhändertagna och att utan familj står man ensam och hamnar på ett ålderdomshem. 
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Enligt Mulie kommer han aldrig att bo på ett ålderdomshem utan ska bo kvar hemma tills den 

dag han dör.  

 

Regeringen/samhället 

Mulie uttrycker stor besvikelse på regeringen. Mulie tycker att det är viktigt att regeringen tar 

hand om de äldre i samhället och speciellt de äldre som bor på ålderdomshemmen. Mulie 

tycker att regeringen borde ge de äldre mer som till exempel kläder och andra nödvändigheter. 

Mulie påtalar att han inte tycker om det faktum att de äldre måste dela pension med dem som 

inte är födda i Namibia eftersom pengarna inte räcker till då. Mulie berättar att äldre i 

samhället behöver mer pengar även om han tycker att det är bra att de får 500 Namibiska 

Dollar i månaden.  

 

The older people in society need more money and more help from the government.  

 

Elektricitet och vatten är alldeles för dyrt och enligt Mulie är det omöjligt för många att betala 

för det när de endast får pensionen. Mulie tycker att livet var lättare innan Namibia blev 

självständigt eftersom det då var billigare att leva.  

 

Sammanfattning 

Mulie är en nybliven änkeman som sköter hushållet och trädgården för att få dagarna att gå. 

Mulie berättar att han har makten i familjen och alltid kommer att ha. Mulie beskriver hur 

barnen i dagens samhälle inte respekterar och hjälper äldre på samma sätt längre och att de 

alltid vill ha något i utbyte. 

 

Mulie tillhör arbetarklassen och har tidigare arbetat som polisofficer. Hans uppgift som 

mannen i huset har varit att försörja familjen. Han beskriver hur kvinnornas uppgift tidigare 

var att sköta hemmet men att de idag gör mer som de vill. Mulie tycker inte att regeringen tar 

tillräckligt med ansvar för de äldre i dagens samhälle och att det var bättre förr även om 

regeringen inte hjälpte till alls då. 
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7.6 Lee 

Bakgrund 

Lee är en 89 år gammal vit man som bor på ålderdomshemmet Oude Rust Oord i centrala 

Windhoek. Under båda intervjutillfällena hade Lee fina kläder på sig. Lee bor i ett rum i en 

mörk korridorsdel med egen frys, säng och badrum. Han har en uteplats där han kan sitta och i 

hans rum finns böcker som står överallt.  

 

Familj 

Lee föddes i Sydafrika och flyttade till Namibia 1952. Han bodde med sina föräldrar och sin 

bror. Familjen reste till England några gånger om året då modern hade familj där. Enligt Lee 

hjälpte man aldrig sina anhöriga utan de fick klara sig själva.  

 

We just visited them and nothing more. You had to take care of yourselves.  

 

Lee har aldrig varit gift och fick aldrig några barn vilket han beskriver är det han ångrar i sitt 

liv.  

 

Vardagen/sysslor 

Lee bor på ålderdomshemmet Oude Rust Oord i Windhoek. Hans vardag bygger på rutiner 

och han tycker om att läsa vilket han gör för att tiden ska gå. Varje fredag åker Lee in till 

centrum för att shoppa. Han trivs där han bor även om det är lite tyst. Han tycker om att träffa 

sina vänner och att få nya relationer. Lee tycker om sitt liv på ålderdomshemmet och säger att 

det är organiserat och väldigt rent. De har personal för allt och de får tre mål mat per dag. De 

boende hjälper varandra om de kan men Lee säger att det är svårt ibland då de alla är äldre. På 

boendet finns det en kommunikationsradio som de kan använda för att kunna ta kontakt med 

varandra. Lee fortsätter med att berätta att ålderdomshemmet är en säker plats och att han 

känner sig lycklig som får bo här.  

 

It´s a really safe place, we have security and gates all around the place. For me to live here 

make me I feel that I´ve been lucky. 

 

Lee tycker själv att han har ett bra liv och att han har accepterat det förflutna.  
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Arbete/utbildning 

När Lee var yngre hade han svårt att få jobb efter kriget. Lees moster gav honom jobb på 

hennes farm. Lee arbetade där i tre år innan han började läsa och fick examen. Lee fick sedan 

arbete på en firma som sålde bilar. Lee arbetade där i 27 år och jobbade sig upp till högre 

positioner. Då Lee inte fick några barn behövde han aldrig betala för utbildning eller annat 

vilket gjorde att han kunde lägga pengarna på sig själv. Lee fortsätter att tala om att hans 

arbete tog upp mycket tid. Han arbetade fem och en halv dag i veckan. Om Lee fick 

bestämma skulle han fortfarande arbeta fast med välgörenhet. Dock tillåter inte Lees hälsa det 

här, han känner själv att han inte har orken att göra vad han vill i sitt liv längre.  

 

Äldre förr och nu 

Lee kommer inte ihåg hur han tänkte på äldre när han var ung. Lee berättar istället om den 

yngre generationen idag och säger att många av de yngre inte ens ser de äldre, nästan som att 

de inte skulle existera. Lee talar också om att han inte har en roll i samhället längre och att 

han inte har någon makt.  

 

My role in the society today is that I don’t have a role. I’m just old and don’t have power at 

all.  

 

Regeringen/samhället 

Lee säger att regeringen inte gör någonting för honom. Han får sin pension på 500 Nambian 

Dollar varje månad och ingenting mer. Lee ser sig som välsignad då han kunnat spara pengar 

från sin lön men han vill att regeringen ska höja pensionen.  

 

På ålderdomshemmet bor det endast två svarta personer. Lee tror att det här beror på att man 

måste betala för att få bo där och att många svarta inte har råd att betala. Lee tycker att 

Namibias självständighet har öppnat upp många dörrar för de svarta eftersom de är fria nu. 

Lee fortsätter berätta att innan självständigheten fick de svarta inte utbilda sig och hade 

mycket svårt att få jobb. Lee säger att han ser de svarta som jämställda i samhället. Lee 

berättar också att så långt han kan minnas har män gjort illa kvinnor för inga anledningar alls. 

Att män har makten är uppenbart enligt Lee.  
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Sammanfattning 

Lee är en vit man som föddes i Sydafrika. Han bor i ett korridorsrum på ett äldreboende där 

det nästan bara bor vita personer. Lee beskriver hur hans familj alltid fått klara sig själva 

under hans uppväxt. Han har aldrig varit gift och har inga barn. Lee har utbildning och hade 

en högre position på det företag han arbetade på vilket gjorde att han hade bra lön och kunde 

spara. Lee önskar att han fortfarande kunde arbeta fast med välgörenhet men det som stoppar 

honom är hans hälsa.  

 

Lee berättar att äldre är osynliga i samhället idag. Lee är liksom de andra missnöjd över 

regeringen. Han tycker att pensionen är för låg och ser sig som välsignad över att han kunnat 

spara pengar tidigare i livet. Lee tycker att svarta och vita blivit jämställda efter Namibias 

självständighet men berättar samtidigt att det på hans äldreboende endast bor två stycken 

svarta och att han tror att det beror på att de inte har råd.  
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8. Analys  

I det här kapitlet redovisar vi en gemensam analys av våra intervjuer med hjälp av vår tidigare 

forskning och den teoretiska referensram vi valt. Vi har valt att göra en gemensam analys där 

vi tittar på skillnader och likheter mellan våra intervjupersoners berättelser.  

 

8.1 Analys av intervjuerna 

Alla intervjupersonerna är överens om att det är männen som har makten i Namibia  

vilket kan kopplas till Hirdmans genussystem och den första principen om maskuliniteten som 

norm (refererad i Mattsson 2010). Dock beskriver kvinnorna en annan sida då till exempel 

den vita kvinnan Anke berättar att kvinnorna börjar få mer makt över männen då de är det 

smartare könet och även den svarta kvinnan Sylvia berättar att kvinnorna ibland försöker få 

männen att tro att de har makten fast det egentligen är kvinnorna som har den. Silvia förklarar 

också att hon ser sig som familjens överhuvud på grund av att hon är äldst men att hennes 

man fortfarande har makten. Silvia beskriver också hur arbete och inkomst påverkar makten 

genom att om det är kvinnan som arbetar och tjänar pengar så är det också hon som har 

makten.  Den svarta kvinnan Ella beskriver också att när mannen dör, som i hennes fall, så är 

det den äldre kvinnan som tar över och blir familjens överhuvud. Det kvinnorna berättar visar 

alltså på att Hirdmans genussystem inte stämmer i alla lägen även om alla intervjupersoner 

verkar se det som att männen är de som i grunden har makten och är normen.  

 

De vita intervjupersonerna pratar inte så mycket om sysslor och vem som ska göra vad vilket 

kan bero på att de är ensamstående idag men också för att de bor där de har möjlighet att få 

hjälp med vardagssysslorna. Den vita mannen Lee har aldrig varit gift och därför är det svårt 

att se någon uppdelning över sysslor även tidigare i livet. Alla de svarta intervjupersonerna 

däremot beskriver hur sysslorna skiljer sig åt mellan kvinnor och män som Hirdman beskriver 

i principen om att hålla könen isär genom att man göra olika saker (ibid). De förklarar att det 

alltid varit och fortfarande är kvinnans roll att sköta hemmet och omsorgen medan männen 

bland annat haft ansvaret för att komma hem med maten. Både Sylvia och Ella har arbetat 

som hushållerskor medan männens ansvar har varit att försörja familjen. Den här 

uppdelningen framkom också i Bohmans (2007) studie. Utifrån det här kan man se att det 

finns en tydlig uppdelning och isärhållande av könen vilken är mest framträdande bland de 



49 

 

svarta intervjupersonerna men som tidigare påpekats så är det inget som kan generaliseras just 

till dem eftersom studien inte omfattas av tillräckligt många intervjupersoner.  

Sylvia berättar att hennes vardag idag kretsar kring de hushållssysslor som hon kan klara och 

att hon vill sköta sin tvätt själv. Det som hon inte klarar hjälper hennes dotter till med. Här 

kan man också se att det är kvinnornas roll eller ansvar med omsorgen och hemmet. För 

Mulie som är änkeman handlar vardagen om att göra fint i huset och pyssla i sin trädgård men 

han uttrycker också en besvikelse över att hans barn inte hjälper honom. Ella städar hela huset 

varje dag för att få tiden att gå och hon lagar sina måltider på egen hand. Utifrån vardagen 

pratar Lee om läsning som vardagssyssla och Anke pratar om frihet och att hon ofta åker för 

att fika med vänner medan de svarta mestadels pratar om hushållssysslor som deras vardag. 

De vita intervjupersonerna får måltiderna serverade och har möjlighet att få hjälp med alla 

vardagssysslor mot betalning. Anke beskriver hur hon också brukar hjälpa andra som bor där 

och som inte längre klarar sin vardag själv. Det finns alltså skillnader mellan dem alla i 

vardagslivet och hur deras sysslor är uppdelade. Det finns inte en specifik förklaring till vem 

som gör vad, det är inte kön, klass eller etnicitet/folkgrupp specifikt som avgör. Faktorer som 

tidigare utbildning och arbete som ger möjlighet till att betala för tjänster, att en tidigare 

partner avlidit och en person därför fått överta sysslor eller att attityden hos den yngre 

generationen ändrats är sådant som påverkat våra intervjupersoner i vardagen. Detta styrker 

det vi tidigare skrev om att det finns en uppdelning och isär hållande av könen men här blir 

det tydligt att det också finns andra faktorer som styr och är viktiga.  

 

Alla de svarta intervjupersonerna tillhör arbetarklassen. Ella och Sylvia arbetade som 

hushållerskor hos andra familjer medan Josef arbetade som lastbilschaufför och Mulie som 

polis (Mattsson 2010). De vita intervjupersonerna däremot tillhör medelklassen, de har båda 

utbildning och har haft bra arbeten.  

 

Idag arbetar ingen av intervjupersonerna och det är endast de vita intervjupersonerna som inte 

heller uttrycker någon önskan om att göra det. Anke och Lee har haft en stadig ekonomi och 

de behöver inte oroa sig för att inte kunna betala räkningarna. De har utbildning och haft 

tillgång till sociala resurser i samhället vilket Gilbert och Soskolne (2003) beskriver i sin 

studie att det påverkar hälsan positivt. De två svarta kvinnorna Ella och Sylvia berättar att de 

hade arbetat om de kunnat och uttrycker en frustration eller hopplöshet liksom de äldre i 

artikeln ”We clean our houses, prepare for weddings and go to funerals” (Bohman D, m.fl. 
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sid: 1, 2007). För Sylvia handlar det främst om att hennes hälsa är för dålig. Hon ser sig som 

en mycket gammal kvinna och sitter mest stilla om dagarna. Även Josef och Mulie uttrycker 

att de önskar att de hade kunnat arbeta så att de skulle kunna ge sin familj ett tryggare liv och 

båda beskriver att det är hälsan som sätter stopp.  

 

Alla intervjupersonerna beskrev ett vi och dem mellan svarta och vita (Halls 1992, 1996a, 

1999 refererad i Mattsson 2010). Josef berättade att han arbetade för de vita medan Mulie 

istället beskrev det som att han arbetade tillsammans dem. Även om Mulie uttryckte det som 

att han inte arbetade åt dem så visade han ändå att det fanns en skillnad mellan vita och svarta 

i och med det. Även Ella och Sylvia uttrycker ett vi och dem, Ella mot tyskarna som hade 

makten i landet förut och Sylvia mot de vita som hon arbetade hos men också mot stammen 

Ovambo som hon berättar har makten idag och behandlar de andra stammarna sämre än vad 

de vita tidigare gjorde. För Ella och Sylvia var det viktigt att visa sin tillhörighet till stammen 

Herero genom att bära sina traditionella klänningar och hattar.  

 

Josef beskriver hur han tycker att den vita befolkningen verkar ha ett tryggare liv ekonomiskt 

än vad många ur den svarta befolkningen har. Det kan kopplas till det Mattson (2010) 

beskriver om att arbetarklassen kan känna sig förtryckta och utnyttjade av medel- och 

överklassen. Liksom Ella och Sylvia känner Josef och Mulie samhörighet med sin egen stam 

(Herero) och ett vi och dem mot andra stammar och de beskriver också att den vita 

befolkningen fortfarande har stor makt. Mulie pratar på att inte gripa sina ”egna” vilket alltså 

skulle kunna vara de som tillhör samma stam men också svarta. Josef tycker att de vita 

fortfarande har stor makt i Namibia vilket gör att den svarta befolkningen glöms bort. 

 

Lee och Anke berättar att de tycker att den svarta befolkningen har ett bättre och tryggare liv 

nu än innan självständigheten. Lee talar om att de svarta och vita nu är jämställda i samhället 

men påpekar att det endast bor två svarta på äldreboendet då många andra svarta inte skulle ha 

råd. Det kan man dra en koppling till Halls (1992, 1996a, 1999 refererad i Mattsson 2010) då 

han beskriver att man i samhället jämför sig med andra och blir värdefull beroende på vad 

andra tycker. Det som är tydligt hos alla intervjupersoner är att de alla uttrycker ett vi och 

dem mellan svarta och vita men också mellan olika stammar. 
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9. Diskussion 

9.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vår uppsats var att undersöka hur de äldre upplever delar av sitt vardagsliv och att 

åldras. Eftersom vardagslivet är ett brett område hade vi valt att utgå från vissa specifika delar 

av vardagslivet. Vidare tittade vi också på skillnader och likheter mellan de äldres upplevelser 

utifrån finns kön, etniciteter/folkgrupper, klass och åldrande. Vi kommer i det här kapitlet att 

sammanfatta några av de viktigaste resultaten och diskutera dessa.  

 

Gemensamt för alla våra intervjupersoner är att de framhåller att det är männen som har 

makten i samhället i Namibia. Det intressanta är att kvinnorna samtidigt beskriver en annan 

bild när de går in mer på djupet. Anke pratar om att kvinnor i Namibia början få mer makt 

över männen då de är det smartaste könet. Sylvia berättar också under sin intervju att 

kvinnorna försöker att få männen att tro att de har makten men det är egentligen kvinnorna 

som har den. Enligt vissa av intervjupersonerna är också inkomsten en stor faktor till vem 

som har makten. Om mannen skulle avlida kan kvinnan få makten i familjen.  

 

Det som mest skiljde sig åt under intervjuerna var vardagliga sysslor, arbete, utbildning och 

hälsa. De vita intervjupersonerna pratade inte så mycket om sysslor och vem som gör vad. 

Detta kan bero på att de har möjlighet att få stöttning med de vardagliga sysslorna samt att de 

båda är ensamstående utan anhöriga som kan vara behjälpliga. De svarta pratade alla under 

intervjun om vilka uppdelningar det fanns på de vardagliga sysslorna. Det var tydligt att 

männen hade ansvaret för att försörja familjen medan kvinnorna ska sköta hushållet och 

omsorgen i familjen. Det finns alltså en uppdelning och isärhållande mellan könen, vilket 

utmärker sig främst hos de svarta intervjupersonerna. De vita intervjupersonerna pratar om 

fritiden de har nu och den frihet som finns med att vara äldre. Anke berättar att hon ofta tar 

bilen för att träffa väninnor medan Lee tycker om att slappna av med en bok. Det finns inte en 

specifik förklaring som avgör vilka sysslor man ska ha, det handlar inte endast om kön, klass 

eller etnicitet/folkgrupp. Det är faktorer som utbildning och arbete som då ger vissa 

möjligheter till att betala för vissa tjänster, att en partner avlidit och att personen då har fått 

tagit över sysslor eller att attityden har förändrats hos den yngre generationen vilket påverkat 

våra intervjupersoner i vardagen. De svarta intervjupersonerna berättar om en längtan att 

kunna arbeta för att försörja sina familjer bättre. Detta visar på en klyfta mellan den vita och 
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svarta befolkningen i avseendet att de ekonomiska möjligheterna skiljer sig stort, då de svarta 

vill kunna arbeta för att försörja sina anhöriga medan de vita var nöjda över sin situation idag.  

 

Alla intervjupersoner beskrev ett vi och dem mellan den svarta och vita befolkningen. Mulie 

beskrev först att han arbetade tillsammans med de vita och inte för dem men när han berättade 

om arresteringar så gjorde han skillnad mellan svarta och vita. Ella beskriver ett vi och dem 

mellan stammen Owambo som har en stor makt i det namibiska samhället idag. Även om 

Owambo har regeringsmakten i Namibia berättar de svarta intervjupersonerna att den vita 

befolkningen fortfarande har stor makt i samhället. Anke och Lee däremot pratar om att den 

svarta befolkningen inte längre är förtryckta och har ett tryggare liv nu än före 

självständigheten; dock bor det endast två svarta på deras äldreboende då de har den 

ekonomiska möjligheten. 

 

Gemensamt för alla intervjupersoner som framkom under intervjuerna är att de alla pratar om 

att synen på äldre har förändrats. När de var yngre respekterade man de äldre vilket men idag 

känner man sig osynlig i samhället. De svarta intervjupersonerna berättar om vikten av att ha 

en familj som stöttar de äldre men att man idag skickar allt fler till ålderdomshem eller att 

man vill ha något i utbyte för hjälpen de ger. Alla intervjupersoner pratar också om 

besvikelsen på regeringen i Namibia. De uttrycker att pensionen de får idag inte räcker och att 

den behövs höjas så de äldre ska få ett bättre liv i Namibia.  

 

9.2 Metoddiskussion 

Vi valde en kvalitativ datasamlingsmetod då en kvantitativ datasamlingsmetod fokuserar på 

ett större urval för att kunna beskriva frekvenser vilket inte var det vi ville åt i vår studie 

(Kvale och Brinkmann 2009). En kvalitativ datasamlingsmetod fokuserar på 

intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter utifrån intervjupersonens egen historia, 

tankar och känslor. Utifrån den kvalitativa metoden så valde vi att inspirera oss av 

livsberättelser vilket skapar en historia kring varje intervju.  

 

För att hitta våra intervjupersoner utgick vi från nätverksprincipen. Risken med att vi använde 

nätverksprincipen är att vår kontaktperson valde svarta intervjupersoner utifrån de hon tyckte 

var lämpliga medan de vita blev de som erbjöds eftersom vi hade svårare att få tag på dem. 



53 

 

Självklart har vår kontaktperson varit med och påverkat vår studie genom att hon tillhörde 

stammen Herero vilket då gjorde att hon tog med oss till svarta personer som tillhörde samma 

etniska grupp. Hade vi istället haft en kontaktperson som tillhörde Owambo eller Damara 

kanske vi hade fått ett annorlunda resultat. En av de svarta intervjupersonerna uttrycker 

tydligt ett ”vi och dem” mellan två olika stammar. Här känner vi att vi kan ha missat en 

intressant jämförelse på grund av att vi inte hade så mycket förförståelse och kunskap om 

Namibia. Dock kan vi se att det inte riktigt fanns utrymme för ett större antal intervjupersoner 

eftersom vi använde oss av livsberättelser och att vi vistades i Namibia under en begränsad 

tid.  

 

Eftersom vi valde att skriva för hand under intervjuerna istället för att spela in så är vi 

medvetna om att vi kan ha förlorat viktig information. Vi valde istället att lägga upp det så att 

en av oss skrev under intervjun medan den andra intervjuade, vi gick sedan igenom varje 

anteckning efter intervjun och skrev ner. För de vita intervjupersonerna behövde vi inte 

använda oss av tolk utan kunde prata engelska. Det finns alltid en risk att material förloras 

eller ändras när man använder tolk. I vårt fall så tillhörde vår tolk både samma stam och 

kände intervjupersonerna i någon grad. Detta kan ha påverkat vår studie då det finns en risk 

att tolken inte förhöll sig neutral. 

 

Något som vi diskuterat fram och tillbaka under hela studien och som vår svenska handledare 

Lars Bergström introducerade för oss redan innan vi åkte var hur vi skulle göra med 

anonymiteten. Hans erfarenheter utifrån forskning i Namibia var att de ville och nästan krävde 

att ha med sina namn och alltså inte vara anonyma vilket inte riktigt är så man arbetar i 

Sverige. Till en början pratade vi mycket om att respektera våra intervjupersoner men efter 

intervjuerna så insåg vi att det som de berättade inte bara kunde påverka dem själva utan 

också andra. Att någon i Sverige skulle lägga någon större vikt vid det som framkommer i 

studien kanske inte är så sannolikt men eftersom uppsatsen kommer att finnas i Namibia 

också så kände vi oss inte helt bekväma med att ha med hela namnen och därför valde vi att 

endast ta med förnamnen.  

 

Vi tror att tillförlitligheten i vår studie är relativt hög då vi valde att intervjua personerna vid 

två tillfällen och därmed till viss del kunde se om vissa svar ändrade sig samt att vi inte 

använde oss av ledande frågor utan teman under intervjuerna (Kvale 2009). Validiteten i vår 



54 

 

studie kan ha påverkats negativt vid översättningen när vi intervjuade då vissa hade svårt att 

förstå de olika temana. Generaliserbarheten är låg eller obefintlig då vi enbart hade sex 

intervjupersoner. Vissa av intervjupersonernas upplevelser stämmer överens och då skulle vi 

kunna anta att intervjupersonerna inte är de enda i Namibia som har samma upplevelser men 

utifrån generaliserbarhet säger det alltså ingenting.  

 

Vi har efter studiens genomförande fått kunskap om hur dessa personer har det i vardagslivet 

samt vilka svårigheter de står inför. Svårigheter som att inte veta om man har tillräckligt med 

mat eller pengar för att klara av dagen. Det som visade sig också är vilken skillnad det är på 

jämlikheten mellan de svarta och vita i Namibia. Dessa svårigheter och ojämlikheter är svåra 

för oss att förstå men vi tycker att vi har synliggjort våra intervjupersoner och hur deras 

vardagsliv ser ut. Genom den här studien känner vi en ökad förståelse för hur vardagslivet kan 

skilja sig beroende på vilken land eller synsätt man har. Det här är något som vi som 

socionomer kan ha nytta av i vår professionalitet då vi kommer att stöta på de personer som 

har ett annat synsätt. 

 

9.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under vår studie intervjuade vi endast de svarta som tillhörde stammen Herero i Namibia, 

Windhoek. Vi hade inte tiden till att fördjupa oss i de olika stammarna då vi vistades i 

Namibia en kort tidsperiod. En rekommendation för fortsatt forskning är att intervjua de olika 

stammarna och se vilka likheter och skillnader det finns mellan dem som äldre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1 
 

Intervjuguiden 

 

Tema 1 

 Kan du berätta för oss hur du såg på äldre när du var ung. 

 Kan du berätta hur du betedde dig mot de äldre när du var ung. 

 Kan du berätta vilken roll de äldre hade i familjen när du var ung. 

 Kan du berätta för oss hur familjedynamiken såg ut samt vilka som bodde under 

samma tak. 

 Kan du berätta för oss vilken hjälp och stöd det fanns för de äldre, om de behövde det 

- Vem hjälpte dem? 

 

Tema 2 

 Kan du berätta om ditt dagliga liv. 

 Kan du berätta om dina måltider 

- Hur ser det ut? 

- Vart sitter du/ni när ni äter? 

 Kan du berätta vilka sysslor du har. 

 Kan du berätta om ditt hus 

- Vart sover ni? 

- Har ni bestämde platser? 

 Kan du berätta om din familj. 

 Kan du berätta om ditt dagliga liv i relation till din familj. 

- Hur ofta ser du dem? 

- Vad jobbar du med? 

- Bor de nära? 

 

Tema 3 

 Kan du berätta för oss hur du tror den yngre generationen ser på äldre i dagens 

samhälle.  

- Är det annorlunda nu än tidigare? 

 Kan du berätta för oss vad som händer de äldre som inte har en familj som kan ta hand 

om dem.  

- Hur såg det ut när du var yngre? 

 Kan du berätta hur du ser på de äldre som måste bo på ett äldreboende.  

- Hur såg det ut är du var ung? 

 Kan du berätta vad det finns för hjälp till de äldre från samhället. 

- Pension? 

- Hur mycket? 

- Vad använder du pengarna till? 



 

 

 Fanns den här hjälpen när du var yngre? 

 Kan du berätta vilken hjälp du får från din familj. 

 

Tema 4 

 Kan du berätta vilken roll du har idag. 

- I samhället? 

- I familjen? 

 

Tema 5 

 Kan du berätta vad du arbetade med innan du gick i pension. 

- Hur många timmar arbetade du? 

- Hur många dagar i veckan arbetade du? 

 Kan du berätta vilka sysslor/arbeten du har idag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 
 

Uppföljningsfrågor 

Frågor till alla intervjupersonerna. 

1. I fall du fick chansen skulle du då gå tillbaka till ditt arbete? 

2. Ångrar du någonting i ditt liv? 

3. Vad gör du under dagarna för att tiden ska gå? 

4. Hur ofta träffar du din familj och/eller vänner? 

5. Tror du att det är någon skillnad på män och kvinnor i Namibia, Windhoek? 

6. Vem har makten mellan män och kvinnor i Namibia, Windhoek? 

7. Vad har kvinnor för sysslor/uppgifter och vad har män för uppgifter/sysslor i Namibia, 

Windhoek? 

8. Om du tänker tillbaka på när du var yngre, har sysslorna/uppgifterna ändrats mellan 

kvinnor och män i Namibia, Windhoek? 

9. Vad har varit/är höjdpunkten i ditt liv och vad var höjdpunkten när du var yngre? 

 

Silvia  

1. Hur många barn har du? 

2. Vem är överhuvudet i familjen? 

 

Ella 

1. Hur många barn har du? 

2. Om din make fortfarande levde hade han varit överhuvudet i familjen då? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 
 

Två äldreboenden i Namibia, Windhoek.  

 

Oude Rust Oord äldreboende 

Det arbetar för tillfället 60 personer på Oude Rust Oord äldreboende och cirka 27 personer 

arbetar med att städa, laga mat samt sköta trädgården. Sammalagt är det cirka 90 personer 

som arbetar på äldreboendet som ligger väldigt centralt i staden Windhoek. De flesta som 

arbetar är kvinnor dock med undantag från trädgårdsarbete. Sammalgat är det cirka 100 

personer som bor på Oude Rust Oord och 46 av dem bor på den omsorgsavdelningen där man 

behöver som mest stöd i vardagen.  

 

Det bor mestadels vita personer på det här äldreboendet, det bor som mest två eller tre svarta 

personer på Oude Rust Oord. För att kunna bo på äldreboendet måste man vara beredd att 

betala mellan 1700 – 5000 Namibiska dollar per månad, beroende på hur mycket hjälp du 

behöver i din vardag. De boende får tre mål mat om dagen och de har möjligheten att få 

transport dit de vill åka tre gånger i veckan. De har sköterskor på äldreboendet och en läkare 

som kommer tre gånger i veckan. På det här äldreboendet finns tillgång till rullator, rullstol, 

hörapparter, larm och andra hjälpmedel.  

 

Äldreboendet i Katutura.  

På det här äldreboendet bor det endast svarta personer och det är lokaliserat i centrum av 

Katutura i Windhoek. De boende betalar 20 Namibiska dollar per månad för att få bo där. I 

nuläget bor det 17 äldre på Katutura äldreboende, dock finns det rum för 32 personer. Det 

arbetar 5 kvinnor på äldreboendet och en av dessa kvinnor är chefen över äldreboendet. Det 

finns singelrum och dubbelrum. De boende får två mål mat om dagen.  

 

Om man vill bo på Katutura äldreboende måste du vara över 60 år gammal, får inte ha någon 

familj som kan ta hand om dig samt att du måste vara av god hälsa när du anländer till 

äldreboendet. Det spelar ingen roll om din hälsa försämras när du bor på äldreboendet bara du 

inte är sjuk innan du flyttar in.  

 

Personalen hjälper de boende som behöver hjälp. De boende har hjälpmedel som rullstol och 

rullator. Några gånger om året har de aktiviteter för de äldre som dans och julfest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4 
 

Namibiska stammar 

I Namibia finns det olika stammar som den svarta befolkningen är uppdelade i. Det finns tio 

olika huvudstammar i Namibia, sedan finns det också olika understammar. 

 

   The Owambo: Den här stammen har nio olika understammar: Ndonga, Kwanyama, 

Kwambi, Ngandjera, Mbalantu, Mbadja, Kolonkadhi, Eunda och Kwaluudhi. Dessa stammar 

bor mestadels i Norra Namibia. Den här gruppen representerar nästan hälften (45procent) av 

hela befolkningen av Namibia med en population med 800 000. 

   The Damara: Det finns ca 100 000 personer av denna stam i Namibia. Det representerar ca 

9 procent av befolkningen. De bor över hela Namibia, det är också en av de äldsta stammarna 

i Namibia.   

   The Herero: När Tysklands trupper invaderade Namibia ledde det till att 75 procent av 

Hereo stammarna utrotades i början av 1900-talet. I dagens Namibia finns det ca 100 000 

personer av den här stammen. De finns mestadels centrala och östra Namibia. Hereo stammen 

kan bli indelade i flera understammar: Tjimba, Ndamuranda,  Mahereo, Zeraua  och 

Mbandero. 

   The Kavango: Det existerar ungefär 140 000 personer i Namibia av Kavango stammen. Det 

finns fem undergrupper: Mbukushu, Sambiyu, Kwangari, Mbunza och Geiriku. 

   The Himba (Ovahimba): Himbo befolkningen lever den vildmark som finns kvar i Namibia. 

Himba är en etnisk grupp på 20 000 – 50 000 personer.  

   The Nama: Nama stamen består av 60 000 personer och har 13 understammar. Nama 

stammen har varit i många krig med Herero stammen tidigare. De bor nu i Windhoek, 

Namibia.  

   The Topnaar: Topnaar är en gren av Nama folket. De bor i västra centrala Namiba längs 

Kuiseb floden. 

   The Bushmen (San): Det finns upp mot 27 000 San i Namibia. Traditionellt hade stammen 

inga ledare eller chefer. Personliga beslut inom familjen/gruppen gjordes individuellt och 

gruppbeslut lämnades till familjen själva. När tiderna var goda kunde en familj/grupp bestå av 

över hundra personer, men under svåra tider kan familjen/gruppen bestå av endast tio 

personer.  

   The Tswana: Det finns endast 6000 personer i Namibia som hör till stammen Tswana. Det 

här gör dem till den minsta stammen i samhället. Tswana består av tre undergrupper: Tlharo, 

Tlhaping och Kgalagadi.  

   The Caprivian: 100 000 Caprivians bor i Namibia. De är Caprivians är härledda från fyra 

understammar: Lozi, Subia, Yei och Mbukushu (The Cardboard box, 2011). 
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