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Abstract 
 
The population of elder immigrants in Sweden is increasing and many older people among the 
group have come late in life. Language difficulties and cultural differences make it difficult 
for them to get the same care as the majority population.  
The purpose of this essay is to examine how factors such as language barriers and cultural 
differences affect the situation of older immigrants and their contacts with elder care.  
Communication theories and related definitions of language, culture and communication have 
been used for the analysis. 
This study is a literature review. A total of 18 articles with both quantitative and qualitative 
approaches, and literature reviews are included.  
The results have been presented in a number of subheadings. A central issue was that there 
was a clear connection between language and cultural barriers and poor health, perceived 
quality of care and access to formal and systematic means.  
This connection and the interpreter's role in communication and how elder care should be 
designed to be more accessible to elderly immigrants has been discussed as well as what 
culturally congruent elderly care could include. The conclusion is that there is a lack of 
knowledge based on the subjective experiences, wishes and requirements of older immigrants' 
themselves. 
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1. Inledning 

 

Sverige har omvandlats från ett utvandrarland i början av 1900-talet till ett invandrarland 

under senare delen av 1900-talet och fram till nu. En betydande andel av invandrarna har 

hunnit bli gamla eller är redan gamla när de anländer. Många har därför behov av vård, 

omsorg och service. Äldre personer med invandrarbakgrund delas ofta in i två kategorier av 

forskarna: Den ena gruppen är de som invandrade till Sverige under 1950- och 1960-talen 

som arbetskraft och har nu blivit äldre och befinner sig i pensionsåldern. De är tillräckligt 

integrerade i det svenska samhället för att utnyttja den offentliga äldreomsorgen fullt ut. Den 

andra gruppen består av äldre personer som, sedan 1970-talet, flyttat till Sverige som 

flyktingar eller på grund av familjeanknytning (Ekblad, Janson & Svensson, 1996; Gaunt, 

2002; Lill, 2002). Många har kommit sent i livet och har haft svårt att lära sig språket och 

anpassa sig till en ny tillvaro. Det är den senare gruppens behov av vård och omsorg som 

tycks ställa stora krav på den offentliga äldreomsorgen (Lill, 2002). 

I en SOU-rapport från slutet av 1990-talet, försökte man kartlägga de äldre invandrarnas 

upplevelser av bemötande och deras önskemål beträffande vård och omsorg inom hälso - och 

sjukvården och socialtjänsten. En central fråga i denna rapport var om dessa personers 

upplevelser av bemötande i vården och omsorgen var annorlunda på grund av 

kommunikationssvårigheter eller eventuella kulturella skillnader (SOU 1997: 76).  

Gruppen äldre invandrare har uppmärksammasts alltmer de senaste åren eftersom de 

ofta beskrivs som speciellt utsatta (Hovde, Hallberg & Edberg, 2008). Vad som anses vara 

problem är exempelvis isolering, ohälsa (både fysiskt och psykiskt) och bristande 

språkkunskap i mötet med vård och omsorg, en offentlig apparat som tycks ha svårt att vara 

flexibel och anpassa sig efter de individer och grupper som kan ha andra behov och önskemål 

än vad som är brukligt (Bennsäter & Palmér, 2007). 

Det är ett faktum att språket utgör huvudkomponenten i en mellanmänsklig 

kommunikation. Det kan uppstå kommunikationssvårigheter när vårdpersonal och vårdtagare 

inte talar samma språk (Olsson, 2000). Dagens vård och äldreomsorg står inför flera 

utmaningar i dagens mångkulturella samhälle (Melle, 2006). Det är inte bara språket som kan 

vara problem i vård och omsorg. Även mötet mellan olika kulturer, vanor, religioner och 

traditioner kan ställa till problem inom dessa verksamheter när det gäller att ta hand om äldre 

invandrare (ibid.). 

 En del äldre invandrare väljer att avstå från att ta emot hemtjänst eller ansöka om 

särskilt boende på grund av språksvårigheter och kulturella skillnader (Johansson & Linné 
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2004). Dessa författare har kommit fram till att vikten av att kunna kommunicera är så 

avgörande att många äldre invandrare hellre tackar nej till beviljade hemtjänstinsatser än att ta 

emot någon person i sitt hem som de inte kan tala med. Albertsson, Albin, Siwertsson och 

Hjelm (2004) har, i en jämförande studie i Växjö kommun, bland annat kommit fram till att 

det bor färre äldre som är födda utomlands i någon from av särskilt boende jämförd med 

motsvarande åldersgrupp bland infödda äldre svenskar. I deras diskussion om vad det kan 

bero på kommer de fram till att språksvårigheter och den kulturella bakgrunden kan vara en 

avgörande faktor i detta sammanhang vid sidan om bristande kunskaper i hur den offentliga 

äldreomsorgen i Sverige fungerar och hur man går tillväga för att be om hjälp. 

För de äldre invandrare som trots allt hamnar i någon form av särskilt boende kan 

situationen se olika ut beroende på vilken kategori av gruppen ”äldre invandrare” individen 

tillhör; Vilken världsdel man kommer ifrån, vilket språk man talar, vilken kulturell och 

religiös bakgrund man har, och hur länge man har bott i landet spelar stor roll. Jag kommer att 

belysa de äldre invandrarnas situation som är i behov av vård och omsorg, men på grund av 

språksvårigheter och kulturella skillnader inte får samma lagstadgade hjälp som 

majoritetsbefolkningen, genom att göra en litteraturstudie inom detta område. Detta arbete är 

ett litet steg mot ökad förståelse i den riktningen. 

Varför jag blev intresserad av den här problemställningen har olika motiveringar. För 

det första har jag själv svenska som andra språk och kommer med största sannolikhet att 

åldras i detta land och bli omhändertagen av den offentliga äldreomsorgen på min ålders höst. 

Med andra ord är jag själv en potentiell del av gruppen ”äldre invandrare”. Det väcker därför 

mitt intresse och min nyfikenhet att ta reda på hur situationen ser ut i dagsläget. För det andra 

har jag blivit påverkad av en gammal kvinnas livssituation på ett äldreboende som jag ibland 

besöker. Hon är mor till en av mina vänner och har flyttat till Sverige ganska sent i livet. Hon 

är nu 83 år gammal och bor på ett äldreboende i Stockholms förorter sedan några år tillbaka. 

Hon kan inte svenska språket och det är ett problem i hennes vardag och i hennes möte med 

vård – och omsorgspersonalen. Större delen av hennes välbefinnande beror uppenbarligen på 

hur kommunikationen med omvårdnadspersonalen går till. Hon undrar varje gång, när jag 

besöker henne, om ledningen för äldreboendet inte kan tillsätta personal som kan tala hennes 

språk. 

Det vore intressant och meningsfullt att göra en undersökning om hur hon och många 

andra i hennes situation, med språksvårigheter, upplever sin vardag på ett sådant äldreboende 

genom ett antal djupintervjuer. Jag håller med Finnur Magnússon (2002, 2010) som hävdar att 

det är brist på ”subjektorienterad kunskap” i detta fält. Enligt honom bygger den kunskap som 
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finns inom området på små begränsade studier som inte har varit ”särskilt systematiserande 

till sin karaktär”, och mestadels samlad ur alla andra aktörers perspektiv än själva forsknings- 

objektets. Äldre invandrares röster saknas i forskningen, menar han (Magnússon, 2010).  

Jag valde emellertid att göra en litteraturstudie med kommunikationsteori som teoretisk 

utgångspunkt. Efter problemformuleringen kommer jag att göra en definition av olika begrepp 

som är centrala inom detta område. Metoden för litteraturstudie är hämtad från Friberg (2006) 

för beskrivning av att göra en litteraturbaserad studie vilken syftar till att ge en översikt av 

tidigare forskning inom området. Resultatet kommer att presenteras i olika underrubriker, 

beroende på vad jag hittar som huvudkomponenter under studiens gång utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. Efter analys av resultaten, som görs med hjälp av den teoretiska 

utgångspunkten och baserad på Fribergs analysgång (ibid.), kommer jag i slutet av uppsatsen 

diskutera studiens resultat och dra mina slutsatser. 

 

1.1. Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur faktorer som språksvårigheter och kulturella 

skillnader påverkar äldre invandrares situation. 

 

1.2. Frågeställningar 

 

Denna litteraturstudie utgår ifrån en övergripande frågeställning. Det ska handla om vilka 

typer av svårigheter och problem uppstår när kommunikationen mellan den äldre invandraren 

och omsorgspersonalen misslyckas på grund av språksvårigheter och kulturella skillnader. 

Mer detaljerade frågeställningar är enligt nedan: 

 

1-Vad har den bristande språkkunskapen hos den äldre för konsekvenser i mötet med 

omsorgspersonal? 

 

2- Hur påverkar kulturella skillnader kommunikationen mellan den äldre och 

omsorgspersonalen? 
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1.3. Begreppsdefinition 

 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis vad som avses med äldre invandrare och hur detta 

begrepp definierats inom forskningen eftersom det är det som hela uppsatsen är baserad på. 

Vidare kommer begreppet äldreomsorg att definieras. Begreppen kultur, språk och 

kommunikation som också är centrala i problemområdet, kommer att definieras mer ingående 

i nästa kapitel under teoretiska utgångspunkter eftersom dessa begrepp utgör en del av den 

teoretiska utgångspunkten för tolkning och en bättre förståelse av studiens resultat. 

 

1.3.1. Äldre invandrare 

 

För att kunna definiera begreppet äldre invandrare på ett tydligt och korrekt sätt är det 

nödvändigt, enligt min mening, att först definiera begreppets två beståndsdelar, alltså äldre 

och invandrare. 

Med äldre menas här de individer som är 65 år eller äldre. Det är en juridisk definition 

som utgår ifrån socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 

Men invandrare är ett delbegrepp som är svårare att hitta en entydig definition för. 

Begreppet är omdiskuterat och det finns olika uppfattningar om vem som är invandrare och 

hur man tolkar det. Vad som menas med invandrare i denna uppsats är den person som är 

född i ett annat land än i Sverige och valt, av olika anledningar, att bo resten av sitt liv i det 

här landet. Med dessa två definitioner blir det nu lättare att få en klarare bild av vad som 

menas med äldre invandrare. Men det behövs mer förklaring av det sammansatta begreppet. 

Äldre invandrare är inte en homogen grupp. Faktorer som: om den äldre invandraren är 

från ett grannland här i norden eller från ett annat land, språk, religion, klasstillhörighet, 

utbildningsnivå, ekonomi och vistelselängd kan skilja individernas position inom gruppen och 

således samhällets förhållningssätt. David Gaunt (2002) beaktar dessa faktorer och därför 

menar han att det är svårt att definiera äldre invandrare på grund av att de inte utgör en 

enhetlig grupp i social, etnisk och ekonomisk bemärkelse. Han går kortfattat genom hur äldre 

invandrare definieras i några stora invandrarländer i världen och kommer fram till att det finns 

en gemensam problematik hos alla dessa länders invandrare och det är ”att åldras i en 

väsentlig annorlunda kultur”. Det är denna problematik som definieras olika, menar han. 

Medan det är rasproblematiken som är i fokus i dessa länder är begreppet ”äldre invandrare” 

mer omfattande i Sverige och inrymmer många personer som inte anser sig vara 

representanter för en ”väsentlig annorlunda kultur” (Gaunt, 2002). 
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Begreppet äldre invandrare kom i bruk i slutet av 1970 när olika statliga kommittéer 

utredde frågor som rörde skapandet av en svensk invandrarpolitik. I slutrapporten från en av 

kommittéerna (Invandrarpolitiska kommittén) användes begreppet "äldre invandrare" 

officiellt för första gången (Albin, Albertsson, Ekberg & Hjelm, 2005). Under 1960-talet 

ersatte ordet "invandrare" det gamla ordet "utlänning", som hade blivit ett ord med negativ 

innebörd. En förklaring till användningen av begreppet "äldre invandrare" i Sverige är den 

senaste svenska tradition med en fokus på invandring och invandringspolitik (ibid.). 

Ronström (1996) diskuterar begreppet "äldre invandrare" och ställer frågan om det skall 

sättas in i kategorin "äldre" eller "invandrare" eller om begreppet ska vara en egen social 

kategori. Han diskuterar vidare begreppet ”dubbel utsatthet” och menar att den typen av 

utsatthet handlar om att tillhöra en minoritetsgrupp och samtidigt vara gammal. En stor 

mängd studier om dubbel utsatthet har publicerats, men ännu har hypotesen inte fått ett 

godtagbart empiriskt stöd, menar han. Som det framgår av titeln på hans rapport, vem ska ta 

hand om de gamla invandrarna?, tar han också upp frågor som rör hur och vilka äldre 

invandrare ska tas om hand när de inte längre har förmågan att klara sig själva. 

Torres (2008) är kritisk till att äldre invandrare har konstruerats som en social kategori 

eller håller på att bli en social kategori inom forskningen. Hon menar att trots att de äldre har 

mycket olika bakgrunder, betraktas de som en grupp eller en kategori. Hennes andra argument 

är att den formella definitionen inom statistiken av äldre invandrare inte gör saken lättare. 

Äldre från Norden betraktas på samma sätt som de äldre invandrarna från övriga världen och 

hamnar i samma grupp.  

Hon hävdar vidare att resultatet av tidigare forskning som har gjorts om äldre invandrare från 

Mellanöstern och forna Jugoslavien stämmer på de äldre som har blivit intervjuade som pekar 

på bristande kunskaper i svenska, sämre hälsa, låga utbildningsnivåer och låg socioekonomisk 

status. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att vi har empiriska belägg för ”problemen”. 

Hon menar att de tidigare studierna inte bygger på representativa urval, varken av äldre 

invandrare som population eller äldre från de nämnda etniska minoritetsgrupperna som har 

studerats som utgångspunkter. 

 

1.3.2. Offentlig äldreomsorg 

 

Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är kommuner skyldiga att ge sina äldre invånare den 

hjälp och det stöd de behöver. Den grundläggande principen är att alla medborgare har lika  
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värde och har samma rätt till social och ekonomisk trygghet, vård och omsorg  

(Albin, Albertsson, Ekberg & Hjelm, 2005).  

Äldreomsorgen är finansierad av den kommunala skatten. Biståndshandläggarna har 

delegation från socialnämnden inom kommunen att bedöma de äldres behov och se till att 

dessa behov tillgodoses antingen av kommunala eller av privata utförare. De insatser som 

erbjuds inom äldreomsorgens ram är hemtjänst, trygghetslarm och dagverksamhet eller 

liknande för att de äldre ska få hjälp att bo kvar hemma så länge som möjligt, känna sig 

tryggare i sitt hem och behålla den sociala kontakten. Både serviceinsatser och personlig 

omvårdnad ingår i hemtjänsten. Om den äldre har omfattande omvårdnadsbehov i den grad att 

det blir svårt att stanna kvar hemma eller inte längre känns tryggt, kan denne ansöka om 

särskilt boende. På ett särskilt boende får den äldre omvårdnad dygnet runt av både vård – och 

omsorgspersonal (Albertsson, Albin, Siwertsson & Hjelm, 2004). 

Både för hemtjänst och särskilt boende debiteras den äldre en kommunal avgift. Sedan 

2002 är avgifterna baserade på det nationella prisbasbeloppet och det finns en maxtaxa för 

avgifterna (ibid.). 

 

2. Teoretisk utgångspunkt 

 

Jag har valt att förankra mitt empiriska material, vilket är tidigare forskning inom området, i 

kommunikationsteorier. Kommunikationsteorier behandlar individers samspel och däribland 

svårigheterna i interaktionen (Nilsson & Waldemarson, 1994). Dessa teorier är relevanta för 

studiens syfte då jag anser att de ger en förklaring till den kommunikationssvårighet som 

uppstår i mötet mellan vård – och omsorgspersonal och den äldre med bristande kunskaper i 

svenska. 

Kommunikation påverkas mycket av kulturella skillnader. De kan leda till 

kommunikationssvårigheter (ibid.). Kommunikation är ett centralt tema särskilt när två 

kulturer möts. Äldreomsorgen är en typisk arena där äldre invandrare med olika kulturella 

bakgrunder möter den svenska kulturen och de svenska värderingarna inom äldreomsorgen. 

Giger och Davidhizar (2008) diskuterar kommunikationssvårigheter orsakade av kulturella 

skillnader i ett vårdsammanhang och hävdar att dessa svårigheter kan uppstå om vårdtagaren 

inte kan förmedla sina tankar och känslor. Det kan leda till otrygghet och vårdtagaren kan få 

en negativ självbild och det kan i sin tur påverka dennes fysiska och psykiska hälsa. God 
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kommunikation är, enligt Ingrid Fioretos (2002), ”nyckeln till bra samförstånd över 

kulturgränserna och därmed till god omvårdnad” (Fioretos, 2002, s 169). 

 

2.1. Kommunikation och språk 

 

Kommunikation är en av de mänskliga aktiviteter som alla känner till men få kan definiera 

tillfredställande (Fiske, 2000). Ordet ”kommunikation” kommer från latinets ”communicare”, 

som betyder att något blir gemensamt. Det innebär att vi både meddelar oss och delar med oss 

av något – bland annat innebörder, upplevelser, tankar, känslor, handlingar och värderingar 

(Nilsson & Waldemarson, 1994)). 

Fiske (2000) definierar kommunikationen som ”social samverkan med hjälp av 

meddelanden”. Vidare menar han att kommunikation är av central betydelse för livet i vår 

kultur: utan sådan kan ingen form av kultur överleva. 

Vår tillvaro baserar sig på relationer till andra människor och det är kommunikationen 

som utgör grunden för dessa relationer, menar Nilsson och Waldemarson (1994). Den är 

därmed också en bas för identitet och möte med andra människor, en grundläggande 

förutsättning för grupper och deras funktionssätt och effektivitet (ibid.). 

Språket är viktigt för den verbala delen av kommunikationen och ger oss möjlighet att 

möta andra människor och till en nyansrik kommunikation. Både sändaren och mottagaren i 

en kommunikation har ett medvetet förhållande till språket som kommunikationsmedel 

(Hanssen, 2007). Vi människor kan sägas använda språket på två olika sätt: för att uttrycka 

våra upplevelser, tankar och känslor och för att förmedla vår bild av världen. Vid tal och skrift 

är det orden som är symboler för det meningsinnehåll vi försöker förmedla (ibid.). 

 

2.2. Två skolor eller inriktningar 

 

Det finns två framträdande skolor eller inriktningar beträffande kommunikationsstudier. Den 

ena har sin fokus på process, den andra är inriktad på betydelse (Fiske, 2000).  

Den första, processinriktade skolan, ser kommunikation som en överföring av 

meddelanden eller budskap. Den inriktar sig på hur sändare och mottagare kodar och avkodar, 

hur sändarna använder olika kanaler och media för kommunikation. Man beskriver helt enkelt 

vad som sker i denna överföring och vilka resultat den leder till, alltså en process varigenom 

en människa påverkar och påverkas av någon annan, exempelvis i beteende och 

sinnestämning. Den behandlar frågor som effektivitet och noggrannhet. Är effekten 
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annorlunda eller mindre än den avsedda har denna skola en benägenhet att prata i termer av 

”misslyckad” kommunikation och undersöker olika steg i processen för att fastställa var 

misslyckandet uppstod. Den processinriktade kommunikationsteorin är kopplad till 

vetenskaper som psykologi och sociologi, vilket innebär att upplevelser och handlingar blir 

naturliga delar att analysera i samspelet. Tyngdpunkten ligger på sändare, budskap och 

mottagare samt på den sociala situation där kommunikation äger rum (ibid.). 

Den andra skolan ser kommunikation som ett skapande och utbyte av betydelser. Den 

inriktar sig på hur meddelanden, i form av talade och skrivna budskap, samverkar med 

människor för att skapa betydelser. Denna inriktning betraktar inte nödvändigtvis 

missuppfattning som ett tecken på misslyckand kommunikation – den kan orsaks av kulturella 

skillnader mellan sändare och mottagare. Man studerar dels kopplingen mellan tecken och 

betydelse, dels tecknens språkliga och sociala funktion. Man fokuserar på den roll som talade 

och skrivna budskap har i ett samhälle och på vilka syften kommunikationen uppfyller. För 

denna skola innebär kommunikationsstudier studier av text och kultur. Den främsta 

studiemetoden är semiotik (läran om tecken och betydelser). Den semiotiska skolan utnyttjar 

gärna lingvistik och humaniora och inriktar sig på kommunikationens funktioner. Den 

inriktningen har sina rötter i språkvetenskap och är därmed inriktad på de symboler och koder 

som används i kommunikationen samt på strukturer och mönster i samspelet. Budskapet och 

betydelseproduktionen står i centrum – sändare och mottagare som individer får mindre 

betydelse (ibid). 

Enligt Fiske (2000) tolkar båda skolorna hans definition av kommunikation som ”social 

samverkan med hjälp av meddelanden” på sitt eget sätt. 

Den första definierar social samverkan som den process genom vilken en person sätter sig i 

relation till andra eller påverkar beteendet, sinnestämningen eller det emotionella gensvaret 

hos någon annan, och givetvis vice versa. Detta ligger nära den förnuftiga, vardagliga 

användningen av ordet. Semiotiken definierar däremot social samverkan som det som 

utmärker individen som medlem i en kultur eller ett samhälle (ibid.).  

Enligt Nilsson och Waldemarson (1994) bygger all kommunikation på tecken och 

koder. Ett tecken (bokstav, ord, handling) som står för något annat, har en betecknande 

funktion och finns i två former, signaler och symboler.  

En signal har en tydlig relation till det betecknade, menar författarna. En trafik signal är 

ett bra exempel i detta sammanhang. Rött är rött och grönt är grönt. Dessa signaler är 

bekväma och vi reagerar praktiskt taget automatiskt på dem. Medan en symbol står för många 



 

 9 
 

olika saker. Ord är ett exempel på symboler. De betyder olika saker i olika situationer för 

olika människor (ibid.). 

Koder är de system i vilka tecken organiseras och struktureras genom de relationer som 

finns mellan dem. Talat eller skriftspråk, gester, etc. är exempel på koder. Koder, 

konventioner och vanor utgör den gemensamma kärnan i en kultur och gör det möjligt för 

människor att få en orientering i livet och tolka budskap och skeenden. När idéer och känslor 

uttrycks i ett språk, innebär detta att tankar och upplevelser kodifieras (ibid). För att 

kommunikationen ska bli effektiv – i den bemärkelsen att vi ska bli förstådda och uppnå våra 

syften med samspelet med andra människor, ska det finnas tolerans och en god vilja att förstå 

andra. Det räcker inte med att det finns ett kodifierat system, menar Nilsson och 

Waldemarson (1994). 

 

2.3. Kommunikationsmodell 

 

Modeller fyller i stort sätt samma funktioner som teorier, förutom att de är enklare och mindre 

generella. Det finns många modeller som har som syfte att beskriva 

kommunikationsprocessen (Nilsson & Waldemarson, 1994). En vanlig modell ser i all korthet 

ut så här: Vem säger vad, i vilket medium, till vem och med vilken effekt? Den inbegriper en 

rad accepterade kriterier för att beskriva och analysera kommunikationen mellan människor, 

menar författarna. 

”Vem” avser sändaren. Samma person kan använda orden på olika sätt i olika 

situationer. ”Vad” avser budskapet eller innehållet i kommunikationen, det för många det 

viktigaste i samspelet. ”Till vem” handlar om mottagaren. Budskapet och kanalen måste 

avpassas efter förväntningar, kunskaper och värderingar hos mottagaren för att budskapet ska 

uppfattas eller för att det ska få avsedd verkan. ”I vilket medium” har med 

kommunikationssätt att göra. Om det t ex sker med ord, gester, beröring etc. ”Effekt” är 

resultatet eller den påverkan som sker via kommunikationen (ibid.). 

Kommunikationsmodeller är nyttiga och användbara, men eftersom de är enkla finns det 

risk för förenkling, menar Nilsson och Waldemarson (1994). En viktig faktor som försummas 

är den sociala kontexten eller sammanhanget. Utifrån modeller uppfattas ofta sändare och 

mottagare som i stort separata och isolerade individer, opåverkade av samhälle och kultur 

(ibid.). Kommunikation kan aldrig separeras från den sociala, historiska och kulturella kontext 

som utgör ramarna för interaktionen. Innanför dessa ramar tolkar parterna budskapets 

innebörd (Hanssen, 2007). Hur vi uppfattar världen beror på vilka ”glasögon” vi betraktar den 
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genom. Dessa glasögon utgör ett slags ”filter” (ibid.). Sändarens kulturella och personliga 

filter bestämmer hur budskapet kodas, och ibland också vilket medium som väljs. 

Mottagarens kulturella och personliga filter påverkar avkodningen, eller tolkningen, och 

förståelsen av budskapet. ”Ju större skillnaden är mellan de kommunicerande parternas kultur, 

ideologi, bakgrundskunskaper och personliga formuleringssätt, desto svårare blir 

kommunikationen” (ibid.). 

 

2.4. Brus i kommunikation 

  

Brus är ett begrepp som används flitigt inom tekniken, särskilt i elektronisk kommunikation 

och med det avses allt som läggs till signalen mellan sändningen och mottagningen och som 

inte avsetts av källan (fiske, 2000). Man kan tolka det, i ett mellan mänskligt sammanhang, att 

allt som läggs till budskapet men som inte ingick i sändarens avsikt (Nilsson & Waldemarson, 

1994). Det finns olika slags brus, eller störningar, som ”förvanskar budskapen”. Fysiskt brus 

kan vara att sändaren eller mottagaren är berusad, att det är oväsen på gatan. Semantiskt brus 

är exempelvis mångtydighet, vaghet eller det faktum att vi talar olika språk. Psykologiskt brus 

är konsekvenser av fördomar, misstänksamhet och psykologiska försvar hos både sändare och 

mottagare. Sådana störningar är oundvikliga i kommunikationen, men de går att reducera på 

olika sätt, menar författarna – t ex genom kunskaper om och träning i kommunikation (ibid.). 

 

2.5. Kultur 

 

Kultur är ett svårdefinierat och mångfacetterat begrepp. För att undvika att hamna i en mängd 

olika definitioner använder jag mig av den definition som Nilsson och Waldemarson (1994) 

ger. Jag anser att den definitionen känns mer relevant med mitt syfte med studien. 

Enligt dessa författare är kultur en livsstil som kännetecknar en grupp människor, I 

livsstilen ingår grundläggande värderingar om familj och arbete, liv och död, samhälle och 

natur. Den omfattar även vanor och handlingsmönster, kunskaper och åsikter, vanliga roller 

och relationer. Språk och kommunikation är kulturens bärare men också dess spegel. 

Författarna menar att det också går att definiera en kultur som en värld av gemensamma 

betydelser. Det som karaktäriserar en viss kultur kan också vara det som skiljer den från en 

annan. Människor från olika kulturer har med andra ord olika vanor och kommunicerar på 

olika sätt (ibid.). 
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2.5.1. Interkulturell kommunikation 

 

Människan är både lik och olik andra djur. Det som skiljer oss mest markant från andra djur är 

språket och vår unika förmåga att kommunicera, skapa sociala relationer och bygga upp 

komplicerade samhällen (Nilsson & Waldemarson, 1994). 

Människor är också både lika och olika sinsemellan. Alla har grundläggande behov, 

erfarenheter, har ett språk, åldras, drömmer, spelar roller mm. Att samspelet överhuvudtaget 

är möjligt är en följd av att alla människor i vissa avseenden har gemensamma drag, 

oberoende av kön, ålder och kultur. Att vi är lika på det planet gör att vi kan generalisera och 

förutsäga hur andra personer kommer att agera i vissa situationer. 

Men alla människor är också unika varelser med specifika erfarenheter, en personlighet 

och identitet som de inte delar med någon annan. Detta gör oss till oförutsägbara varelser. 

Att vi är olika leder till att kommunikation och samspel blir en ”svårtolkad affär med många 

fallgropar och missförstånd” (Nilsson & Waldemarson, 1994, s 130). 

Likheter och olikheter blir mer aktuella när två kulturer möts, enligt Nilsson och 

Waldemarson (1994). Trots att alla människor är biologiskt och genetiskt sett i grunden lika, 

har de genom sin kultur olika lösningar till viktiga existentiella frågor och sociala problem. 

De skillnader som är ytliga, såsom matvanor, språk och klädsel, är mer hanterbara, men 

olikheter som samtalsregler och icke-verbal kommunikation ligger under ytan och därmed 

svårare att upptäcka (ibid.). 

 

2.5.2. Individualistiskt – kollektivistiskt  

 

Det finns olika sätt att beskriva kulturer och olika dimensioner med vars hjälp vi kan 

karaktärisera dem, enligt Nilsson och Waldemarson (1994). Åtskillnaden mellan 

individualistiskt och kollektivt inriktade kulturer – ”jag-kulturer” respektive ”vi-kulturer” – är 

exempel på det, dvs. vilken rang en kultur ger individuella behov, önskningar och värderingar 

i förhållande till kollektiva värderingar och gruppens behov. 

En individualistisk kultur betonar individens ansvar och självständighet, medlemskap i 

många grupper uppmuntras, vikten av att lära sig många olika roller betonas och man 

uppmuntrar rörlighet mellan olika sociala grupperingar. Horisontella relationer eftersträvas, 

vilket skapar en betoning på jämlikhet i nära relationer och en utjämning av statusskillnader. 

Olika grupper i samhället är löst förbundna med varandra och kan bryta mot kollektiva regler 

utan att sanktionerna är alltför starka. Individuella kulturer betonar också de unika hos 
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människor (inte det som förenar) och att individen ska fullfölja sina egna definierade mål i 

stället för kollektivets. Därför blir sammanhållningen inom gruppen inte så stark och kravet 

på att följa gruppens normer mindre (ibid.). 

Det svenska samhället är ett typiskt samhälle i detta sammanhang som är uppbyggt på 

den individualistiska kulturen som sätter stort värde på personligt oberoende, dvs. att man 

skall stå på egna ben och inte ligga andra till last (Ekblad, Janson & Svensson, 1996). 

Kollektiva kulturer sätter till skillnad från detta gruppens behov framför individens – 

den enskilde bedöms inte efter egna prestationer utan mer efter sin grupptillhörighet, den 

sociala kontrollen är stark och den individuella variationsmöjligheten liten. Individen tillhör 

färre grupper och därför ökar beroendet av dem han eller hon är medlem av – det gör att 

personliga mål hamnar i skymundan i förhållande till de kollektiva. Solidariteten inom den 

egna gruppen är stark (Nilsson & Waldemarsson, 1994). 

 

2.6. Varför teori? 

 

Jag har valt kommunikationsteorier och relaterade definitioner såsom kultur, språk och 

kommunikation som teoretisk utgångspunkt för att kunna ha ett verktyg för analys och 

tolkning av resultaten. Jag har inte tillämpat teorin bokstavligt eller bit för bit utan vävt 

samman med fakta från olika faktaböcker inom området. Det huvudsakliga syftet med den 

teoretiska utgångspunkten för mig är att, genom en redogörelse för kommunikationsteorier 

och olika relaterade definitioner, skapa en plattform för en bättre förståelse av resultaten från 

de vetenskapliga artiklar som ligger till grund för denna uppsats. Eftersom språksvårigheter 

och kulturella skillnader står i centrum i detta sammanhang så är det viktigt att utgå ifrån vad 

som har sagts om kultur, språk och kommunikation. Resultatanalys och resultatdiskussionen 

är integrerade med varandra.    

 

3. Metod 

 

Denna uppsats är en litteraturstudie. Metoden är hämtad från Friberg (2006) för beskrivning 

av att göra en litteraturbaserad studie vilken syftar till att ge en översikt av tidigare forskning 

inom området. Fokus ligger endast på vetenskapliga artiklar som är publicerade i olika 

vetenskapliga tidskrifter. Till skillnad från en ”systematisk litteraturstudie” där en ingående 

analys och sammanvägning av de kvantitativa resultaten görs i form av en s.k. metaanalys, 
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gör man ingen avgränsning till val av antingen kvantitativa eller kvalitativa artiklar i en sådan 

litteraturöversikt som har till syfte att skapa ett överskikt av forskningsresultat inom ett 

specifikt kunskapsområde och dessutom inte är lika omfattande (ibid.). Det finns olika sätt att 

gå till väga på. Jag har valt att tillämpa Fribergs förslag, dock på ett förenklat sätt. Enligt det 

förslaget görs litteraturöversikt utifrån följande motiv: 

 

• Att skapa en överblick av ett avgränsat område. 

• Att träna ett strukturerat arbetssätt genom att sammanställa redan publicerade 

forskningsresultat. 

• Att skapa en utgångspunkt för fortsatt forskning. 

 

Analysarbetet är en förflyttning från helhet i artiklar till delar som leder till nya helheter 

(ibid.). Det går att beskriva denna analysgång i fem steg: 

 

1- Med fokus på resultatet läses valda artiklar för att förstå helhet. 

2- Ta reda på ledtråden i artiklarnas resultat. 

3- Sammanställa resultaten i varje artikel. 

4- Hitta likheter och skillnader i artiklarnas resultat. 

5- Skriva nya underrubriker och formulera dess beskrivning relaterad till egen studie. 

 

3.1. Inklusion/exklusionskriterier 

  

Forskningsområdet ”äldre invandrare” är stort och omfattande och har varit i fokus inom 

forskningen i Sverige sedan 1980-talet (Gaunt, 2002), men det som är centralt i detta område 

är språksvårigheter och kulturella skillnader för äldre invandrare, speciellt för dem som 

emigrerat sent i livet. Jag har därför avgränsat studien till den centrala aspekten, alltså 

kommunikationsproblem till följd av språksvårigheter och kulturella skillnader hos äldre 

invandrare. Det finns en hel del forskningspublikationer i Sverige i form av avhandlingar, 

böcker, rapporter m.m. som diskuterar problemområdet. Men eftersom min 

problemformulering i detta arbete har en universell karaktär ville jag sikta längre och ta reda 

på kunskapsläget även utanför Sverige. Jag valde därför att basera studien endast på 

vetenskapliga artiklar som är publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter. Så jag har 

uteslutit allt annat än vetenskapliga artiklar som empiriskt material.  
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Sökning efter artiklarna gjordes i två internationella databaser som innehåller dessa 

tidskrifter med diverse inriktningar (exempelvis omvårdnad, socialt arbete, åldersforskning 

etc.). Språket i dessa databaser är engelska och eftersom de sökord som används är på 

engelska blev avgränsningen följaktligen till publikationer på engelska. Det visade sig i första 

steg att det inte finns särskilt många artiklar som har fokus just på de centrala aspekterna, 

alltså språksvårigheter och kulturella skillnader hos äldre invandrare som ger upphov till 

kommunikationsproblem inom äldreomsorgen. Det skulle bli för snävt i 

resultatredovisningen.  

Jag höjde därför abstraktionsnivån ett steg och inkluderade även de artiklar som berör 

de äldres svårigheter i frågor som rör sig om språk och kulturella skillnader när de kommer i 

kontakt med vården över huvudtaget. Där kunde jag identifiera fler artiklar, både 

internationellt och i Sverige. Sammanlagt identifierades 11 artiklar med hjälp av de sökord 

som användes (se tabell 1 och 2). Ytterligare 7 artiklar kom fram genom manuell sökning med 

hjälp av referenslistor. Utav dessa sammanlagda 18 artiklar finns det några som behandlar 

språksvårigheter och kulturella skillnader hos invandrare allmänt när de kommer i kontakt 

med värdlandets hälo – och sjukvård (se tabell 3). Jag inkluderade dessa artiklar för att de 

hade till syfte att lägga fokus på konsekvenser av språksvårigheter och kulturella skillnader i 

vårdsamanhang. 

Jag ansåg att detta var ett bra sätt att belysa de problem och svårigheter som uppstår när 

äldre invandrare, eller patienter med en annan etnisk bakgrund över huvudtaget, kommer i 

kontakt med vård – och omsorgapparaten. Både vård av och omsorg om äldre invandrare 

möter samma problem när språksvårigheter och kulturella skillnader kommer med i bilden. 

Alltså, problemet visar sig på samma sätt vare sig äldre invandrare kommer i kontakt med 

hälso – och sjukvården eller äldreomsorgen. Den här ståndpunkten tog form hos mig efter en 

första genomläsning av dessa artiklar. 

 

3.1.1. Avgränsningar 

 

Studien är avgränsad till artiklar skrivna kring år 2000 och framåt både internationellt och i 

Sverige. Artiklar som omfattas av den här studien är baserade på studier med både kvalitativa 

och kvantitativa metoder samt litteraturöversikter.  

Alla artiklar som berörde äldre invandrare med demens blev exkluderade. Trots att 

demens påverkar språket också i högsta grad, särskilt när det gäller äldre invandrare, ingår 

den i ett annat problemområde. Artiklar som berörde särskilt boende men hade fokus på andra 
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frågor, exempelvis personal, lokaler, organisationer etc. samt artiklar som berörde äldre 

invandrare men hade fokus på anhörigvård, medicinkonsumtion etc. blev också exkluderade. 

För en överblick av de valda artiklarna se bilaga 1. 

En annan avgränsning var att endast de artiklar som hade abstrakt och var Peer 

Rewiewed blev inkluderade. Enligt Friberg (2006) är alla artiklar som publiceras i en 

vetenskaplig tidskrift inte nödvändigtvis vetenskapliga. De artiklar som var granskade - och 

bedöms vara vetenskapliga, var märkta elektroniskt med Peer Rewiewed. Man kan, med hjälp 

av den typen av avgränsningsfunktion i databasen, plocka fram endast artiklar av detta slag 

(ibid.). 

 

3.2. Datainsamling och urval 

 

Jag har använt databaserna: ”Libris”, ”CSA” (Social Sciences Subject Area), ”Google 

schoolar” och”ASP” (Academic Search Premier). I första steg sökte jag i Libris för att plocka 

fram de uppsatser som skrivits av studenter inom området de senaste åren för att bilda mig en 

uppfattning om hur forskningen i området ser ut och även få vägledning och inspiration till 

föreliggande studie. Här kunde jag dessutom hitta andra forskningspublikationer skrivna på 

svenska för att orientera mig lättare inom kunskapsområdet. Men som sagt, studien är baserad 

på vetenskapliga artiklar som empiriskt material.  

Utgångspunkten i varje sökning var preliminärt äldre invandrare, äldreomsorg, 

kommunikation, språk och kultur. De sökord jag använde i CSA, ASP och Google schoolar 

var därför: older, elderly, migrants, immigrants, care, languege, communication, culture, 

”public care”, och Sweden (ibland med och ibland utan det sökordet. Se anledningen längre 

ner) i olika kombinationer. Eftersom kommunikationsproblem utspelar sig mer konkret och 

med konkreta konsekvenser i form av isolering och vantrivsel på särskilt boende, enligt min 

förförståelse, använde jag ett antal tänkbara termer som kan användas i engelska språket i 

detta sammanhang. ”residential care”, ”nursing home”, ”long-term care”, elderly care 

facilities”, ”residential care facilities”, ”institutional elderly care” var de fasta termer som 

användes i samsök med ovannämnda sökorden för det syftet. Jag har även uteslutit sökordet 

Sweden för att kunna hitta artiklar i ämnet från andra länder. Ett antal andra artiklar har jag 

hittat genom att titta i olika artiklars referenslistor och med manuell sökning. 

 
 
 
 



 

 16 
 

 
Tabell 1: Översikt sökord 
 
Söknr
. 

Sökord (term) Antal 
träffar 

Antal 
identifierade 
artiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

1 (older* OR elder*) AND (migrant* OR 
immigrant*) 

2510 0 0 

2 1 AND care* 658 0 0 
3 1 AND “public care” 6 1 1 
4 2 AND communicat* 41 5 0 
5 4 AND cultur* 23 1 1 
6 5 AND language* 13 4 3 
7 5 OR language* 32 0 0 
8 1 AND “residential care” OR “nursing home” 38 2 1 
9 8 AND communicat* OR cultur* 27 1 1 

10 2 AND communicat* OR culture* OR language*  22 0 0 
 Totalt  13 7 
  
 
Tabell 1 visar hur sökorden har samsökts i databas CSA och hur många artiklar som 

identifierades i första steg och hur många som valdes ut i nästa steg. Som man ser i tabellen är 

det ibland många träffar med olika kombinationer av sökorden men få artiklar har identifierats 

och ännu färre valts ut. Anledningen är att jag först läste snabbt titlarna, syfte och 

publikationsåret i alla träffar och plockade undan de som såg intressant ut. De intressanta var 

inte alltid många. I nästa steg läste jag de identifierade artiklarnas abstrakt och även resultat. 

De som motsvarade studiens syfte valdes ut. Ledtråden har hela tiden varit att inkludera de 

artiklar som hade fokus på kommunikationsproblem till följd av språksvårigheter och 

kulturella skillnader inom äldreomsorg i första hand och inom vården i andra hand. De fåtal 

artiklar som hade den typen av fokus dock berörde invandrare oavsett ålder, hade till syfte att 

undersöka konsekvenserna av detta problem. Det motsvarade också indirekt syftet med 

föreliggande studie. Vad alla andra artiklar handlade om har jag redan förklarat tidigare i 

texten under avgränsningar.   

Tabell 2 visar hur sökorden har samsökts i databas ASP och hur många artiklar som 

identifierades i första steg och hur många som valdes ut i nästa steg. I en jämförelse av dessa 

två tabeller kan man se att samma sökord i tabell 1 ger färre träffar än i tabell 2. Anledningen 

är att ”full text” är begärt i den andra databasen. I de fall sökningen gav färre träffar men 

ingen artikel blev identifierad eller utvald innebär det att den inte gav nya artiklar förutom de 

redan identifierade i annan databas eller med andra sökord. Google Schoolar använde jag i 
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mindre omfattning för att försäkra mig om att inte utesluta någon relevant artikel. Men där 

fick jag inte någon ny post. 

De sammanlagda artiklarna som anges av båda tabeller är 11 stycken. Resten av 

artiklarna har jag, som tidigare nämnt, hittat genom att titta i olika referenslistor till artiklar, 

avhandlingar, böcker, uppsatser etc. 

  
Tabell 2: Översikt sökord 
 
Söknr. Sökord (term) Antal 

träffar 
Antal 
identifierade 
artiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

1 (older* OR elder*) AND (migrant* OR 
immigrant*) 

515 0 0 

2 1 AND care* 112 0 0 
3 2 AND (communicat* OR cultur* OR language*) 45 4 3 
4 1 AND (“residential care” OR “nursing home”) 4 0 0 
5 (“long-term care” OR “residential care” OR 

“nursing home” OR “nursing homes”) AND 
(communicat* OR language*) 

285 0 0 

6 5 AND (migrant* OR immigrant*) 19 0 0 
7 2 AND ("long-term" OR resident* OR "nursing 

home" OR "nursing homes" OR public* OR 
service* OR facilit*) 

57 0 0 

8 1 AND (“residential care facilities” OR "nursing 
home" OR "elderly care facilities" OR 
“institutional elderly care”) 

7 1 1 

9 (“residential care facilities” OR "nursing home" 
OR "elderly care facilities" OR “institutional 
elderly care) AND (migrant* OR immigrant* OR 
communicat* OR language*) 

30 0 0 

 Totalt   5 4 
 
 
Vid sökning i databaserna tillämpades så kallad trunkering på söktermerna. Trunkering 

innebär att man kortar av sökorden till ordstammen, och visar detta med hjälp av en asterisk 

(*). Syftet med trunkering är att inte utesluta relevanta artiklar eller avhandlingar och böcker 

som använder sig av andra formuleringar eller andra variationer av ett ord (Backman, 2008). 

Anges exempelvis communicat* får man poster där communication, communicate, 

communicative, communicator och kanske några andra ord som börjar med communicat ingår. 
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4. Resultat 

 

Det som har kommit fram i artiklarna har jag tematiserat och delat upp under olika rubriker 

utifrån Fribergs analysgång. En stor fördel med den typen av uppdelning är, enligt Friberg 

(2006), att man kan se likheter och skillnader i resultatinnehållet från olika studier. En annan 

fördel är att det gör analysen lättare och mer överskådlig. En nackdel med den typen av 

uppdelning är att det blir svårt att se vad svenska studier säger och vad studier från andra 

länder säger inom detta område. Trots att resultatet redovisas i tematiserat form har jag ändå 

försökt att ge en bild av hur situationen ser ut i Sverige enligt svenska studier. 

 

4.1. Resultatets upplägg och sammanfattning 

 

Resultaten börjar med en kort redovisning av vad alla dessa artiklar handlar om i ett antal 

kategorier (tabell 3). Vad som kommer under nästa rubrik handlar om äldre invandrare som en 

växande grupp i västerländska samhällen. De flesta forskare i studien är eniga om det och 

ibland inleder de sina artiklar med det fakta i mer eller mindre omfattning.  

Forskningen i Sverige visar att äldreomsorgen utnyttjas i mindre utsträckning av 

utomeuropeiska äldre invandrare. Hur situationen ser ut i andra västländer kommer inte riktigt 

fram i dessa artiklar men en studie i Australien visar samma resultat för äldre med annan 

kulturell och språklig bakgrund. 

De resultat som mest besvarar mina specifika frågeställningar kommer under rubriken 

”faktorer som påverkas av språk – och kulturella barriärer”. Många forskare har, genom sina 

studier, hitta ett klart samband mellan språk – och kulturella barriärer å ena sidan och sämre 

hälsa, upplevelse av vårdkvalitet och tillgång till formell och systematisk hjälp å andra sidan. 

Utifrån definition av kultur i tidigare kapitel har mat och mathållning en viktig roll när 

man pratar om kulturell bakgrund, särskilt för äldre invandrare. Jag har därför givit en egen 

rubrik för betydelsen av mat för äldre invandrare. 

Tolkens betydelse för kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare diskuteras i 

en del av artiklarna. Forskningen visar att användningen av professionell tolk i vård och 

omsorg ger bättre resultat än familjmedlemmar som tolkar. 

Kulturanpassad äldreomsorg har diskuterats flitigt av vissa forskar i Sverige sedan 

1990-talet. Dessa studier har varit begränsade i Sverige men ger en fingervisning för 

betydelsen av kulturanpassning för äldre invandrares hälsa och välbefinnande. 
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4.2. Vilka artiklar och vad de handlar om? 

 

Sammanlagt valdes 18 artiklar ut som var relevanta med studiens syfte. Gemensamt för alla 

artiklar är att de sätter språksvårigheter i fokus i vård – och omsorgsammanhang oavsett ålder. 

Språksvårigheter i kombination med kulturella skillnader gör kommunikationen mellan 

vårdtagare och vårdgivare svår. Det är det som är huvudtemat för så gott som alla granskade 

artiklar. 

 

Språksvårigheter och kulturella skillnader i alla artiklar gäller icke-västerländska minoriteter 

eller invandrare som bor i västerländska värdsamhällen. Det enda undantaget här är äldre 

finska invandrares livssituation i Sverige (Heikkilä & Ekman, 2003; Heikkilä, Sarvimäki, & 

Ekman, 2007). Detta gäller de finskspråkiga äldre invandrare. De kommer från Sveriges 

granland Finland som också är ett västerländskt industriland. 

Dessa artiklar berör problemområdet i 6 olika länder: Sverige 7 st. Holland 2, 

Storbritannien 1, Kanada 1, Australien 2, USA 5. Alla dessa länder är västerländska 

industriländer som i mer eller mindre omfattning har tagit emot invandrare från resten av 

världen. 

En mindre del av artiklarna behandlar, som nämndes under metoden, konsekvenser av 

språksvårigheter och kulturella skillnader för patienter oavsett ålder (Gerrish, 2001; Ngo-

Metzger et al. 2003; Jocobs, Chen, Karliner, Agger-Gupta, & Mutha, 2006; Karliner, Jocobs, 

Chen & Mutha, 2007; Harmsen, Bernsen, Bruijnzeels & Meeuwesen, 2008). Problemet 

uppstår, enligt dessa studier, när vårdgivare och vårdtagare inte talar samma språk. Det 

handlar om vårdtagare som har olika etniska bakgrunder som inte talar värdlandets språk 

flytande (Gerrish, 2001). Resten av artiklarna (13 st.) sätter dessa aspekter i vårdsammanhang 

för äldre invandrare oavsett om de bor hemma eller på äldreboende: (Caris-Verhallen, 

Kerkstra & Bensing, 1997; Emami, Torres, Lipson & Ekman, 2000; Ekblad, Marttila, & 

Emilsson, 2000; Heikkilä & Ekman, 2003; Albertsson et al. 2004; Albin et al. 2005: Runci, 

O'Connor & Redman, 2005; Mui, Kang, Kang & Domanski, 2007; Heikkilä, Sarvimäki, & 

Ekman, 2007; Lai, & Chau, 2007; Hae-Ra et al. 2008; Hovde, Hallberg & Edberg, 2008; Goh, 

Low & Brodaty, 2010). 

De artiklar som berör äldre på äldreboenden är 5 st. : (Ekblad, Marttila, & Emilsson, 

2000; Heikkilä & Ekman, 2003; Runci, O'Connor & Redman, 2005; Heikkilä, Sarvimäki, & 

Ekman, 2007; Goh, Low & Brodaty, 2010). Tabell 3. visar en översikt av vad artiklarna 

handlar om. 
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Tabell 3: Artikelkategorier 
 
Huvudtema i artiklar Antal 

artiklar 
anmärkningar Antal länder 

och antal 
artiklar 

Fokus på språksvårigheter 18  
 

(gäller alla artiklar) 

Fokus på icke-västerländska 
invandrare 

16 2 artiklar berör finska äldre 
invandrare i Sverige 

Fokus på patienter med 
invandrarbakgrund oavsett ålder 

5  

Fokus på äldre invandrare inom 
vård och omsorg allmänt 

13  

Fokus på äldre invandrare som 
bor på äldreboende 

5  

6 länder: 
Sverige 7 
USA 5  
Holland 2 
Australien 2 
Kanada 1 
England 1 

 
 
4.3. Äldre invandrare en snabbt växande grupp i västerländska samhällen 

 

Den demografiska utvecklingen i industriländer har blivit ett problemområde för studier för 

många forskare de senaste decennierna. Samtidigt som den äldre delen av befolkningen växer 

allt mer växer också gruppen äldre invandrare och äldre bland minoriteter i dessa samhällen i 

allt snabbare takt (Ekblad et al. 2000; Emami et al. 2000; Ngo-Metzger et al. 2003; Albertsson 

et al. 2004; Albin et al. 2005; Runci et al. 2005; Lai & Chau, 2007; Mui et al. 2007; Hae-Ra et 

al. 2008; Hovde et al. 2008). Dessa forskare lyfter fram den aspekten mer i de inledande 

kapitlen av sina artiklar beroende på hur mönstret ser ut i respektive land. I länder som USA, 

Kanada och Australien som är stora invandrarländer redan från början, har detta problem 

blivit aktuellt eftersom det fortfarande är många invandrargrupper, särskilt från asiatiska 

länder, som emigrerar dit sent i livet på grund av familjeanknytningar eller andra orsaker och 

inte kan språket antingen tillräckligt eller alls (Ngo-Metzger et al. 2003; Jocobs et al. 2006; 

Karliner et al. 2007; Lai & Chau, 2007; Mui et al. 2007; Hai-Ra et al. 2008). Dessa forskare 

redovisar olika siffror, genom att referera till motsvarande befolkningsregister eller likvärdiga 

källor i sina respektive länder, som visar hur uppväxten av invandrargrupper och däribland 

den äldre delen ser ut eller kommer att se ut de närmaste åren. 

I Europeiska länder precis som Sverige har invandringen accelererat de senaste 

decennierna och allt eftersom gruppen äldre invandrare har vuxit, också här av likadana 

orsaker, har deras speciella behov uppmärksammats inom forskningen (Caris-Verhallen et al. 
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1997; Ekblad et al. 2000; Emami et al. 2000; Heikkilä & Ekman, 2003; Albertsson et al. 

2004; Albin et al. 2005; Heikkilä et al. 2007; Hovde et al. 2008). 

Uppgifter från Statistiska Centralbyrån (www.scb.se) visar att andelen äldre (65 år och 

äldre) har vuxit från 17,2 % av befolkningen år 2000 till 18,4 % år 2010. Av den äldre delen 

av befolkningen utgjorde de utrikes födda 9,3 % år 2000 jämfört med 11,6 % år 2010.  

Tabell 4 visar mer detaljerade uppgifter om de äldres ökning i landet gällande både de infödda 

och de utrikes födda under perioden 2000-2010. 

 

Tabell 4: Förändringsstatistik över de äldre i landet 

 

År 2000 År 2010  

Antal personer Andel  Antal personer Andel  

Äldre delen av befolkningen i 

landet 

1 530 887 17,2 % 1 737 246 18,4 % 

Utrikes födda äldre i förhållande 

till de äldre i landet  

142 655 9,3 % 201 375 11,6 % 

Äldre födda i Europa (inklusive 

Norden) i förhållande till utrikes 

födda äldre 

124 123 87 % 171 139 85 % 

Äldre födda i Norden (Danmark, 

Finland, Norge) i förhållande till 

utrikes födda äldre 

67 973 47,5 % 91 293 45,3 % 

    

Källa: Statistiska Centralbyrån 

 

Som det framgår av tabellen ovan har äldre invandrare ökat i takt med den äldre delen av 

befolkningen i landet under denna period. Det framgår också att det har skett en minskning 

hos äldre invandrare som är födda både i Norden och i Europa under samma period. Detta kan 

tolkas att den delen av äldre invandrare som kommer från andra delar av världen med kulturer 

som är mer olika den svenska och med språk som är mer avlägsna, har ökat trots den stora 

invandringen från f d Jugoslavien under de senaste 15-20 åren. I denna tabell är f d 

Jugoslavien, f d Sovjetunionen och hela den gamla Östeuropa inkluderade i Europa. 

Språksvårigheter och kulturella skillnader är mer slående hos äldre invandrare som kommer 

sent i livet från andra delar av världen än i Europa. Tabellen visar att den delen har ökat. 
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Föreliggande studie behandlar mest den delen av äldre invandrare som har speciella behov av 

vård och omsorg. 

 

4.4.Äldreomsorgen utnyttjas i mindre utsträckning av utomeuropeiska äldre invandrare 

 

En del svenska studier visar att äldreomsorgen utnyttjas av utomeuropeiska äldre invandrare i 

mindre utsträckning jämfört med infödda äldre (Albertsson et al. 2004; Albin et al. 2005; 

Hovde et al. 2008). Socioekonomiska faktorer, familjdynamik, språksvårigheter, annorlunda 

kulturella normer och brist på lika tillgång till tjänster är några orsaker som vissa forskare 

hävdar att ligger bakom det (Heikkilä et al. 2007; Hovde et al. 2008). När det gäller 

underrepresentation av äldre med annan kulturell och språklig bakgrund på ordinära 

äldreboende i andra västländer, refererar exempelvis Runci m fl. (2005) till slutsatsen av en 

tidigare forskning i Australien som har kommit fram till att detta ”inte indikerar en frånvaro 

av behov, utan behovet inte har blivit bemött.”(Runci et al. 2005, s 157). 

En annan förklaring är att samtida äldreboende i västerländska länder är byggda, 

planerade och organiserade för majoritetsbefolkningen. Nu när gruppen äldre invandrare 

växer allt snabbare, ställs nya krav på sjukvården och äldreomsorgen för att med ”en kulturellt 

bundet uppfattning” ta hand om dem (Heikkilä et al. 2007). Andra forskare i Sverige lyfter 

upp den ”svenska modellen” i hälso – och sjukvården och socialtjänsten i allmänhet och 

äldreomsorgen i synnerhet, som grundar sig på principen ”lika villkor för alla oavsett 

bakgrund” (Albin et al. 2005). Men samtidigt betonar författarna att det är på tiden att 

speciella lösningar för äldre invandrares behov ska diskuteras. 

Albertsson m fl. (2004) diskuterar det låga antalet av äldre med annan etnisk bakgrund 

på olika former av särskilt boende för äldre, och genom att hänvisa till resultatet av tidigare 

studier lyfter upp faktorer som kultur, språk och familjdynamik eller olikheter i 

familjmönster. Många äldre invandrare vill ha personal som talar samma språk och har 

samma kulturella bakgrund (ibid.). 

Albin m fl. (2005) gjorde en litteraturöversikt för att beskriva konsumtionsmönstret av 

sjukvård och socialtjänst bland äldre invandrare i Sverige och att se om det fanns några 

skillnader jämfört med äldre människor födda i Sverige. Författarna hävdar att detta överskikt 

troligen är den första i sitt slag i Sverige. I den del av resultatet som handlar om äldre 

invandrares konsumtion av socialtjänsten, redovisar de ett antal tidigare svenska studier som 

genomförts under 1990-talet. Den gemensamma slutsatsen i dessa studier är, enligt 
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författarna, att äldreomsorgen utnyttjas av äldre invandrare i mindre utsträckning jämfört med 

infödda äldre (ibid.). 

 

4.5. Faktorer som påverkas av språk – och kulturella barriärer 

 

Många forskare har, genom sina studier, hitta ett klart samband mellan språk – och kulturella 

barriärer och sämre hälsa, vårdkvalitet och upplevelse av den, och tillgång till formell och 

systematisk hjälp (Gerrish, 2001; Ngo-Metzger et al. 2003; Jocobs et al. 2006; Lai & Chau, 

2007; Karliner et al, 2007; Mui et al. 2007; Harmsen et al. 2008). 

 

4.5.1. Hälsa 

 

Jocobs m fl. (2006) utförde en litteraturstudie i USA som hade till syfte att beskriva ”det som 

idag är känt som språkbarriärer i vården”. Ett annat syfte var att beskriva en forskningsagenda 

som grundar sig på olikheter mellan det aktuella läget för kunskaper i språkbarriärer och vad 

hälso – och sjukvårdsintressenter behöver veta. Författarna utgår ifrån att många amerikanska 

medborgare som talar lite engelska kan möta språkbarriärer när de söker vård. Studien 

behandlar alltså språkbarriären för invandrare i vårdsammanhang oavsett ålder. Bland de tre 

breda frågeställningar som studien försöker besvara genom sin litteraturgranskning är den 

första mer relevant: ”Har språkliga barriärer viktiga konsekvenser för patienter med begränsad 

språkkunskap?” 

Författarna kommer fram till att patienter med språkbarriär uttrycker oftare missnöje 

med vården de får. De kommer på fler återbesök som kan tolkas som att besvären kvarstår på 

grund av sämre kliniskt resultat av deras besök. I de fall vårdpersonal talat patientens språk så 

har patienten har varit mer nöjd med vården och vårdgivaren (ibid.). 

En annan studie (Mui et al. 2007) som hade till syfte att undersöka relationen mellan 

begränsad språkkunskap i engelskan och hälsoutfall i en regionallt möjligt population av äldre 

kinesiska och koreanska invandrare i USA, kommer författarna fram till att äldre kineser och 

koreaner hade sämre hälsa än den nationella normen, och sämre språkkunskap var förenad 

med sämre hälsoutfall för sex av åtta utfallsmått. 

Lai och Chau (2007) utför en enkätstudie i Kanada bland ett stort antal äldre kineser för 

att undersöka effekter av servicebarriärer på äldre kinesiska invandrares hälsotillstånd. 

Resultatet bekräftar att servicebarriärer är skadliga för äldre invandrares hälsa. 
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Servicebarriärer, som av författarna ses ur ett mer strukturellt perspektiv, inbegriper bland 

annat språksvårigheter och kulturella skillnader. 

Tidigare händelser i livet, kulturella skillnader och kommunikationssvårigheter gör att 

äldre invandrare är ”utsatta” när de tar emot offentlig omsorg (Hovde et al. 2008). Författarna, 

verksamma i Sverige, rapporterar en känsla av ”övergivenhet” bland äldre invandrare i sin 

studie. Risken att hamna i psykologisk stress och social isolering för senkomna äldre 

invandrare är påtaglig av det skälet. Emami m fl. (2000) menar att litet socialt nätverk är 

också en bidragande faktor till ohälsa av den typen.  

Utbredning av depression bland boende med annan etnisk bakgrund är högre än infödda 

på australiensiska reguljära äldreboenden (Goh et al. 2010). Bidragande faktorer till högre 

grader av depression bland etniska grupper skulle omfatta kommunikationsproblem som leder 

till social isolering och minskad tillgång till vård och omsorg (ibid.). 

 

4.5.2. Vårdkvalitet och upplevelse av den 

 

I en studie av Harmsen m fl. (2008) i Holland ställer författarna frågan: ”Vad är språk – och 

kulturella barriärer?” i samband med en undersökning av patienternas utvärdering av 

vårdkvalitet inom primärvården. Studien som är baserad på ett stort antal intervjuer med 

patienter av alla åldrar och som innefattar både infödda, västerländska och icke-västerländska 

invandrare kommer fram till att patienter med utländsk bakgrund har olika förväntningar på 

sjukvården. Studien undersöker relationen mellan patienternas olika etniska bakgrunder och 

deras upplevelse av vårdkvaliteten. Icke-västerländska patienter upplevde lägre kvalitet av 

vården och mindre nöjdhet än holländska patienter. Patienter med modernare syn och de med 

bättre holländska språkkunskap är mer positiva i deras utvärderingar. Tre faktorer är 

avgörande, enligt författarna: språkkunskap, kulturella skillnader och ålder. 

Gerrish (2001) undersöker, i en studie i England, kommunikationssvårigheter och dess 

effekter mellan sjuksköterskor och sydasiatiska patienter och deras vårdare. Författaren 

konstaterar att över hälften av målgruppen (mest kvinnor och äldre) som hade liten eller ingen 

förståelse av talad engelska, var missgynnade. Råd i samband med behandlingsmetoder var 

inte förstådda, psykologiskt stöd till både patienter och deras vårdare var ”strängt inskränkt” 

och på uppföljningsbesök då tolk saknades var den pågående bedömningen av patienternas 

behov begränsad. Enligt författaren tog kommunikationssvårigheter oundvikligen 

konsekvenser för kvaliteten av vården. Författaren drar slutsatsen: ”Att inte kunna tala 

engelska borde inte bli en barriär för en lämplig och effektiv vård” (Gerrish, 2001, s 573).  
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4.5.3. Tillgång till formell och systematisk hjälp 

 

I den studie som utfördes av Hae-Ra m fl. (2008) i USA, som behandlade den informella 

omsorgen bland äldre koreanska invandrare, kom författarna bland annat fram till att 

koreanska invandrare, övervägande första generationens invandrare, lämnas ofta utan 

systematisk hjälp på grund av språkliga barriärer, och skillnader i mat och kultur är ytterligare 

hinder för att utnyttja formella stödtjänster. 

Lai och Chau (2007) talar om ”servicebarriärer” som är ”skadliga på äldre invandrares 

hälsa” i sin studie om effekter av servicebarriärer på äldre kinesiska invandrares hälsotillstånd 

i Kanada. Som jag nämnde i tidigare avsnitt, servicebarriärer innefattar olika saker och ses av 

författarna ur ett strukturellt perspektiv. Att åldrande kinesiska invandrare rapporterade 

svårigheter i tillgång till formella tjänster på grund av kommunikationshinder är en effekt som 

författarna konstaterar i detta sammanhang i sin studie. 

Denna del av resultatet verkar inte vara särskilt relevant i Sverige och resten av 

Skandinavien. Som vi ser, handlar det om två studier i Nordamerika. Eftersom välfärden inte 

är offentligt styrd på samma sätt och lika omfattande som i skandinaviska länder och mycket 

av omsorgsarbeten utförs informellt och genom frivilliga organisationer, är det svårt att 

relatera resultatet till den offentliga äldreomsorgen i Sverige. 

 

4.6. Användning av tolk och tolkservice 

 

En del forskare i andra länder har lagt fokus på tillgången till språkliga tjänster inom både 

vård och omsorg för äldre invandrare, mest i form av användningen av tolk. Resultatet av 

deras studier visar att tolktjänsten underlättar kommunikationen och följaktligen höjer 

kvaliteten på vård och omsorg (Jocobs et al. 2001; Karliner et al. 2007). Vem som ska vara 

tolk är också en fråga som dessa forskare har behandlat i sina studier. Det är skillnad på att 

anlita en professionell tolk eller få hjälp av familjemedlemmar eller andra i omgivningen. 

Enligt Karliner m fl. (2007) rapporterar tidigare publicerade studier positiva fördelar 

med professionella tolkar med avseende på kommunikation (fel och förståelse), kliniska 

resultat, utnyttjande av och tillfredsställelse med omsorgen. Författarna, som bygger sin studie 

på en litteraturöverskickt, poängterar att fördelarna gällde i alla dessa moment. Jocobs m fl. 

(2001) gör en jämförelse och konstaterar att användningen av professionella tolkar förbättrar 

kliniska resultat och patientens nöjdhet jämfört med närvarande av familjemedlemmar och 

bekanta som tolkar. 
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I studien om språk – och kulturella barriärer bland kinesiska och vietnamesiska 

invandrare i USA tar Ngo-Metzer m fl. (2003) upp bland annat den professionella tolkens roll 

i patienternas kommunikation med vården. Patienterna ville hellre ha erfarna tolkar än sina 

egna familjemedlemmar. När dessa asiatiska invandrare måste anlita sina egna barn för att 

vara tolk, påverkar detta maktförhållandena i familjen och gör det obekvämt för dem. De 

medgav att respekt för äldre är en viktig asiatisk kulturell värdering. En vietnamesisk man 

säger: ”när du går för att besöka doktorn, och ditt barn följer med för att tolka, förändrar detta 

… [relationen] i familjen” (Ngo-Metzer et al. 2003, s 48, min övers.). 

Patienter förklarade att familjmedlemmar inte är utbildade i medicinska termer, och 

dessutom är de inte alltid tillgängliga att följa med på sådana besök. Författarna citerar en 

annan man: 

 

The translators are trained to translate; therefore they translate medical terms 

better than our relatives. Our relatives have to take time to go with us. 

Sometimes the kids don’t want to go (Ngo-Metzer et al. 2003, s 48). 

 

Denna problematik med involvering av familjmedlemmar i översättningen bekräftas även i 

Gerrishs studie (2001) som behandlade kommunikationen mellan distriktssköterskor och 

sydasiatiska patienter i England. En sjuksköterska säger: 

 

It can be a problem using the family to interpret. There may be things that the 

patient doesn't want to share with their son or daughter, even if they're adults, 

or they don't want their husband to know about. If you have a terminal illness 

you may want to talk about your fear of dying and if that's causing distress to 

the person who's interpreting, it can be very difficult (Gerrish, 2001, s 570). 

 

Runci m fl. (2005) gör en undersökning i Australien för att undersöka språkbehovet hos äldre 

invandrare på ett stort antal äldreboende och tillgång till språkrelaterade tjänster. När det 

gäller familjmedlemmars involvering i översättningen påpekar författarna att anhöriga kan, 

såklart, ge en ovärderlig resurs för att informera äldreboendepersonal om de behov och 

preferenser deras anhöriga har och ge stöd i tillhandahållande av mer lämplig och 

individanpassad vård och omsorg. Men det finns vissa risker, menar författarna (ibid.). 

Att utnyttja tolktjänsten är inte heller oproblematiskt. Ibland är det svårt för 

vårdpersonalen att ha tillgång till tolktjänsten av praktiska skäl (Gerrish, 2001). Ett annat 



 

 27 
 

problem är att tillgång till manlig eller kvinnlig tolk ställer till problem beroende av patientens 

kön. En sjuksköterska säger: 

 

People may only communicate ... at a level that they can cope with. Within 

the (South) Asian community, it's hard to talk about sexual matters. It's even 

harder if a woman has to use a male interpreter. It may be that people want to 

raise issues and they can't because of communication gaps and they feel 

inhibited using someone of another gender (Gerrish, 2001, s 572).  

 

I en studie som Ekblad m fl. (2000) utförde I Stockholm för att undersöka de kulturella 

utmaningarna som sjukhempersonal står inför när de kommunicerar med äldre i livets 

slutskede, diskuterar de behovet av tolk i de situationer de vill ge stöd till äldre med en annan 

etnisk bakgrund och deras anhöriga. Tolken kan vara en anhörig, en besökare, en kollega eller 

en professionell tolk. I de fall anhöriga tolkar kan komplikationer uppstå, enligt författarna. 

Ibland fungerar det bra, men ibland tolkar de selektivt och personalen vet inte om allt vad som 

patienten har sagt blivit översatt. Anhöriga kan utelämna något som han eller hon inte vill att 

patienten tar upp. I de fall kollegor har samma etniska bakgrund som patienten och fungerar 

som tolkar brukar det fungera bra (ibid.). 

Karliner m fl. (2007) drar slutsatsen att vårdgivarna behöver vara medvetna om att 

språkbarriärer placerar patienter med språksvårigheter på ett missgynnande läge som kan 

övervinnas genom att erbjuda språkliga tjänster. Utan tillgång till professionella tolkar 

kommer den stora och växande gruppen äldre invandrare fortsättningsvis att lida av 

skillnaderna i både hälsa och tillgång till kvalitetvård (ibid.). 

 

4.7. Mat en viktig fråga för äldre invandrare 

 

I en etnografisk studie som utfördes av Emami m fl. (2000) på ett kommunalt dagcenter för 

äldre iranska invandrare i Stockholm, kom de fram bland annat till att mat som lagas och 

serveras enligt den äldres kulturella vanor uppskattas mycket av de äldre. Syftet med 

dagcentret, som var ett kommunalt och kulturellt lämpligt interventionsprogram för iranska 

äldre invandrare, var att minska den sociala isoleringen. En del av deltagarna bodde på 

kommunala äldreboenden och hade inte möjlighet att laga egen mat där. De serverades svensk 

mat. Att äta svensk mat är, enligt författarna, en stor omställning för äldre invandrare vilket 

många inte vill göra det. Många sa att de bara åt liten del av den svenska maten bara för att 
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inte vara hungriga. De njöt inte av det, menar författarna. Några hade utvecklat undernäring 

på grund av det och hade sökt medicinsk hjälp. 

Det finns ett citat i artikeln från en av de äldre som uppskattade den persiska måltiden 

som brukade serveras en gång i veckan: 

 

Dessa matlagningssessioner är en chans för mig att äta persisk mat. Annars, 

på mitt äldreboende, serverare de ingenting annat än svensk mat. Vilket 

lidande! Jag har ingen känsla för svensk mat. Lukten av den påminner inte 

mig om någonting, inte heller smaken. Innan jag började gå på detta center, 

var jag utsvulten. Jag skulle dö för persiska rätter. Men det är så pinsamt att 

be mina barn att hämta mat för mig. De lagar inte ens persisk mat varje dag. 

Mina barnbarn gillar inte den. Det är en sådan röra när du lämnar ditt land, så 

rörigt. (Emami et al. 2000, s 175, min översättning). 

 

Vidare återger författarna deltagarnas åsikter om måltiden och säger att laga persisk mat, 

serveringen och den sammanhängande sociala miljön är inte bara att njuta av den persiska 

maten utan det, på det viset, skapas ett tillfälle för att umgås med andra landsmän vilka de kan 

dela andra gemensamma traditioner och värderingar med (ibid.). 

Amerikansk-koreanska informella omsorggivare, övervägande första generationens 

invandrare, lämnas ofta utan systematisk hjälp på grund av språkliga barriärer, samt skillnader 

i mat och kultur är ytterligare hinder för att utnyttja formella stödtjänster (Hae-Ra et al. 2008). 

Deras studie var baserad på intervjuer med 24 deltagare (de flesta kvinnor) i fokus grupper. 

Enligt författarna var de flesta deltagare missnöjda. Huvudbarriären, specifikt, till en adekvat 

och tillfredställande omsorg var språk och mat. Deltagarna hade svårt att kommunicera med 

den reguljära äldreomsorgen och många hade till och med en tanke att låta en familjmedlem 

skulle komma till äldreboenden där vissa hjälpbehövande bodde. Vidare återger författarna ett 

citat från en icke-anhörig vårdgivare: 

 

I used to drop by [a nursing home] 2–4 days a week to see this old lady with 

homemade Korean foods…They [nursing home staff] could speak only 

English but she could speak only Korean. They provided American foods 

only but she couldn’t eat them. She had eaten Korean foods for almost 80 

years! (Hae-Ra et al. 2008, s 522). 
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4.8. Kulturellt anpassad äldreomsorg 

 

Allt fler äldre med annan etnisk bakgrund, som flyttar till Sverige sent i livet, behöver 

äldreomsorg, och detta ställer nya krav på den etablerade äldreomsorgen för att hitta speciella 

lösningar (Albin et al. 2005). För att möta äldre invandrares speciella behov och främja deras 

välbefinnande, särskilt på äldreboende, är det viktigt att äldreomsorgen är kulturellt anpassad 

(Heikkilä et al. 2007). Denna slutsats är resultatet av en studie som Heikkilä m fl. (2007) 

gjorde på ”Finska Hemmet” – ett äldreboende just för äldre finska invandrare, där endast 

finskspråkig personal arbetar och finska traditioner, sedvänjor och högtider gäller. Dessa 

forskare kom fram till att kulturell kongruens (överensstämmande), baserat på de boendes 

modersmål, en gemensam etnisk bakgrund med personalen, och delade sedvänjor, skapar en 

gemensam grund för kommunikation och förståelse. Detta möjliggör vårdande relationer, 

vilket i sin tur ökar de boendes välbefinnande. De sammanfattar resultatet av sin studie så här: 

kulturell kongruens är både ”förutsättning” och ”facilitator” (underlättare) för omvårdnaden 

av äldre invandrare (ibid.). 

I en annan studie, som hade till syfte att utfors1ka koreanska invandrares erfarenheter i 

USA från den informella omsorgen av äldre amerikanska koreaner, lyfter Hae-Ra m fl. (2008) 

upp kulturella skillnader som en viktig aspekt även i de fall vårdtagarna kan värdlandets 

språk. Författarna, som bygger sin studie på intervjuer med 24 informella vårdgivare, refererar 

till många deltagare som ansåg att den reguljära äldreomsorgen i USA inte kan förstå den 

koreanska informella omsorgsgivaren. Den lämnar sjuka koreanska äldre ensamma även om 

de kan engelska språket eftersom den amerikanska kulturen är olik den koreanska. En 

deltagare som har bott i USA i 42 år och kan språket väl säger så här: 

 

I like the American system and know about it pretty well, but I think 

Koreans should be taken care of by Korean caregivers because they 

share common language and culture. Whether you like it or not, you 

lose your memory as you get older…especially those with limited 

memory tend to forget English and feel definitely comfortable being 

around Koreans (Hae-Ra et al. 2008, s 523). 

 

Att gruppera boende som talar samma språk kan vara ett alternativ för att minska isoleringen. 

Tillgång till kulturellt specifika resurser, såsom musik, böcker, mat och så vidare kan ge en 

mer berikad och familjär miljö än som annars skulle finnas (Runci et al. 2005). 
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5. Diskussion och analys 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur faktorer som språksvårigheter och 

kulturella skillnader påverkar äldre invandrares situation och deras kontakt med 

äldreomsorgen. Enligt forskningsresultat som har studerats och sammanställts i detta arbete så 

bidrar dessa faktorer allmänt till kommunikationsproblem och skapar sämre villkor som gör 

att gruppen äldre invandrare inte får samma vård och omsorg som majoritetsbefolkningen 

både i omfattning och i kvalitet. Resultatet visar också att dessa faktorer ligger till grund för 

social isolering och sämre hälsa hos äldre invandrare. 

I resultatdiskussionen diskuteras de väsentliga och mest intressanta delarna av resultatet 

med koppling till den teoretiska utgångspunkten för att se om de ställda frågeställningarna har 

besvarats i denna studie. Men först vill jag göra en liten eftertanke kring den valda metoden. 

 

5.1. Metoddiskussion 

 

Jag valde att göra en litteraturstudie för att besvara frågeställningarna. Denna litteraturstudie 

har en allmän karaktär och har granskat ett antal artiklar som ansågs vara mest relevanta med 

studiens syfte. Som det nämndes tidigare, är studien baserad på endast vetenskapliga artiklar. 

Inget anspråk görs på att alla artiklar inom området och inom ramen för den avgränsning som 

sattes upp har granskats. Det är ytterst sannolikt att jag har missat en del artiklar eftersom det 

inte är helt säkert på att jag har hanterat sökorden fullständigt korrekt och gått genom alla de 

databaser jag borde ha gjort. Genom att fokusera endast på vetenskapliga artiklar har jag 

dessutom gått miste om andra forskningspublikationer i form av avhandlingar, antologier, 

rapporter etc. inom området. Det finns omfattande material av det slaget skrivna på svenska 

som skulle, gott och väl, räcka till att begränsa studien till kunskapsläget endast inom Sverige. 

Men jag valde emellertid att utgå ifrån vetenskapliga artiklar. De relevanta artiklarna för 

studiens syfte var begränsade i Sverige. Så de engelskspråkiga artiklarna blev inkluderade 

vilket gjorde att de flesta träffar i sökningen kom från området vård och omvårdnad. 

Allmänna litteraturöversikter har ibland den svagheten att alltför begränsad relevant 

forskning används som grund för översikten, menar Friberg (2006). En annan risk är att det 

görs ett alltför selektivt urval eftersom författaren har den tendensen att välja de studier som 

stödjer den egna ståndpunkten (ibid.). Jag förnekar inte att jag har haft den tendensen. Min 

ståndpunkt har varit att språksvårigheter och kulturella skillnader är ett hinder för äldre 
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invandrare att få samma vård och omsorg som majoritetsbefolkningen och att dessa faktorer 

leder till isolering och sämre hälsa. Jag kunde inte hitta studier som skulle motsätta sig denna 

ståndpunkt på något vis. Den verkar vara allmänt accepterad. Men det är viktigt att komma 

ihåg att syftet med studien var att beskriva hur dessa faktorer inverkar.  

 

5.2. Resultatdiskussion 

 

Sammanställningen av resultatet i denna studie försöker svara mot de två delarna i syftet, dels 

hur kommunikationsproblem till följd av språksvårigheter och kulturella skillnader påverkar 

äldre invandrares situation allmänt, dels hur den påverkar mötet med äldreomsorgen. Jag 

kunde inte låta bli att lägga fram det fakta att gruppen äldre invandrare nu förtiden utgör en 

betydande del av äldre befolkningen i västerländska industriländer och att den kommer att 

växa allt snabbare, som bakgrundfakta i resultatet. Detta förekommer som bakgrundfakta i de 

flesta av de granskade artiklarna. Jag anser att detta ger en klarare bild av situationen i sin 

helhet och förklarar delvis varför detta problemområde har uppmärksammats den senaste 

tiden. 

 

Bakomliggande orsaker 

 

Svenska studier visar att äldreomsorgen inte utnyttjas av äldre invandrare i samma 

utsträckning som de infödda äldre. Som det framgår av resultatet är det olika orsaker som 

ligger bakom äldre invandrarnas underrepresentation inom äldreomsorgen, speciellt när det 

gäller särskilt boende för äldre.  

Språk och kultur spelar en stor roll om jag sammanfattar den delen av resultatet. Men en 

intressant faktor som forskarna lyfter upp, och kan placeras inom ramen för kultur, är 

familjdynamiken. Hur familjemedlemmar förhåller sig till varandra skiljer sig markant 

beroende på om man kommer från en individualistiskt präglad kultur eller en kultur med 

kollektiviska värderingar. Som jag beskrev tidigare, betonar individualistisk kultur individens 

ansvar och självständighet. I den svenska kulturen sätts stort värde på personligt oberoende, 

dvs. att man kan stå på egna ben och inte ligga andra till last. Men andra kulturer, många icke-

västerländska kulturer betonar inte oberoende så starkt utan sätter istället ömsesidiga 

förpliktelser mellan generationer i fokus. Här kan individens eventuella självständighet även 

vara ett hot för gemenskapen. Släkten fungerar ibland som en blandning av vårdapparat och 

försäkringskassan. 
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Det handlar alltså om två synsätt och två olika värderingar när det gäller hur familje- 

medlemmar förhåller sig till varandra och hur dynamiken ser ut i såväl svenska familjer som 

invandrarfamiljer. 

Som sagt, det kan delvis bero på familjedynamiken som i sin tur har en kulturell 

förklaring. Men det är samtidigt viktigt att undvika ett alltför ”kulturaliserande” 

förhållningssätt (Forssell, 2010). Det finns en romantisk och positiv föreställning om andra 

kulturer där människor med annan bakgrund än svensk är varmare och mer kärleksfulla, enligt 

vilken alla lever tillsammans över generationsgränser i lyckliga storfamiljer. Denna 

föreställning bygger, enligt Forssell, på en okritisk tolkning av sociala och ekonomiska 

villkor, och att den bilden förknippas med kulturella fakta och ofrånkomliga konsekvenser av 

kulturtillhörighet. 

Den socioekonomiska bakgrunden är också en betydande faktor vid sidan om språk och 

kultur. Den äldres ekonomi påverkar omfattningen av den vård och omsorg den äldre tar 

emot. Många som har invandrat sent i livet har låg pension och tar emot ekonomiskt bistånd 

(Linné, 2005). I definition av äldreomsorgen tidigare i texten framkom att kommunerna tar en 

viss avgift för hjälpinsatserna upp till en maxtaxa. Många äldre med dålig ekonomi tycks 

avstå från dessa insatser så långt det går och tar hjälp av familjemedlemmar och andra i 

omgivningen, särskilt när hjälpbehovet kräver serviceinsatser. 

 

Sämre hälsa 

 

Äldre invandrare förknippas med sämre hälsa av många av de studier som har granskats i 

detta arbete. Sämre hälsa till följd av bland annat social isolering i det nya landet verkar vara 

ganska utbredd bland äldre invandrare. Men hur mycket av det beror på kommunikations- 

problem och hur mycket på migrationen i sig är inte riktigt klart. Migrationens eventuella 

hälsokonsekvenser lyfts inte i någon av dessa studier. Oavsett anledning till att man lämnar 

sitt hemland utgör migrationen i sig en påfrestande händelse, menar Ingrid Hanssen (2007). 

Just av det skälet menar hon att invandrare är mer utsatta för ohälsa än majoritets- 

befolkningen. Det handlar om stora förluster och att bygga upp på nytt. Migranten drabbas av 

en rad sociala, kulturella, psykologiska och känslomässiga förluster. Hälsan kan vika sig 

under den påfrestningen hos många invandrare, särskild de äldre, beroende på vilket stadium 

av immigrationsprocessen vederbörande befinner sig och vilka förutsättningar personen i 

fråga har (ibid.). Om sämre hälsa hos äldre invandrare inte helt beror på kommunikations- 
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problem kan detta säkert förstärka den redan försämrade hälsan som troligen har orsakats av 

migrationen, enligt min mening.  

Förmågan att kommunicera och använda språket betyder mycket för ens identitet och 

självbild, som vi såg i definitionen av språk och kommunikation. Detta gäller både unga och 

gamla, menar jag. När äldre invandrare med språksvårigheter som är i behov av vård men inte 

kan riktigt förmedla sina behov eller tankar och känslor till vård- och omsorgspersonalen kan 

det lätt leda till social isolering. ”En negativ självbild och en inre otrygghet minskar förmågan 

att hantera stress och förändringar i miljön, vilket i sin tur kan påverka den fysiska och 

psykiska hälsan” (ibid.).   

Social isolering är en avgörande orsak till att äldre invandrare, särskilt nyanlända äldre 

som har varit med om traumatiska upplevelser, saknar ”psykisk ro” trots återföreningen med 

barnen och trots den välbyggda välfärden i Sverige, menar Ekblad, Jonson och Svensson 

(1996). Författarna tar upp även barnens stressfulla livssituation och problemfyllda tillvaro 

som en stressfaktor även för de äldre.  

Barnen och andra familjemedlemmar som själva är invandrare och följaktligen måste 

tackla omställningsproblemet är ofta upptagna av sina arbeten, boende och andra 

vardagsbestyr. De måste samtidigt ta hand om sina gamla och nyanlända mödrar och fäder 

vilket i sin tur orsakar sömnsvårigheter, belastning och stress. 

 

Förväntningar  

 

En betydande faktor som påverkar hur äldre invandrare förhåller sig till vård och omsorg i 

värdlandet är att de kan ha andra förväntningar vilka kan i sin tur påverka deras upplevelse av 

den hjälp de får. Hur dessa förväntningar, som verkar te sig annorlunda än hos de infödda, 

uppstår kan ha olika förklaringar. Högre grad av bristande kunskap i svenska hos äldre 

invandrare gör ibland att information och dialogen kring vård och omsorg blir problematiskt. 

Av den anledningen saknar många i den gruppen kunskap kring hur svenska vård och omsorg 

är utformad (Linné, 2005). Kulturen i svensk sjukvård och äldreomsorg och hur den är 

utformad kan skilja sig radikalt från hur den är i många andra länder. Detta kan vara ett skäl 

till att förväntningar hos många äldre invandrare skiljer sig mot vad svensk vård och omsorg 

erbjuder. 

En allmän slutsats jag kan dra av innehållet av artiklarna är att de problem som uppstår 

till följd av kulturella skillnader ter sig på samma sätt både inom hälso- och sjukvården och 

inom äldreomsorgen. Så det Ingrid Hanssen (2007) säger om äldre invandrare i 
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vårdsammanhang stämmer i princip även inom äldreomsorgen. Enligt henne ställer kulturella 

skillnader även vårdpersonalen inför utmaningar och dilemmor. Vad som gör att 

vårdkvaliteten upplevs sämre av äldre invandrare beror också på att vårdarna är antingen 

nervösa eller inkompetenta i mötet med patienter med annan kulturbakgrund. Vårdpersonal 

upplever det ibland svårt att bedöma, förstå och ta hand om patienter med annorlunda 

kulturbakgrund. Ofta hänger det ihop med att patientens föreställningar om hälsa, sjukdom 

och behandlingspraxis ter sig främmande och konstig för vårdpersonalen. Eventuella 

kommunikationsproblem gör inte saken enklare. 

I samma kontext vill jag diskutera de faktorer som Harmsen m fl. (2008) tog upp vilka 

inverkar hur vårdkvaliteten upplevs av invandrare. Som vi såg i resultatet kom dessa författare 

fram till faktorer som: språkkunskaper, kulturella skillnader och ålder. Kulturella skillnader 

och bristande språkkunskap i kombination gör kommunikationen svårare mellan vårdtagaren 

och vårdgivaren. Högre ålder innebär, enligt min mening, att gamla traditioner, levnadsvanor, 

attityder och värderingar har starkare fotfäste hos individen. En äldre person har dessutom 

svårare att lära sig det nya språket. Min slutsats i detta sammanhang blir således att äldre 

invandrare från mer avlägsna kulturer upplever vårdkvaliteten sämre än genomsnittligt bland 

invandrare överhuvudtaget. 

 

Tolkens roll i kommunikation 

 

I den processinriktade skolan inom kommunikationsteorin talar man om ”misslyckad 

kommunikation” när budskapet inte lyckas överföras mellan sändare och mottagare. 

Misslyckandet kan bero på olika faktorer. När äldre invandrare och omvårdnadspersonal, båda 

i roller som sändare och mottagare, inte talar samma språk är det uppenbart att budskapet inte 

går fram. Lösningen är tolk som ett slags medium. Enligt kommunikationsmodellen kan 

medium vara ord (tal eller skrift), gester, blick, beröring etc. Men när ord inte fungerar och de 

andra medierna inte fyller sina funktioner blir tolk det enda mediet. En del av de granskade 

studierna har ägnat sig, helt eller delvis, åt tolkens roll inom vård och omsorg och i mötet 

mellan vårdgivare och vårdtagare med bristande kunskap i värdlandets språk. 

Enligt förvaltningslagen (§ 8) har alla myndigheter ansvar att vid behov anlita tolk eller 

översättare när de har att göra med någon som inte behärskar svenska språket. Utifrån Hälso - 

och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagens betoning på god vård och omsorg på lika villkor för 

hela befolkningen är en god tolkservice i så fall en förutsättning för god vård och omsorg till 

äldre invandrare som inte kan svenska språket. 
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Den som är beroende av tolk måste kunna lita på att tolkningen utförs av en kvalificerad 

tolk och att den är helt korrekt (Ekblad, Janson & Svensson, 1996). Alla tolkar som anlitas av 

en myndighet omfattas av Sekretesslagen, något som tolken skall informera patienten om när 

uppdraget startar (ibid.). 

Tolkning är ingen enkel uppgift, speciellt i vård och omsorgsammanhang. Det som man 

först tänker på i samband med tolkningen är kanske för många att man kan tala ett eller några 

andra språk och står mellan två personer som inte kan varandras språk och översätter ord för 

ord. Det låter enkelt. Men det kan vara mycket svårare i verkligheten och det i vård - och 

omsorgssammanhang krävs både färdighet, språkliga och kulturella kunskaper av tolken 

förutom opartiskhet och tystnadsplikt (Lill, 2002). En bra tolk är inte bara tvåspråkig utan 

tvåkulturell (Hanssen, 2007). Ekblad, Janson och Svensson (1996) menar att det förutom höga 

krav på språkliga färdigheter och tolkningsförmåga, måste personen ha grundläggande 

kunskaper (exempelvis inom vården) om människokroppens byggnad och funktion, om de 

vanligaste sjukdomarna och en viss insikt i psykologi och psykiatri (ibid.). 

Trots vissa fördelar, ifrågasätter många forskare, som resultatet visar, användningen av 

familjemedlemmar som tolkar. När en anhörig anlitas som tolk av vårdpersonal finns det risk 

att budskapet inte riktigt går fram från båda sidor, menar Hanssen (2007). Tolka är det 

medium eller den kanal, som jag förklarade tidigare, man använder för att överföra budskapet 

mellan sändare och mottagare om man vill se det från den processinriktade skolas perspektiv 

inom kommunikationsteorin. Det finns faktorer som inverkar på detta mediums effektivitet 

och träffsäkerhet. Om barn är involverade som tolkar vill många invandrarpatienter 

undanhålla viss information på grund av kulturella värderingar. Samma anledning kan göra att 

vuxna anhöriga som tolkar vill undanhålla viss information från vårdgivarens sida (ibid.). 

Forskning från flera håll i världen visar att många vårdarbetare låter bli att utnyttja 

tillgängliga tolktjänster, eller så använder de sig av okvalificerade tolkar, t ex. familje-

medlemmar (Hanssen, 2007). En studie visar, exempelvis, att man låter familjemedlemmar 

tolka på norska sjukhus i stor utsträckning (ibid.). Sjuksköterskornas förklaring är att 

patienternas anhöriga tycker att de kan hantera situationen och vill inte ha någon utifrån. De 

betraktar det i många fall som ”förolämpning”. Men det viktigaste skälet tycks vara att 

personalen upplever det som den enklaste och mest lättvindiga lösningen. Personalen 

betraktar ofta språkproblem som oundvikliga, något som gör att de inte anstränger sig för att 

lösa dem (ibid.). 

Inom vård och omsorg är det inte bara klienter och patienter med invandrarbakgrund 

som finns utan personal med en annan kulturell bakgrund utgör numera en betydande del av 
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styrkan. I mitten av 1990-talet hade en femtedel av sjukvårdens personal inom Stockholms 

läns landsting utländsk bakgrund (Ekblad, Janson & Svensson, 1996). Detta kan naturligtvis 

betraktas som en värdefull kulturell och språklig resurs. Men dessa författare betonar:  

” Personalens språkkunnighet skall inte förväxlas med den kompetens som auktoriserade 

språktolkar har. Personal skall inte i första hand anlitas som tolkar, såvida de inte har 

tolkutbildning” (Ekblad, Janson & Svensson, 1996, s 129).  

Avsaknad av en professionell och fungerande tolkservice gör att man anlitar tvåspråkig 

personal eller anhöriga på många ställen inom vård och omsorg. Detta kan leda till 

missförstånd och missförstånd kan kosta mycket tid och orsaka extra och onödigt lidande, 

menar dessa författare. Det är därför de betraktar tolkservice som en investering. 

 

Mat och mathållning som en kulturell identifikation 

 

För äldre personer med en annan kulturell bakgrund är det viktigt att deras kulturella olikheter 

bekräftas för att deras självuppfattning inte sjunker. David Gaunt (2002) diskuterar olika 

rekommendationer från olika forskare om hur man bäst bemöter äldre invandrare i vård och 

omsorg. Att bekräfta kulturella olikheter hör till den allmänna rekommendationens tanke som 

går ut på att inte bidra till dålig självuppfattning genom att ”negligera viktiga kulturella 

identifikationer” (Gaunt, 2002, s 78). Mat och mathållning är, bland annat, en viktig del av 

den kulturella identifikationen, anser jag.  

Erik Olsson (2000) citerar en annan forskare i sin beskrivning av äldre invandrarnas 

livssituation i det svenska samhället: ”Hur kan längtan efter de välkända dofterna, smakerna 

och musiken från hemlandet ersättas med kafferep och högläsning i en svensk 

servicehusmiljö? Bilden av den fårade kvinnan eller krokiga gubben som ensam, ledsen och 

livstrött sitter på en parkbänk och betraktar den främmande omgivningen lösryckt från sina 

urgamla rötter – är sannerligen inte svår att frammana. Vad har servicehus och hemtjänst at 

erbjuda i sådana situationer?” (Olsson, 2000, s 251). Den här beskrivningen målar upp en bild 

där den kulturella aspekten är central. Mat är en del av kulturen. Man lagar mat på ett vist sätt 

och använder råvaror och kryddor som kan vara specifika för en viss kultur. Växer man upp 

och lever man större delen av sitt liv i den kulturen har man naturligtvis dessa dofter och 

smaker med sig livet ut. Den bilden är talande nog för att förstå varför en del forskare lyfter 

upp den aspekten av kulturen, alltså maten, när de diskuterar kulturella skillnader i sina 

studier. 
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Skillnad på ”kulturella skillnader” 

 

I en tidigare C-uppsats, baserad på observationer, beskrivs en äldre finska kvinnas 

livssituation på ett särskilt boende (Gunnarsson & Nilsson, 2005). Hon kan inte svenska 

språket trots att hon har levt och arbetat länge i Sverige, men enligt vad författarna kommit 

fram, upplever hon en högre grad av välbefinnande på särskilt boende. Hon känner inte sig 

som isolerad där. Det enda problemet är språksvårigheter vilket brukar lösas med hjälp av 

icke-verbal kommunikation och via anhörigas och vänners besök om det rör sig om viktiga 

saker.  

Kulturella skillnader betraktas inte här som ett hinder för samförstånd, samspel och 

kommunikation. Inga ”kulturkrockar” rapporteras. Hon har språksvårigheter, men eftersom 

hon kommer från en individualistisk kultur som den svenska där förhållningssätt, värderingar 

och attityder i båda kulturer är lika varandra, känner hon inte sig isolerad på samma sätt som 

många andra äldre från kollektivistiska kulturer kan göra det i samma situation. Det handlar 

också om de förväntningar äldre kan ha på vård, omsorg och anhöriga. Beroende av vilken typ 

kultur man kommer ifrån varierar förväntningar och därmed upplevelse av ensamhet och 

isolering. Detta är ett bra exempel på att förutsättningarna är olika bland äldre invandrare som 

det nämndes i inledningen. Jag vill betona återigen att fokus i detta arbete är på de äldre som 

har kommit till landet sent i livet. 

 

Individanpassad vård om omsorg 

 

Idén om en individanpassad vård och omsorg för äldre invandrar bygger på ett 

hänsynstagande till varje individs egna förutsättningar. Jag anser att den formen av vård och 

omsorg gäller även infödda äldre. De infödda äldre har inte samma problem som invandrarna 

men enligt vad vi såg i kulturdefinitioner är vi både lika och olika i många avseenden. Vi är 

lika eftersom vi alla har gemensamma grundläggande behov som människoart, och vi är olika 

på grund av personliga egenskaper, egna identiteter och tidigare upplevelser och erfarenheter, 

både personligt och socialt. 
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Kulturellt anpassad äldreomsorg 

 

Som det framkommer av resultatet, ställer den växande gruppen av äldre invandrare, många 

med språksvårigheter och kulturella skillnader, stora krav på dagens äldreomsorg och 

äldrevård som bygger på principen ”lika villkor för alla oavsett bakgrund”. Detta kräver 

speciella lösningar. Men det finns inte någon patentlösning (Ekblad, Jonson & Svensson, 

1996). Kulturellt anpassad äldreomsorg är en tänkbar lösning som Kristina Heikkilä har lagt 

fokus på med sin forskning de senaste åren. Hennes studier i detta sammanhang är dock 

begränsade till två invandrargrupper i Sverige, nämligen finska äldre invandrare i större 

omfattning och assyrier i mindre omfattning. Resultatet visar att kulturellt anpassad 

äldreomsorg fungerar väl för de fåtal som får den, men de allra flesta äldre invandrare får inte 

den typen av vård och omsorg (Magnússon, 2010). 

Allas lika rätt till god vård och omsorg är en grundprincip i svensk lagstiftning  

(HSL 1982:763; SoL 2001:453). Är vi alla lika inom vård och omsorg, oavsett ursprung? 

Eller är det så att en förutsättning för en god vård är att den ges utifrån specifika etniska 

behov och därmed blir olika? Heikkilä utvecklar dessa frågor och kommer fram till begreppen 

likhetsprincipen som är en av den svenska offentliga vårdens och omsorgens princip, att alla 

medborgare behandlas lika, och olikhetsprincipen som enligt henne har utvecklats av 

etnologen Owe Ronström: ”vi är olika, vi tillhör olika grupper, med egna språk, religioner, 

värderingar, kulturer” (Heikkilä, 2010, s 109). Det som står i centrum för båda synsätten är 

samma grundläggande värden; jämlikhet och rättvisa. Men definitionen av värdena är inte 

förenliga och ställer till problem (Lill, 2002; Heikkilä, 2010). 

Enligt Ekblad, Janson och Svensson (1996) är äldreomsorgen utformad utifrån det 

svenska sättet att se på ålderdom, hjälpbehov, familjmönster och generationer. Dessa synsätt 

och värderingar stämmer inte alltid med de äldre invandrarnas behov och önskemål. De i 

Sverige så självklara ledstjärnorna valfrihet, trygghet och integritet kan ibland vara svåra att 

förstå för invandraren. 

Utifrån teoretiska utgångspunkten i detta arbete får kommunikation en central roll när 

två kulturer möts. Äldreomsorgen är en typisk arena där äldre invandrare med olika kulturella 

bakgrunder och den svenska kulturen och de svenska värderingarna inom äldreomsorgen 

möter varandra. Om kommunikationen inte fungerar som den ska fyller inte socialtjänstlagen 

sitt syfte för att ge den delen av äldre befolkningen som har språksvårigheter och specifika 

etniska behov en god omsorg, enligt min mening. Vad som menas med kulturellt anpassad 

äldreomsorg kan vara ett sätt att reducera bruset i kommunikationen (sett från 
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kommunikationsteoretiskt perspektiv) samt skapa förutsättningar för att den äldre individen 

får en känsla av sammanhang - och därmed uppnå välbefinnande - utifrån egna förutsättningar 

och kulturtillhörighet. Som det påpekades tidigare har Giger och Davidhizar (2008) diskuterat 

kommunikationssvårigheter orsakade av kulturella skillnader i vårdsammanhang. Dessa 

författare hävdar att dessa svårigheter kan uppstå om vårdtagaren inte kan förmedla sina 

tankar och känslor. Det kan leda till otrygghet och vårdtagaren kan få en negativ självbild 

vilket i sin tur kan påverka dennes fysiska och psykiska hälsa, menar de. 

För att människor ska få sina identiteter bekräftade, få svar på sina existentiella frågor 

och förmedla sina tankar och känslor behöver de samspel och kommunikation med andra 

människor, utifrån den definition som jag gav tidigare i texten. Detta gäller även äldre 

människor. För äldre utgör kommunikation med vård - och omosrgpersonal en stor del av 

vardagen. Det är kanske genom en särlösning man kan tillgodose deras behov av vård och 

omsorg och inte minst mänskliga relationer, på ett bättre sätt. Särlösning i detta sammanhang 

innebär att äldre invandrare av en specifik kulturell och språklig bakgrund får vård och 

omsorg i en miljö där endast personal av samma språklig och kulturell bakgrund finns. 

Heikkiläs studier har visat att samspel och kommunikation fungerar bättre i en sådan miljö. 

Men den typen av särlösning är, enligt Finnur Magnússon (2007), ytterst komplex. ”Den 

tangerar demokratifrågor, omsorgspolitiska prioriteringar av behov, utlandsföddas 

integration” (Magnússon, 2007, s 5). Den lösningen skulle passa bra för de äldre som har 

kommit sent i livet. De antingen inte kan eller har mycket svårt att lära sig svenska språket, 

och kulturen från det gamla hemlandet sitter dessutom med djupa rötter. Jag menar att det är 

meningslöst att tvinga dessa människor till en anpassning till det nya samhället, snarare 

skadligt. Större delen av äldreomsorgen består numera av personal med olika etniska 

bakgrunder. Varför ska man inte ha nytta av dessa resurser för att starta nya äldreboende, i 

både kommunalt och privat regi, med etniska inriktningar? 

 

Avslutning   

 

I inledningen nämnde jag en äldre kvinna och hennes livssituation på äldreboende. Det är ett 

typiskt exempel på hur äldre invandrare kan lida av att bo på ett icke-anpassat boende. Senare 

under arbete med föreliggande uppsats fick jag veta av min vän att hans mamma fått flytta till 

ett äldreboende just för äldre iranier, det första i sitt slag i Stockholms region. Jag besökte 

henne där. Hon såg nöjd ut. I svar på frågan hur hon mår på det nya stället sa sonen att 

mamma brukade ringa till honom varje dag på det gamla stället. Men nu ringer hon inte lika 



 

 40 
 

ofta. Det var tecken på att hon var mer stimulerad socialt och trivs mycket bättre på det nya 

stället, menade han. 

Nu, på slutet, vill jag ställa mig frågan om frågeställningen har besvarats med denna 

studie? Svaret är delvis ja, delvis nej. 

Ja, i den meningen att, genom att lägga fokus på de svårigheter som uppstår mellan 

människor med annan språklig och kulturell bakgrund och personal inom vård och omsorg, 

har studien lyckats besvara den övergripande frågeställningen. Detta gäller även studiens 

syfte. Vi såg hur bristande kunskap i värdlandets språk leder till kommunikationsproblem, 

social isolering och slutligen ohälsa och mindre grad av välbefinnande, och hur den äldre 

invandraren med språksvårigheter är beroende av tolk för att upprätthålla en fungerande 

kommunikation med vård- och omsorgspersonalen. Både tillgång till tolk och vem som tolkar 

är av stor betydelse. Vi såg också att den kulturella identifikationen är av stor vikt för äldre 

invandrare och hur den bemöts av personal inom äldreomsorgen har sina konsekvenser. 

Nej, i den meningen att de granskade studierna inte hade sin fokus kring mötet mellan 

omsorgspersonal och äldre invandrare specifikt. Så jag kunde inte få ut särskilt mycket av 

studierna för att besvara specifikt de två specifika frågeställningarna. På den punkten behövs 

studier som belyser den subjektiva upplevelsen av mötet mellan äldre invandraren och 

personalen från båda håll kring konsekvenserna av kommunikationsproblem. 

Det är helt relevant i detta sammanhang att ställa mig frågan om jag borde söka andra 

litteratur än vetenskapliga artiklar för att få svar på mina specifika frågeställningar. Under 

studiens gång fick jag veta att om jag hade avgränsat studien till endast Sverige och inkluderat 

även andra forskningspublikationer i form av exempelvis antologier, forskningsrapporter, 

avhandlingar etc. skulle jag få bättre svar på mina frågeställningar. Men som det nämndes 

tidigare valde jag från början att basera studien endast på vetenskapliga artiklar och dessutom 

ge den en universell prägel bortom Sveriges gränser. I så fall kan man undra om det har gjorts 

ett för snävt urval av artiklar.  

Som det diskuterades i metoddiskussionen görs inget anspråk på att alla artiklar inom 

området och inom ramen för den avgränsning som sattes upp har granskats. Det är ytterst 

sannolikt att jag har missat en del artiklar eftersom det inte är helt säkert på att jag har 

hanterat sökorden fullständigt korrekt och gått genom alla de databaser jag borde ha gjort. De 

relevanta artiklarna för studiens syfte var begränsade i Sverige. Så de engelskspråkiga 

artiklarna blev inkluderade vilket gjorde att de flesta träffar i sökningen kom från området 

vård och omvårdnad och mindre från samhällsvetenskap. 
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En annan fråga kan vara om jag borde ändra syftet med studien för att mina 

frågeställningar blir besvarade. Om målet med uppsatsen var att man i slutändan hade svar på 

sina uppsatta frågeställningar så är svaret, ja. Men så var inte avsikten med denna uppsats. Jag 

var nyfiken på att undersöka detta problemområde med den valda metoden för att ta reda på 

vad forskningen säger om det. Studien visar, i den mån den lyckades, att det finns brist.  

 

5.3. Slutsatser 

 

“Äldre invandrare" är inte en homogen grupp. Behoven är olika inom den gruppen. 

Språksvårigheter och kulturella skillnader spelar stor roll i att i vilken omfattning och med 

vilken kvalitet äldre invandrare får omvårdnad. Kulturella skillnader spelar mindre roll för 

äldre från Sveriges närmiljö och för invandrare som bott länge i landet av den anledningen att 

kulturkrockar är på minimal nivå för båda dessa grupper. Den första kommer från en likadan 

kultur och den andra har, normalt, genomgått en anpassningsprocess under tiden. Situationen 

för sent - i - livet äldre invandrare tycks vara komplex. De har varit i fokus inom forskningen 

de senaste två decennierna. Det som saknas är studier som behandlar just den gruppens 

specifika behov, önskemål och krav utifrån deras subjektiva upplevelser. Det gäller både inom 

hemtjänsten och på särskilda boenden. Den typen av studier, som ger ”subjektorienterad 

kunskap”, ska kunna vägleda äldreomsorgen i att hitta lösningar som passar den gruppen av 

äldre invandrare bäst och således målet med socialtjänstlagen ska uppfyllas mycket mer än 

vad som görs nu, för att inte säga fullt ut. 
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Bilaga 1: Slutligt urval av artiklar (en översikt) 
 
Nr Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Datasamlings- 
metod 
Urval 

huvudfynd 

1 Emami, A. 
Torres, S. 
Lipson, J. G. 
Ekman, S-L. 
(2000) 
Sverige 

“An ethnographic 
study of a day- 
centre for Iranian 
immigrant seniors” 
 

Att beskriva 
verksamheter på en 
kommunal 
dagverksamhet för 
iranska äldre 
invandrare och dess 
effekter 

Fältobservationer 
under en 12 månaders 
period 

positiva effekter av 
regelbundet 
deltagande i 
centrets 
verksamhet på 
äldres 
välbefinnande och 
hälsa 

2 Ekblad, S. 
Marttila, A. 
Emilsson, M. 
(2000) 
Sverige 

” Cultural 
challenges in end-
of-life care: 
reflections from 
focus groups' 
interviews with 
hospice staff in 
Stockholm” 

Att belysa 
kulturella frågor 
och få kunskap om 
personalens 
erfarenheter med 
äldre invandrare på 
palliative vård  

Intervjuer med 19 
sjuksköterskor i 
fokusgrupper, 
Kvalitativ metod 

Kulturella 
skillnader och 
kommunikationssv
årigheter ett 
problem i en 
multikulturell vård 

3 Heikkilä, K. 
Ekman, S. 
(2003) 
Sverige 

”Elderly Care for 
Ethnic Minorities: 
Wishes and 
Expectations among 
Elderly Finns in 
Sweden” 

Att belysa den roll 
som kulturellt 
lämplig omsorg 
spelar i äldre finska 
invandrares 
önskemål och 
förväntningar av 
äldreboende 

kvalitativ 
innehållsanalys av 
intervjuer med 39 
äldre finska 
invandrare i deras 
hem 

Äldreboende nära 
hem eller kulturellt 
anpassat. Men bo 
hemma i första 
hand. 

4 Albertsson  
et al. 
(2004) 
Sverige 

” Consuming care 
and social services: 
Comparisons 
between Swedish-
born older people 
and older people 
born outside 
Sweden” 

Att beskriva och 
jämföra 
konsumtion av 
äldreomsorgen 
bland utlandsfödda 
och svenska äldre i 
Växjö kommun. 

Utdelning av enkäter 
till 
biståndshandläggare, 
data samlas från 59 
äldre invandrare och 
dubbelt så många 
infödda äldre genom 
att hämta uppgifter 
från registret 

signifikanta 
skillnader finns. 
Särskilt boende 
utnyttjas av äldre 
invandrare i mindre 
utsträckning. 
 

5 Albin  
et al. 
(2005) 
Sverige 

” Health and 
consumption of 
health care and 
social service 
among old migrants 
in Sweden” 

Att diskutera 
migration och hälsa 
med fokus på äldre 
invandrare genom 
en litteraturstudie 

Litteraturstudie Äldreomsorg 
utnyttjas av äldre 
utomeuropeiska 
invandrare i mindre 
utsträckning 

6 Heikkilä, K. 
Sarvimäki, 
A. 
Ekman, S. 
(2007) 
Sverige 

” Culturally 
congruent care for 
older people: 
Finnish care in 
Sweden” 

Att beskriva hur att 
beskriva en modell 
av en kulturellt 
kongruent 
vårdmiljö för äldre 

Etnografisk studie, 
Kvalitativ och 
hermeneutisk analys 
av data, observationer 
och intervjuer med 
både vårdpersonal, 
boende och besökare 
på Finska Hemmet 
under en 13-
månaders period 

Kulturell 
kongruens både 
som en 
förutsättning och 
en facilitator för 
omvårdnad 

7 Hovde, B. 
Hallberg, I. 
Edberg, A. 
(2008) 
Sverige 

Older immigrants' 
experiences of their 
life situation in the 
context of receiving 
public care in 
Sweden” 

Att belysa äldre 
invandrares 
erfarenheter och 
upplevelser av 
deras 
livssituationer i 

Kvalitativ 
innehållsanalys av 
data från intervjuer 
med 16 äldre 
invandrare som får 
äldreomsorg i Södra 

Känner sig utsatta 
och övergivna, 
belastas av 
hälsoproblem, bär 
tacksamhetsskuld 



 

  

äldreomsorgsamma
nhang i Sverige 

Stockholm 

8 Gerrish, K. 
(2001) 
England 

” The nature and 
effect of 
communication 
difficulties arising 
from interactions 
between district 
nurses and South 
Asian patients and 
their careers” 

Att undersöka 
effekterna av 
kommunikationssv
årigheter mellan 
distriktssköterskor 
och syasiatiska 
patienter 

Etnografisk studie 
genom deltagande 
observationer bland 
sex 
distriktskötersketeam 
samt granskaning av 
policydokument och 
intervjuer med vissa 
chefer 

Begränsad tillgång 
till professionell 
tolk och beroendet 
av familjmedlemar 
skäl till att etniska 
patienter var 
missgynnade 

9 Ngo-Metzger 
et al. 
(2003) 
USA 

” Linguistic and 
Cultural Barriers to 
Care. Perspectives 
of Chinese and 
Vietnamese 
Immigrants” 

Att undersöka 
bidragande faktorer 
till vårdkvalitet ur 
kines – 
vietnamesamerikan
ska patienters 
perspektiv som har 
begränsade 
språkkunskaper i 
engelskan 

Kvalitativ studie, 
innehållsanalys av 
data från intervjuer 
med 122 patienter ur 
den målgruppen i 
fyra kommunala 
hälsocenter i 
Massachusetts 

respekt för deras 
medicinska 
traditioner 
värdesätts, språket 
upplevs som ett 
hinder, 
Professionell tolk 
en lösning  

10 Jocobs  
et al. 
(2006) 
USA 

” The Need for 
More Research on 
Language Barriers 
in Health Care: A 
Proposed Research 
Agenda” 

att identifiera 
luckor och 
svagheter i 
forskningslitteratur
en som har med 
språksvårigheter 
och olika 
intressenter inom 
vård och omsorg att 
göra 

litteraturstudie Tre områden 
behöver mer 
forskning: hur 
hälsan och vården 
påverkas av 
språkbarriärer, 
effekten av 
insatser, kostnader 
för språkbarriärer 

11 Karliner  
et al. 
(2007) 
USA 

” Do Professional 
Interpreters Improve 
Clinical Care for 
Patients with 
Limited English 
Proficiency? A 
Systematic Review 
of the Literature” 

Att avgöra om 
professionella 
medicinska tolkar 
har en positiv 
inverkan på 
klinisk vård för 
patienter med 
begränsade 
kunskaper i 
engelska 

litteraturstudie Användning av 
professionella 
tolkar bästa lösning 
för att övervinna 
språkbarriärer och 
dess effekter inom 
vård och omsorg 

12 Mui  
et al. 
(2007) 
USA 

” English Language 
Proficiency and 
Health-Related 
Quality of Life 
among Chinese and 
Korean Immigrant 
Elders” 

Studien undersöker 
relationen mellan 
begränsad 
språkkunskap i 
engelskan och 
hälsoutfall hos 
äldre kinesiska och 
koreanska 
invandrare. 
 

Data hämtade från en 
tidigare 
enkätundersökning av 
en store grupp 
invandrare med olika 
etniska bakgrund 

Sämre 
språkkunskap är 
förknippad med 
sämre hälsoutfall 
för äldre asiater i 
USA, påverkar 
hälsorelaterad 
livskvalitet 
 

13 Hae-Ra  
et al. 
(2008) 
USA 

” Experiences and 
challenges of 
informal caregiving 
for Korean 
immigrants” 

Att utforska 
erfarenheter av 
omsorgen om 
amerikanska 
koreaner. 
 

Kvalitativ metod, 
Data samlade från 
intervjuer i fokus 
grupp bestående av 
24 deltagare (de 
flesta kvinnor), under 
en 8-månaders period 
år 2005 

Tre huvudtema och 
tio undertema var 
identifierade. 
språkliga barriärer 
och skillnader i 
mat och kultur 
hinder för att 
utnyttja formella 
stödtjänster 



 

  

14 Runci, S. I. 
O'Connor, D. 
Redman, J. 
(2005) 
Australien 

” Language needs 
and service 
provision for older 
persons from 
culturally and 
linguistically diverse 
backgrounds in 
south-east 
Melbourne 
residential care 
facilities” 

Att undersöka 
nuvarande 
språkbehov hos 
denna målgrupp 
och i vilken 
utsträckning dessa 
behov var 
tillgodosedda 

Enkäter utsända till 
chefer för 189 
äldreboende I 
regionen. Enkäter 
hade fokus på tre 
huvudfrågor 

25 % av 
äldreboenden 
erbjöd inga språk-
relaterade tjänster 
plus ett antal andra 
intressanta siffror. 

15 Goh, I. 
Low, L. 
Brodaty, H. 
(2010) 
Australien 

” Levels and rates of 
depression and 
Chinese people 
living in Chinese 
ethno-specific and 
mainstream 
residential care in 
Sydney” 

att undersöka 
nivåer och grader 
av depression hos 
kinesiska boende i 
etnisk- specifika 
vårdhem (NHS) 
och kinesiska 
boende i vanliga 
sådana i Sydney. 

Enkätstudie. 58 
boende (31 personer 
från tre etnisk-
specifikt 
äldreboende, och 27 
personer från 13 
vanliga äldreboende) 
deltog. 
 

Nivåer och graden 
av depression inte 
påverkade, men 
skillnader i 
konsumtion av 
antipsykotiska 
preparat och 
effekten av 
antidepressiva 
behandlingar 
noterats 

16 Lai, D. W. 
Chau, S. B. 
(2007) 
Kanada 

” Effects of service 
barriers on health 
status of older 
Chinese immigrants 
in Canada” 

Att undersöka 
effekter av 
servicebarriärer på 
äldre kinesiska 
invandrares 
hälsotillstånd I 
Kanada 

Enkätstudie, 2214 
äldre kinesiska 
invandrare, 55 år och 
äldre, från sju 
kanadensiska städer 

Resultatet bekräftar 
att servicebarriärer 
är skadliga på äldre 
invandrares hälsa 

17 Caris-
Verhallen  
et al. 
(1997) 
Holland 

” The role of 
communication in 
nursing care for 
elderly people: a 
review of the 
literature” 

Att ge en översikt 
av tidigare 
forskning om 
sköterska-patient-
kommunikation, 
med fokus på äldre 
människor 

litteraturstudie Kommunikation 
med äldre 
människor kräver 
speciella 
kommunikativa 
färdigheter 

18 Harmsen  
et al. 
(2008) 
Holland 

” Patients' 
evaluation of quality 
of care in general 
practice: What are 
the cultural and 
linguistic barriers?” 
 

är att få insikt i 
skillnader i 
utvärderingen av 
medicinska möten 
mellan patienter 
med olika 
kulturella 
bakgrunder 

663 patienter från 38 
allmänna 
mottagningar i 
Rotterdam var 
intervjuade 

Icke västerländska 
patienter upplevde 
lägre kvalitet av 
vården och mindre 
nöjdhet än 
holländska 
patienter. Patienter 
med modernare syn 
och de med bättre 
holländska 
språkkunskap är 
mer positiva i deras 
utvärderingar 
 

 

 


