
  
 
          

Sanaz Khalili & Asefeh Dadvär 

Sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot äldre 240hp, Institutionen för 

vårdvetenskap 

Vetenskapsteori och forskningsmetodik, VÄ 6:3, 15hp, VT 2009 

Handledare: Erna Lassenius 

Examinator: Jennifer Bulington 

 

 

 

Äldre invandrares upplevelser av hälsa och ohälsa 
En litteraturstudie om äldre invandrares upplevelse av hälsa relaterad till språk och 

kultur  

 

Older immigrants' experiences of health & illness 

A literature study on older immigrant’s experience of health related to language and 

culture  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



 2 

 
 
 
Innehållsförteckning 
 

1.   Inledning                           4 

2.   Bakgrund                           4 

2.1 Äldre invandrare             4 

2.2 Äldre invandrares hälsa och ohälsa   5                 

2.3 Kulturell bakgrund, etnicitet och hälsa   6 

2.4 Språk och kommunikation     7 

2.5 Mötet med människor från andra kulturer inom vården  7 

      2.6   Problemformulering     8 

      3.     Syfte                                                                                                            9 

      3.1   Frågeställningar     9 

      4.    Teoretisk referensram     9 

5.     Metod      10                                                                                   

5.1   Datainsamling och urval     10 

5.2   Innehållsanalys                          11 

6.     Etiska ställningstaganden     12                                                             

7.   Resultat     12                                                    

7.1 Att känna sig  ignorerad                                              13                                   

7.2 Syn på vården                                                                                        13 

7.3  Sjuksköterskans brist på kunskap om andra kulturer  14                                         

7.4  Kommunikationsproblem leder till ohälsa                                            15  

7.5  Upplevelser av välbefinnande                                                                15 

8.      Diskussion                                                                                               16  

8.1      Metoddiskussion                                                                                     16  

8.2      Resultatdiskussion                                                                                  17 

            Slutsats                                                                                                   20         

            Referenser 

            Bilaga 1 

            Bilaga 2 

                                                                                                     

  



 3 

Sammanfattning/Abstract  

 
Bakgrund: Under de gånga åren immigrerade ungefär 102 000 personer till Sverige. En stor 

grupp av dessa immigranter var seniora invandrare, som relaterat till sin höga ålder har haft 

svårare att anpassa sig till den nya kultur de möter i Sverige.  En ökad invandring till Sverige 

ställer högre krav på sjukvården att införskaffa relevant kunskap om de faktorer som är 

avgörande för dessa patienters välbefinnande.  

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur språksvårigheter och kulturella skillnader 

kan inverka på upplevelsen av hälsa hos äldre invandrare. 

Metod: Denna uppsats är en litteraturstudie. Metoden för litteraturstudie är hämtad från 

Fribergs (2006) beskrivning av att göra en litteraturbaserad studie vilken syftar till att ge en 

översikt av tidigare forskning inom området. Studien har en kvalitativ inriktning med stöd av 

Fribergs (2006) analysgång.  

Resultat: Resultatet presenteras med underrubriker: - att känna sig ignorerad, -syn på vården, 

-sjuksköterskans brist på andra kulturer, -kommunikationsproblem leder till ohälsa och 

upplevelser av välbefinnande. 

 Diskussion: : Sverige har idag ett växande antal människor med utländsk bakgrund. I takt 

med att de åldras kommer fler och fler att behöva någon form av institutionsvård. Detta ställer 

krav på vården med tanke på språkliga och kulturella skillnader.  

Nyckelord: Vård, Omvårdnad, Äldre, Invandrare, Kultur, Kommunikation, Transkulturell 

omvårdnad.  

Keywords: Care, Nursing, Elderly, Immigrants, culture, communication, Transcultural 

nursing.  
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1. INLEDNING   

    Efter ett antal års arbete inom äldreomsorgen och med tanke på att vi båda har iranskt 

ursprung, identifierade vi problematiken och dilemmat kring äldre invandrare inom 

sjukvården. När vi diskuterade val av ämne, pratade vi om olika händelser som vi under 

arbetet som undersjuksköterskor har varit med om och snabbt kom vi fram till att likheterna 

var många.  Bl.a. var vårdpersonalens kunskap om olika etniciteter generellt väldigt bristande 

och detta leder i sin tur till att patienten kan lida av onödiga konsekvenser i sin omvårdnad 

och behandling. Vårdpersonalens kunskap om invandrare med olika kulturer och bakgrund 

behöver lyftas fram.  

 Hälsa är ett globalt fenomen och denna frågeställning finns överallt i alla länder. Detta ämne 

blev ännu mer intressant då vi träffade en äldre patient med iranskt bakgrund som var inlagd 

på en geriatrisk avdelning i Stockholmsregion. Då denne inte behärskade det svenska språket 

ledde det till svårigheter för vårdpersonal att kommunicera med patienten. Problemet kvarstod 

tills en persisktalande personal lyckades kommunicera med patienten. Situationen 

underlättades genast både för patienten ifråga samt för vårdpersonalen. Läkarna förstod vilken 

smärta patienten led av och kunde därmed ställa rätt diagnos. Resultatet blev en bättre hälsa 

och välbefinnande för patienten då denne kunde uttrycka sin smärta och behov.  

Det var efter denna händelse som vi fick upp ögonen för problematiken kring språksvårigheter 

inom vård och hälsa. Avsikten med denna litteraturstudie är att beskriva hur dessa svårigheter 

tillsammans med de kulturella skillnaderna inom vården kan inverka den seniora patienten 

med en annan etnisk bakgrund. 

 

2. Bakgrund 

     I detta kapitel presenteras inledningsvis vad som definieras som äldre invandrare i studien. 

Därefter redovisas synpunkter kring äldre invandrares hälsa och ohälsa i relation till kulturell 

bakgrund, etnicitet samt språk och kommunikation. Avslutningsvis presenteras aspekter 

utifrån äldre invandrares upplevelser inom vården med tanke på kultur, språk och etnicitet.  

 

 

2.1 Äldre invandrare 

     Begreppet äldre definieras oftast utifrån den kronologiska åldern, det vill säga personer 

som är 65 år och äldre. Personer som är 80 år och äldre innefattar gruppen ”äldreäldre” 

(Socialstyrelsen, 2006). Vår studie fokuserar på personer inom gruppen 65-80år.  
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     Den största gruppen av äldre invandrare i Sverige är finländare med ca 40 000 personer 

(Statistiska centralbyrån, 2008). Omkring 90 000 personer kommer från europiska länder som 

till exempel Tyskland, Polen, Estland och Jugoslavien. Endast omkring 16 000 äldre 

invandrare kommer från icke europiska länder som till exempel Irak, Iran och Somalia (a.a.).  

      Begreppet invandrare innefattar personer som kommer från en annan etnicitet (Hanssen, 

2007). De kan vara födda i Sverige eller har för avsikt att bosätta sig i Sverige (a.a.).  

Enligt statistiska centralbyrån (2008), antalet invandrare har ökat med två procent under år 

2008 jämfört med föregående år. En viktigt grundläggande utgångspunkt för sjuksköterskan i 

sin professionella yrkesroll är att möta varje individ på lika villkor (Silveira, 2001). Hon skall 

stödja hälsoprocessen utifrån individens behov oavsett kön eller etnicitet. Äldre invandrare är 

en grupp som sjuksköterskan ofta möter och det är av stor vikt för sjuksköterskan att bevara 

deras livsvärld och kunna prioritera deras värderingar och behov (a.a.). 

Det ligger i människans natur att sträva efter ett bättre liv där hon kan nå sina livsvillkor 

(Migrationsverket, 2007). Vid rädsla för förföljelse i sitt hemland på grund av sin nationalitet, 

sin samhällstillhörighet, sin religiösa eller politiska, övertygelse, sin sexuella läggning eller 

sitt kön, har man rätt att söka asyl i ett annat land (a.a.). 

 

 

2.2 Äldre invandrares hälsa och ohälsa  

     Målet för Hälso- och sjukvården (1982:763) är att en god hälsa och en vård på lika villkor 

upprätthålls för hela befolkningen. Hälsa sett ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är strävan 

efter att uppleva harmoni och balans och att känna sig hel som människa. På så sätt speglar 

hälsa personens hela livssituation (Dahlberg, et al., 2003).  

     Wiklund(2006) beskriver hälsa som ett godkännande av sundhet, friskhet och 

välbefinnande, där frånvaro av sjukdomen inte är nödvändig för att personen ska uppleva 

hälsa. Ohälsa behöver inte beteckna närvaro av sjukdom, utan kan upplevas när individen inte 

kan lösa sina problem och uppfylla sina egna behov. Detta kan ändra individens livsvärld 

(a.a.). 

En människans hälsa påverkas också av ålder, kön, civilstånd och utbildning. Faktorer som 

ensamhet, arbetslöshet, ekonomiska problem, svårigheter att kommunicera på grund av dåliga 

kunskaper i svenska språket och upplevelser av diskriminering kan också påverka en 

människans hälsa (Socialstyrelsen, 2000). 

 Enligt Melle (2006) drabbas de invandrare som bott i Sverige i 40-50 år eller mer än hälften 

av sitt liv i Sverige, mindre av ohälsa. då denna grupp av äldre invandrare som kan det 
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svenska språket flytande har adapterat sig bra i samhället genom anskaffande av familj, jobb 

och vänner och anser därmed inte att de har några problem gällande språksvårigheter eller 

omsorg, vilket tyder på en bra hälsa och välbefinnande i livet (a.a.).  

     Emami (2000) har funnit att ökat välbefinnande hos äldre invandrare kan skapas genom 

tillräckligt med socialt stöd, vilket är förknippat med hälsa. Vidare beskriver hon att äldre 

invandrare upplever hälsa när de känner att deras liv har ett fortlöpande sammanhang (a.a.). 

     Begreppet ohälsa kan definieras som ett samspel mellan olika faktorer som påverkar 

uppkomsten av olika sjukdomar (Wiklund, 2003). Allwood & Franzen (2000) visar att äldre 

invandrare har sämre hälsa än äldre svenskar. Några anledningar till detta kan vara 

ekonomiska problem, sociala faktorer, arbetslöshet, språksvårigheter, diskriminering och en 

känsla av otrygghet (a.a.). 

 

2.3 Kulturell bakgrund, etnicitet och hälsa   

    Stier (2004) använder begreppet kultur för att identifiera, markera och etablera det som är 

vårt och acceptabelt gentemot det som är främmande och oacceptabelt i andras kultur. Vidare 

beskriver han att begreppet kultur används idag på många olika sätt; matkultur, idrottskultur, 

media kultur, skräpkultur, invandrarkultur osv. Olika individer och grupper kämpar om sina 

definitioner, vilket visar hur omstritt begreppet kultur är (a.a.).  

      De los Reyes & Mulinari, (2005) beskriver kultur som tidigare har använts för att ersätta 

begreppet ”ras”. Syftet med rasbegreppet var att kunna klassificera människor utifrån hudfärg 

och utseende. Vidare menar forskarna att begreppet kultur används som ett verktyg vanligtvis 

för att skilja olika grupper och individer i den allmänna diskussionen, vetenskapliga studier 

och politiska resonemang. Detta leder till att man specificerar olika grupper och individer på 

grund av deras kulturella bakgrund (a.a.). Olika aspekter i en individs liv såsom; beteenden, 

föreställningar, religion, familjstruktur och inställning till sjukdom, smärta och andra former 

av motgångar kan ha viktiga implikationer för hälso- och sjukvården.  Dessa aspekter 

påverkar dessutom den kulturella bakgrunden (Ahmadi, 2008). 

Leiningar (2001) beskriver kultur som en uppfattning om hur individen bör leva och hålla sig 

frisk när man tillhör en viss grupp. Hon lyfter fram att kulturen är dynamisk och ständigt 

förändras från generation till generation. Roth (2002) menar att kultur är ett kollektiv fenomen 

som består av regler, värden, symboler samt viss hållbarhet och varaktighet. Enligt Stier 

(2004) består kulturbeskrivningen av fyra vanliga återkommande begrepp om 

funktionalistiska, beteendemässiga, kognitivistiska och symbolistiska. Innebörden av dessa är 

att klarlägga yttre observerbara beteenden, människans handlande och beteende, hennes inre 



 7 

modellsystem som ligger i medvetandet, samt hur kulturen ses som ett resultat av inre och 

yttre processer (a.a.).  

     Emami, Benner och Ekman (2001) anser att kulturen skapar människans tro och 

värderingar och vad hon lägger märke till och upplever. De menar att vården måste anpassas 

efter varje enskild individs tankar och tro. Att ha kunskap från början om vad den äldre 

individen har för kulturell bakgrund kan ge äldre individen förhoppningar på den fortsatta 

vården. Detta ger den äldre möjlighet att delta i sin egen vård som förhoppningsvis leder det 

till en förbättrad hälsa (a.a.). När äldre invandrare inte kan anpassa sin inre livsvärld till 

omgivningen känner hon/han förlust av sin kultur samt identitet vilket i sin tur kan leda till 

depression, känsla av utanförskap, otrygghet och ohälsa (Wiklund, 2003). 

Enligt socialstyrelsen (2004) är hälsosituationen hos äldre invandrare gällande allmänt 

hälsotillstånd och långvariga sjukdomar sämre än hos infödda svenskar i samma ålder. På 

grund av emigrationen och brist på kulturell anpassning besväras de äldre invandrarna i stor 

utsträckning av smärta, ensamhet och depression.      

     Begreppet etnicitet definieras enligt Nationalencyklopedin (2009) som ”Tillhörighet till en 

grupp av människor med gemensamt ursprung och bakgrund”. Gemensamt ursprung, normer, 

språk och kultur för en grupp av människor som kommer från samma land och känner 

gemenskap och tillhörighet beskriver begreppet etnicitet (a.a.). Etnicitet är ett begrepp med 

olika definitioner beroende på i vilket sammanhang och vem som uttrycker det; det kan till 

exempel handla om kultur och ras eller ett geografiskt område (Hylland, 1993). För att 

etnicitet skall uppstå måste grupperna ha ett minimum av kontakt med varandra, samtidigt de 

måste ha föreställningar om att den andra gruppen är kulturellt annorlunda än den egna. Om 

dessa villkor inte är uppfyllda, finns ingen etnicitet (a.a.). Enligt Stier (2004) ligger begreppen 

kultur och etnicitet nära varandra och kultur kan inrymma en eller flera etniciteter (a.a.). 

 

2.4 Språk och kommunikation  

     Språket ger oss möjlighet till en nyansrik kommunikation (Muñoz, 2005). Det första och 

primära verktyget som används i kommunikation mellan människor är språket. Med språket 

kan människor uttrycka sina åsikter, känslor och sinnesstämningar (a.a.).  

  Hanssen (2007) hävdar att kommunikation sker genom utbyte av samtal mellan individer 

och grupper, hon menar att det sker genom ett språk som innehåller symboler. Dessa 

symboler medför enligt henna en kombination av verbal- och icke- verbal kommunikation och 

det är viktigt att ha kunskap om detta. Enligt Kihlgren, Johansson, Engström och Ekman 

(2000) är kommunikationen personinriktad och /eller samtalsriktad och det kan många gånger 
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vara svårt att förstå en annan människa. Kihlgren et al. (2000) menar också att den icke-

verbala kommunikationen, det personen för fram med gester och miner, läggs samman med 

den verbala kommunikationen i ett samtal och att det är häri som missförstånd och problem 

kan uppstå(a.a.).  

Kommunikation i vården har två syften, att ge information och att bli bekant med vårdtagare 

för att bygga upp en förtroendefull vårdrelation i syfte att främja hälsa och lindra lidandet 

(Ong, Haes, Hoss, Lammes, 1995). Hanssen (2007) anser att om den äldre invandrare 

patienten inte kan uttrycka sig och känna att den han/hon försöker förklara för inte förstår, kan 

ge en känsla av otillräcklighet och isolering. Patienten som inte talar det verbala språket, och 

inte heller det icke-verbala, på samma sätt som vårdgivaren, blir därmed utlämnad till sig 

själv och sina egna tankar. Det kan också infinna sig en känsla av att varken en själv eller ens 

tankar och kunskap längre är värda lika mycket. Vilket kan leda till ohälsosam vårdsituation 

(a.a.). 

     Flera studier visar att om man som invandrare har kommit till Sverige på äldre dagar blir 

det ofta svårt att lära sig det svenska språket (Emami, Benner & Ekman, 2001). Detta leder till 

att man inte kan anpassa sig i den nya kulturen på grund av att man inte förstår och inte kan 

uttrycka sina behov i samhället. Dessa problem leder i sin tur till isolering för den äldre 

invandraren och hon/han känner sig ensam och övergiven av omgivningen (a.a.).  

      Hovde (2006) menar att äldre patienter med utländsk bakgrund känner sig övergivna och 

utsatta inom sjuvården på grund av kommunikationssvårigheter. Vidare i studien framkommer 

också att den äldrepatienten känner att vårdpersonal bara går förbi och ignorerar dem och inte 

lägger någon tid eller uppmärksamhet för att kunna förstå dem och lyssna till deras berättelse 

om sina behov (a.a.). 

       Angel och Hjern (2004) för fram att just språket kan ha stor betydelse inom vården av 

patienter med en annan kultur. Det är många gånger en orsak till att patienterna inte förstår 

vad vårdgivaren säger. Detta leder till osäkerhet båda hos patienten och vårdpersonal och det 

blir svårt för vårdgivaren att vårda patienten på ett bra sätt som främjar välmående (a.a.). 

 

2.5 Mötet med människor från andra kulturer inom vården 

     För att uppnå individuell omvårdnad krävs en god vårdrelation som främjar hälsan 

(Dahlberg et al., 2003). Om vården till patienten skall vara så bra så möjligt och kunna ge den 

trygghet som behövs, är det viktigt att få en bra start i mötet med patienten från en annan 

kultur. Sjuksköterskan ska respektera patientens tankar, tro, livsvärld och vara öppen för det 
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patienten har att säga. Dock är det av stor vikt att det finns en ömsesidig respekt och tillit 

mellan båda partner (a.a.). 

     Al- Baldawi (1996) hävdar att mötet inom vården av personer med anan kulturell bakgrund 

är en komplicerad process enligt vårdpersonalen. För att undvika att försvåra omvårdnaden, 

måste kulturella skillnader, referensramar och värderingar observeras så tidigt som det går. 

Vidare påpekar han på vårdgivare och vårdtagarens bemötande. Där båda har olika kulturer, 

referensram och värderingar. Med en sådan vårdrelation krävs det ytterligare kompetens för 

att kunna klara av ett empatiskt möte (a.a.).  

     En vårdtagare som kommer in på sjukhus är alltid i en känsligt och svår situation enligt 

Blomgren & Norberg (2000).  Det första mötet med vårdpersonal kan ge trygghet till 

vårdtagaren. Utgångspunkt för ett konstruktivt möte mellan vårdpersonal och patient är att 

båda skall ha respekt för varandra, vilket innebär att de lyssnar och har förmåga att förstå. 

Vårdtagarna skall känna trygghet genom att vårgivaren respekterar dennes livsvärld, tankar 

och värderingar och tar hänsyn till dennes behov och förutsättningar i mötet (a.a.). 

 

2.6 Problemformulering 

Att emigrera till ett främmande land som äldre medför ofta en begränsning av egna resurser. 

Äldre invandrare som lämnat sitt hemland ställs inför oväntade situationer då relationen till 

det gamla livet bryts och de börjar om på nytt igen i det främmande landet. Det leder till att 

kontinuiteten i livet förändras vilket resulterar i en förlust av sammanhang, mening, identitet 

hopp och sociala kontakter, och de har då en särskild hög tendens för att utveckla ohälsa. 

Detta beror delvis på svårigheter med språket, att inte tillhöra några sociala kontakter, brist på 

sysselsättning, svag ekonomi och fysisk ohälsa, men också bristen på sociala stöd. Dessa 

faktorer bidrar tillsammans till en särskild känslighet för de psykiska påfrestningar och den 

stress som uppkommer på grund av kulturella skillnader.  

Sjuksköterskan ska möta äldre invandrare utifrån deras egen unika och speciella livsvärld. Vi 

anser att det är ett problem att sjuksköterskan har bristande kunskaper om det mångkulturella 

samhället och vad som är avgörande för att bevara hälsa och välbefinnande hos äldre 

invandrare av annan kulturell etnicitet. Detta är något som sjuksköterskan måste bli mer 

medveten om eftersom hon har ett ansvar att bjuda in patienten att bli delaktig i sin 

hälsoprocess. Om inte sjuksköterskans behov av kunskap lyfts fram kan hon inte möta 

patienten utifrån dennes livsvärld och behov vilket leder till negativa konsekvenser och 

onödigt lidande. 
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3. Syfte 

     Syftet med denna studie är att fördjupa sig i hur språksvårigheter och kulturella skillnader 

kan inverka på upplevelsen av hälsa hos äldre invandrare. 

 

3.1 Frågeställningar 

Hur kan språksvårigheter och kulturella skillnader inom vården inverka upplevelser av hälsa 

och ohälsa hos äldre invandrare?  

 

4. Teoretisk referensram 

     Den teoretiska referensram som valts är Madeleine Leiningers teori ”Theory of 

Culture Care ”(Leininger 2002). Leininger (2002) menar att vi som vårdpersonal måste 

anpassa vården efter ett mångkulturellt samhälle och en mångkulturell vård som vi bör sträva 

efter. Leininger (2002) gör gällande att vi ska ha en kulturell baserad vård som strävar efter att 

skapa och behålla hälsa och välbefinnande hos alla individer. Leininger (2002) har tagit fram 

en modell som hon kallar för ”The Sunrise Model”. Modellen är för att finna ny kunskap eller 

intyga kunskap som vårdpersonal redan har om kulturell information. I modellen ingår sju 

sociala och kulturella aspekter som sjuksköterskan skall ta hänsyn till för att upptäcka 

omständigheter som påverkar patientens upplevelse av vård och omvårdnad. Komponenter 

som innefattas i modellen består bland annat av patientens syn på omvärlden, politiska och 

juridiska omständigheter inom den egna kulturen som kan påverka individens hälsa, synen på 

teknologisk apparatur som ett hjälpmedel för att öka välbefinnandet och religiösa faktorer 

som kan påverka patientens vård.  

     Andra komponenter är familj och anhörigas roll i patientens vård eller andra kulturellt 

medförande värderingar som kan vara viktiga för bevarandet av patientens upplevelse av 

hälsa och välbefinnande. Utifrån dessa begrepp, menar Leininger (2002) att sjuksköterskan får 

en helhet syn av patientens livsvärld och på så sätt kan ge en transkulturell och holistisk vård i 

sitt praktiska arbete. 

     Författarna till föreliggande studie väljer att använda Leningers Sunrise-modell eftersom vi 

anser att det i modellen finns centrala faktorer som sjuksköterskan bör beakta för att kunna ge 

en kulturanpassad omvårdnad och bevara hälsa hos patienter med annan kulturell etnicitet.       

Modellen hjälper oss att få kännedom av olika faktorer så som miljö, omgivning, språk, kultur 

och etnisk bakgrund som verkar på patientens hälsa.  
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     Leningers teori hjälper oss sjuksköterskor att få fram tanken om olika möjligheter att möta 

människor från hela världen, upptäcka likheter och skillnader i omsorg i olika kulturer och att 

ta reda på hur dessa påverkar individens hälsa och välmående.   

 

5. Metod 

5.1 Datainsamling och urval  

     Denna uppsats är en litteraturstudie. Metoden för litteraturstudie syftar till att ge en 

översikt av tidigare forskning inom området. Författarna bestämde sig för att berätta om 

patientens perspektiv. Artiklar som ska användas ska innehålla undersökningar från olika 

länder framförallt nordiska de länderna. Studien är en kvalitativ inriktning. Utifrån den valda 

metoden söktes artiklar i databaser. Resultatet av en kvalitativ studie ska kunna leda till 

vägledning för hur vården omkring patienten ska utformas för att på bästa sätt kunna möta 

dennes behov. Utifrån den valda metoden söktes artiklar i databaser.  

     Insamling till litteraturstudien börjades med att leta material i Erstas Högskolas bibliotek 

för att söka efter litteraturstudier. Sedan eftersöktes vårdvetenskapliga artiklar i samsök med 

sökorden Care, Nusrsing, Immigrants och Elderly där 190 träffar hittades och 2 stycken 

valdes som besvarade syftet. Vidare söktes efter flera artiklar i CINAHLS och Academic 

Search Elite. I Academic Search Elite sökorden Elderly, Immigrants, Communication, 

Nursing, Cultur, sweden, qualitativ och Isolation användes. Av 85 artikelträffar valdes 3 

stycken som passades till syfte. I CINAHL söktes orden Care, Older, Immigrants och 

Transcultural nursing, cultural competence och patient experience och fick 70 träffar.  

     2 Artiklar valdes ut efter att 11 stycken hade granskats. Artiklarna som valdes ut eftersom 

de kom överrens med syftet. Sedan söktes ytterligare artiklar via Google scholar och fann 

andra uppsatser och studier som handlade om liknande ämne. Från dessa referenslistor 

hittades 15 stycken artiklar med hjälp av manuell sökning. Av dessa 15 artiklar identifierades 

5 som relevanta för studien. Begränsningen var att enbart ta med artiklar beskrivande 

kvalitativa studier som hade abstrakt och var ”Peer Per-Revieved”. Sammanlagt har vi använt 

oss av 12 artiklar som beskriver äldre invandrares upplevelse av sin hälsa och faktorer som 

påverkar den i det nya hemlandet. Artiklarna som utgör studiens analysmaterial är alla 

kvalitativa studier och belyser hur äldre invandrare upplever sin hälsa relaterad till kulturella 

bakgrund och språket i det nya hemlandet. Sökning av artiklar redovisas i Bilaga 1.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier  
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     Som inklusionskriterier användes vetenskapliga artiklar med empiriskt material med 

kvalitativ ansats ur patientperspektiv. Vår princip var att publicera artiklar som kan belysa 

dagens kunskapsläge inom den senaste tio åren. Vi har därför varit noga att välja artiklar som 

kommit från primärkällor med västerländskt ursprung och att studierna framställdes på 

svenska eller engelska. Tio artiklar handlar om svenska studier och två stycken handlar om 

engelska och Skandinaviska studier. Artiklarna är skrivna mellan år 2000- 2007.    

     Uteslutna studier har varit vetenskapliga artiklar och studier som handlade om specifika 

sjukdomstillstånd, diagnoser, förlossning och medicinering.  Artiklar från amerikanska studier 

valdes bort pga. att vi inte fann likheter i jämförelse med västerländsk sjukvård.   

 

5.2 Innehållsanalys   

     Med stöd av Fribergs (2006) analysgång har kvalitativa artiklarna analyserats. 

Fribergs analysgång beskrivs i fem steg:  

1. Med fokus på resultatet lästes de valda artiklar igenom för att förstå helheten. 

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. 

 Vid analys av kvalitativa artiklar är fribergs modell rätt så vanlig och utgångspunkten i analys 

arbetet är förflyttningen från helhet i artiklar till delar som leder till en ny helhet. Det vill säga 

helheten är nya rubriker och dess beskrivning i studien.  

     I enlighet med Fribergs analysgång och med fokus på resultatet lästes de valda artiklar 

några gånger av båda författarna för helhetens skull. Vidare identifierades gemensamma 

ledtrådar i varje artikels resultatbeskrivning. Med hänsyn till uppsatsens syfte och med hjälp 

av ledtrådar i artiklarnas resultat valdes relevanta delar av artiklarna och sedan 

sammanfattades i olika punkter för att kunna komma ihåg varje resultat i de valda artiklarna. 

De likheter och skillnader, i respektive författares artikelanalys, jämfördes med varandra. 

Artiklarnas studier klassificerades för att kunna skapa nya underrubriker/kategorier av 

betydelsen för syftet. Varje underrubrik i resultaten belyser en faktor som har inverkan på 

äldre invandrares hälsa. Granskning av artiklar redovisas i bilaga 2.  

   

6. Etiska ställningstaganden 

     Enligt Forsberg & Wengström (2003) är det av stor vikt att inte stjäla, kopiera eller 

förfalska andras texter eller data vid forskning (a.a.). Hänsyn har tagits till att de referenser 
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som har använts av i studien granskade och uppfyller etiska kriterierna. Enligt Forsman 

(1997) behövs det dock inget godkännande av en etisk kommitté vid genomförande av en 

litteraturstudie. Forskningsetiska ställningstaganden har även relaterats till situationer då 

gamla C-uppsatser med en likadan ämnesval har lästs igenom. Syftet med användning av 

sådana uppsatser har enbart varit att få vägledning och inspiration när det gäller hur man kan 

skapa struktur. Enligt Nilsson (2005) finns det alltid en risk för förvanskning och feltolkning 

av andras texter. Därför har översättning av engelska ord och texter gjorts med noggrannhet 

för att dels kunna komma åt resultat, dels vara noga med att ange källa vid varje tillfället då 

referenser har använts. 

 

7. Resultat                             

 Av litteraturgranskningen och den kvalitativa innehållsanalysen har vi tagit fram fem 

underrubriker i resultat delen. Dessa underrubriker är att känna sig ignoreradoch ensam, syn 

på vården, sjuksköterskans brist på kunskap om andra kulturer, kommunikationsproblem 

leder till ohälsa, upplevelser av välbefinnande. Att känna sig ignorerad och ensam lyfter fram 

den äldre invandare patientens känsla inom vården. Brist på information gynnar inverkan på 

äldreinvandrares patients hälsa samt konsekvenser för vårdpersonal.  

Kommunikation och kunskap om andra kulturer är en av de mest avgörande faktorer i relation 

mellan patienten och vårdpersonal. Att ha kunskap om en mångkulturell omvårdnad förbättrar 

både vårdrelation och mötet i vård av patienter med annan kulturell bakgrund. I 

kommunikation anses både vårdpersonalen och patientens upplevelse vara viktiga delar för 

patientens välbefinnande.  Upplevelse av välbefinnande belyser äldre invandrares känsla av 

att kunna känna sig tillfredställd i det nya hemlandet. Här tas invandrarepatientens perspektiv 

och upplevelser upp om vad som förbygger ohälsa på invandrarpatienten. 

 

  7.1  Att känna sig försummad och ignorerad  

    Upplevelser av att känna sig ignorerad och försummad av vårdgivare framkom i flera 

studier (Heikkilä & Ekman, 2000, Cortis,2004). Cortis (2004) beskrev i sin studie hur 

invandrare fick mindre uppmärksamhet av vårdgivare på grund av att de ansågs vara ”svåra 

patienter”. Flera studier visade de förväntningar invandrare hade på vårdgivare. Invandrare 

önskade sig respektfullt bemötande, vänlighet och att bli lika behandlad även om de tillhör 

annan kultur. Vidare beskriver han hur sorgsna invandrare blev när vården misslyckades för 

att möta deras grundläggande behov av säkerhet, stöd och respekt. Invandrare beskrev hur 

vårdgivare tog ner deras självförtroende och känsla av att bli vårdad. Kritik riktades även mot 
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attityder som vårdgivare visade dem. Invandrare upplevde att de inte fick känna sig delaktiga i 

vården.(a.a.). 

     Heikkilä & Ekman (2000) beskrev att flera invandrare upplevde att vården blivit sämre 

eller att den inte alls existerade. Den allmänna bilden av vården var övervägande negativ, då 

många av invandrare fått erfarenheter av den genom besök hos släkt eller vänner. De beskrev 

att tabletter gavs istället för sällskap och att de boende inte fick mat därför att vårdgivare inte 

brydde sig om att hjälpa vid matning. Invandrare upplevde bland annat att sjukvård bestod 

vara av rutin och att vårdgivare endast koncentrerade sig på rutinuppgifter. 

 

7.2 Syn på vården  

      Flera studier (Hovde & Hallberg & Edberg 2006; Heikkilä & Ekman, 2000) visar att äldre 

invandrares syn på vård och omsorg i första hand är behövlighet av familjen. I stort sätt är de 

nöjda med vård och behandlingen de får, men ibland känner de att vården inte ges på sådant 

sätt som passade dem. Det vill säga att vårdgivaren inte pratar med dem samt allt görs 

systematisk. Men det är tabu för den äldre invandraren att klaga. Ändå kan de ibland uppleva 

att det finns brister i samspel mellan dem och läkarna. Äldre invandrare har en uppfattning om 

att läkarna från deras hemländer är bättre än läkarna i Sverige. Äldre invandrare bildar sin 

uppfattning om svensk sjukvård utifrån sina besök hos läkare, sjuksköterskor och andra som 

jobbar inom vården (a.a.).  

     Heikkilä & Ekman (2000) hävdar att de äldre personer som hade deltagit i deras studie inte 

hade besökt sjukvården i sitt hemland under de sista trettio åren. Många av de äldre har 

bristande information om svensk sjukvård men de behåller sina föreställningar om hur 

sjukvården fungerar i hemlandet(a.a.).  

     Hovde et al; (2006) beskriver att äldre invandrares syn på vården skiljer sig från den 

västerländska synen. De menar att äldre invandrare besöker vården bara för att få mediciner 

och behandlingar, men all omvårdnad förväntar de sig få av sina barn eller anhöriga. För äldre 

invandrare är det ingen negativt att vara beroenden av sina barn eller anhöriga. Sådan hjälp 

anses mer av respekt och någonting som de äldre förtjänar av sina yngre anhöriga. Vidare 

beskriver Hovde et al; (2006) att äldre invandrare aldrig skulle acceptera att bli överlämnad av 

sina anhöriga till något äldreboende eller okända människor som skulle ta hand om dem. De 

tycker inte att det är något konstigt att bli vårdad av sina anhöriga (a.a.).  

 

7.3  Sjuksköterskans brist på kunskap om andra kulturer 
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     Resultaten visar att sjuksköterskans brist på kunskap om andra kulturer kan vara ett hinder 

för en god omvårdnad och sjukvård. Lundberg et al (2005) beskriver sjuksköterskans 

upplevelse i vård av andra människor med annan kulturell bakgrund. På grund av bristande 

kunskap om andra kulturer och dess olikheter fanns också brist på omvårdnad (a.a.). Sahlsten, 

Larsson, Plos och Lindencrona (2005) hävdar i sin studie att brist på kunskap hos 

sjuksköterskor var på grund av att de har arbetat enligt givna rutiner under en lång tid, och att 

de inte klarade av att uppdatera och förbättra sina kunskaper om mångkulturell vård.     

 I de ovannämnda studierna var behov av nya kunskaper inom olika kulturer och traditioner 

visade sig vara gemensamt mellan alla sjuksköterskor. Detta kunde bekräftas enligt Ozolins 

och Hjelm (2003), att sjuksköterskor hade svårigheter att förstå hur krig, hot, immigration 

kunde påverka invandrare patientens hälsa. Vidare berättar sjuksköterskor att ett skäl att inte 

kunna ge god vård är att många invandrare har brist på kunskap om var de ska söka sig till när 

de blir sjuka. De invandrarepatienter vet inte sina rättigheter inom svensksjukvård och har 

dessutom brist på kunskap om hur vårdsystemet i Sverige fungerar, vilket kan leda till 

svårigheter i mötet med vården (a.a.).  

 

7.4 Kommunikationsproblem leder till ohälsa 

     Kommunikationsproblem är något som i de flesta studerande artiklarna kommit fram till 

hade stor inverkan på mötet med människor från andra kulturer (Gebru & Åhsberg & willman 

2007; lundberg et al. 2005; Ozolins & Hjelm, 2003, Ekblad et al 2000). De hävdade att både 

vårdpersonal och patienter tyckte det var svårt att kunna förstå och överföra rätt information 

till varandra. Vidare beskriver författarna att på grund av språksvårigheter så är det svårt att 

kunna ge individuellt baserad vård till utländska patienter på grund av att vårdpersonal inte 

förstår sig på språket. Främst för att de inte själva kan tala om hur de ville bli vårdade (a.a.). 

     Samarasinghe, K. & Arvidsson, B. (2002) beskriver i sin studie att kommunikation är en 

central del i möten mellan människor. Upplevelse av språksvårigheter och att inte kunna 

anpassa sig i ett främmande land är något gemensamt hos äldre invandrare. Detta är på grund 

av att de måsta lära sig ett nytt språk där de inte kan uttrycka sig lika nyanserat eller kan göra 

sig förstådda på samma sätt som på sitt modersmål (a.a.).  

     Vid kommunikationsproblem på grund av språksvårigheter, är det nödvändigt att ta hjälp 

av en tolk, antingen professionella tolkar eller patientens anhöriga. Patienter förväntade sig att 

deras barn och släktingar ställde upp som tolkar (Cortis, 2004). Enligt Ekblad et al; (2000) 

personal med annan etnisk bakgrund kan vara hjälpsamma och kan användas som tolk och 

även informera övrig personal om kulturella vanor och traditioner (a.a.). 
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      Ekman et al; (2000), Hovde et al; (2006) hävdar att kommunikations problem hos äldre 

invandrare orsakar att de har dålig eller ingen kommunikation med vårdpersonal. Sådana 

problem kan leda till minskat förtroende och missnöje med den svenska sjukvården vilket 

leder till ohälsa (a.a.). 

 

  7.5 Upplevelser av välbefinnande  

     Flera studier (Hovde et al; 2006, Ekman et al; 2000) visar att äldre invandrare upplever 

hälsa genom balans och kontinuitet i livet. När de är tillsammans med sina barn, anhöriga 

eller när de träffar folk av samma land med samma språk, anser de att har god hälsa även om 

de har vissa sjukdomar. Känslan av sammanhang i livet och att ha ett bra socialt liv får de att 

må bra och känna sig nöjda med livet. Äldre invandrares inställning till sjukdom och ohälsa, 

vid deras ålder, är en del av livet. Det som är viktigast för äldre invandrare är att de ska ha en 

sammanhållning mellan kropp och själ. Vidare skriver ovannämnda författarna att äldre 

invandrare upplever ohälsa när de inte hittar sammanhang och balans i livet. Att inte ha 

kontakt med familjen och vänner och att inte ha något att se fram emot i framtiden leder till 

isolering. I det läget känner de sig mer sjuka än de faktiskt är och de har ingen kraft och vilja 

att kämpa emot sina sjukdomar. De känner obalans mellan kropp och själ (a.a.).  

      Emami, Benner & Ekman, (2000) utmärker i sin studie att det finns flera faktorer som 

ökar sårbarhet och lidande hos äldre människor med invandrar bakgrund. Dåliga 

familjeförhållanden, ensamhet, social isolering, hopplöshet, bristande kontroll över livet 

bidrar till ohälsa. Äldre invandrare som saknar vänner och anhöriga är i störst risk för ohälsa 

(a.a.). Samma studier visar att äldre invandrare anser att de har en bättre fysisk hälsa än sina 

föräldrar i samma ålder. Med detta menar de att svensk hälso- och sjukvård har givit dem en 

bättre hälsa och välbefinnande än de förväntade sig. Äldre invandrare är i regel nöjda med den 

vård de får och de litar på sjukvården i Sverige. 

 

8. Diskussion 

      Syftet med denna studie var att beskriva upplevelse av hälsa inom vården för äldre 

invandrarpatienter. Studien resulterade i följande kategorier: att bli ignorerad, syn på 

sjukvården, kommunikationsproblem leder till ohälsa, sjuksköterskans brist på kunskap om 

andra kulturer och upplevelse av välbefinnandet. Vi kommer att diskutera den valda metoden 

i metoddiskussionen. Vi kommer även att diskutera vad som har varit bra och dåligt och vad 

som kan ha påverkat vårt resultat. 
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     I resultatdiskussionen diskuteras de mest intressanta delarna av resultatet och vi kommer 

att ta upp effekter som resultatet kan få i det fortsätta arbetet med mångkulturell sjukvård. Vi 

kommer även att skriva våra egna tankar om resultatet och även bekräfta de med tidigare 

studier. Vi kommer också att besvara syftet med vår studie vilket handlar om äldre 

invandrares upplevelse av hälsa och ohälsa. Resultatdiskussionen kommer att vara upplagd på 

så sätt att vi tar upp de mest betydelsefulla faktorer som påverkar äldre invandrares hälsa. 

Resultatet som framkommit stämmer överens med det som författarna har upplevt i samband 

med egna möten med människor från andra kulturer inom vården.  

 
8.1 Metoddiskussion 

     Eftersom vårt syfte var att belysa hur äldre invandrare upplever hälsa inom vården 

relaterad till kultur och språk, var valet av kvalitativ metod lämplig. Metoden gjorde så att vi 

gick in på djupet av fenomenet hälsa. Vi beskrev utifrån människans egna upplevelser av de 

faktorer som påverkar deras hälsa både positivt och negativt. Metoden har inte bara gett oss 

ett resultat som är intresseväckande utan den har också hjälpt till praktisk kunskap. 

     Vi har valt att göra en litteratur studie för att besvara på det som vi redan har tagit upp i 

problemformulering. För att besvara problemen i studien har vi använt artiklar från olika 

länder för att denna studie skall kunna belysa de allmänna mångkulturella problemen.   

Att tolka det som andra har redan tolkat var svårt och det är möjligt att materialet ha blivit 

feltolkat (Forsberg & Wengström, 2003).  

     Enligt Willman et al.(2006) är det viktigt att finna sökord som stämmer överens med syftet 

så vi valde en annan begränsning i form av att artiklarna skulle vara mer inriktade på Sverige. 

Sverige valdes ut först eftersom det är det land vi bor i och troligtvis kommer att arbeta i 

framtiden. Med tanke på att invandring ökar i Sverige är det intressant att se hur vården 

hänger med i de stora förändringar som samhället står inför.  

     Eftersom begränsning av artiklar orsakade till att vi hittade få studier inom Sverige så 

gjordes ett försök med andra europiska länder. Artiklar som var äldre än år 2000 valdes bort 

samt artiklar från USA. Vi anser att resultaten möjligtvis kunde sett annorlunda ut om vi hade 

ett större utbud av artiklar. Bristen på artiklar väckte tanken i oss att ämnet äldre invandrare är 

rätt så outforskat. 

     Med tanke på att de artiklar som vi har använt oss av i studien är skrivna under 2000- talet 

kan detta förhoppningsvis initiera en förändring i tanken om mångkulturell vård och 

omvårdnad. Vi hoppas på att det kommer flera forskare som engagerar sig för att forska kring 

detta ämne i framtiden.  
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8.2 Resultatdiskussion 

     Genom denna litteraturstudie med hjälp av Leiningers Sunrise-modell har författarna velat 

belysa hur kulturella skillnader och språksvårigheter kan påverka omvårdnaden av äldre 

personer med annan kulturell bakgrund. 

I vårt resultat framkom att invandrare känner sig försummad och ignorerad. Invandrarna 

upplevde att vårdgivarna inte visade någon respekt gentemot dem. De kände sig 

betydelselösa, fick lågt självförtroende och förlorade intresse att fullfölja sin behandling. Att 

känna ensamhet, inte bli tagen på allvar och inte vara välkomna till gemenskap kan leda till 

lidande och ohälsa (Eriksson, 2001). Gebru et al (2007) och Willman (2003) beskrev att det är 

av stor vikt att bemöta den sjuka personen respektfullt som gör att vårdtagaren rehabiliteras 

och tillfrisknar fort. Hur vårdgivare bearbetar sin människosyn speglar sig i bemötande med 

andra människor.      

Vi tycker att det är viktigt att som sjuksköterska känna sig själv och sina personliga 

värderingar, tankar och känslor. Detta ger en bättre självkännedom för att kunna vara bredd i 

möten med människor från andra kulturer i olika situationer. Äldre invandrarna kände sig 

utlämnade och att vårdpersonal saknade helhetssyn och empati . Hälso- och 

sjukvårdspersonalens uppgift är att ge individen möjlighet att uppleva sin fulla värdighet och 

att förhindra alla former av kräkningar.    

     En annan kategori som förekom i resultaten var äldre invandrares syn på sjukvården syn på 

sjukvården ger en osäkerhet som i sin tur leder till ohälsa. Holter (2001) bekräftar i sin studie 

att äldre invandrarna vill ha hjälp med att få information om svensk sjukvård. De vet inte om 

hur svenska vårdsystemet fungerar och var de ska vända sig vid problem av olika slag. Brist 

på information för den äldre invandraren leder till missnöje av sjukvården.  

     Vi tycker att det skulle vara till stor hjälp att översätta informationsbladen om hur 

avdelningen fungerar, dess rutiner och information om olika behandlingar och undersökningar 

på olika språk. Detta för att invandrarpatienten och framför allt de äldre känner sig tryggare 

och mer delaktiga i sin egen behandling. Då vårdpersonal generellt har god vetskap om olika 

behandlingar som pågår på en avdelning kan de ibland glömma att vårdtagaren oftast inte har 

samma kunskap. För en patient kan dålig information bidra till stor oro, osäkerhet och rädsla. 

Att kunna få adekvat information om den behandling som ska ges bidrar till att minska oro 

och rädsla hos patienten. Bristande kunskap i kommunikationen med patienter med andra 

modersmål har en negativ påverkan på vården. 
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     Analysen visade att sjuksköterskors brist på kunskap leder till en osäker vård och 

omvårdnad av patienter med en annan kulturell bakgrund. Detta bekräftar vi med vad 

Lundberg et al (2005) och Hjelm och Hultsjö (2005) fört fram i sina studier om vikten av att 

ha kunskap om patienter med andra kulturella bakgrunder och deras uppfattningar om 

sjukvården vilket påverkar vården (a.a.). Även i etiska koden för sjuksköterskor (ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor, 2008) anges det att sjuksköterskan ansvarar för att värdera sin egen 

kompetens för att kunna känna sig trygg i olika situationer som kan uppstå och för att hon 

skall kunna känna sig säker i sitt uppträdande, vilket ska främja allmänhetens tillit och tilltro 

(a.a.).      

Med hjälp av denna utgångspunkt och ovannämnda studier kan vi anta att vårdrelationen med 

invandrare patienter med en annan kulturell bakgrund i vården blir många gånger svårare och 

sämre än av vård med samma kulturella bakgrund som vårdaren. Med utgångs punkt från den 

etiska koden (ICNS:s etiska kod för sjuksköterskor 2008) anser vi detta som ett problem och 

krävande arbete för sjuksköterskan. Brist på nya kunskaper om en mångkulturell vård gör 

sjuksköterskan otrygg i sitt arbete och ger en känsla av osäkerhet vid omvårdnad vilket leder 

till onödigt lidande för patienter med annan kulturell bakgrund. Detta kan vi påverka genom 

att utbilda sjuksköterskor om olika kulturer som finns i samhället så att vi uppnår en bra och 

tillitsfull vårdrelation som kan ge förtroende och trygghet till invandrare patienter. 

     Kommunikation var en annan kategori i analysarbetet vilket visade sig vara en viktig del 

när det gäller vårdandet med människor från andra kulturer. Äldre invandrare är en relativt ny 

grupp i Sverige som har svårigheter med anpassning och integration med svenska samhället 

och sjukvården. Språksvårigheter upplevs som största problemet för den äldre invandraren. 

språksvårigheter har i alla tider varit ett genomgående problem för människor med andra 

kulturella bakgrund (Hanssen, 2007). Detta leder till ett minskat förtroende och missnöje med 

svenska sjukvården.   

     De flesta äldre invandrare som hade besökt sjukhuset eller vårdcentralen hade haft 

kommunikationsproblem på grund av att det inte fanns någon tolk som kunde hjälpa de med 

språket (Holter, 2001). Vidare beskriver Holter (2001) att när äldre invandraren hade svårt att 

kommunicera med vårdpersonal, ringde dem till sina barn eller anhöriga för att få hjälp att 

göra sig förstådda. Men oftast har de åkt hem utan att ha fått någon hjälp på grund av 

språksvårigheter (a.a.). Vi tycker att ökad användning av tolkar inom vården för äldre 

människor med annan etniskt bakgrund minskar kommunikationsproblem och olika 

konsekvenser av lidande för den äldre. Vi tycker även att man ska vara generös med 

användning av tolktjänster i sjukvården. Tolk ger äldre invandraren möjlighet till att vara 
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delaktig i sin behandling med hjälp av bra kommunikation. Kommunikation via tolk minskar 

risken för missförstånd och viktigt information når fram till både patienten och vårdgivare. 

Detta leder till att lidande inte uppstår och den äldre patienten känner sig nöjd med den vård 

som han/hon har fått. Vi tycker att en välfungerande kommunikation hos båda parter, det vill 

säga den äldre invandrare och vårdpersonal, är ett viktig grundläggande fenomen för äldre 

invandrarnas hälsa och välbefinnande.  

     Att ha språksvårigheter visar sig orsaka lidande i form av ensamhet och isolering. Enligt 

Emami et al (2000) kommunikationsproblem leder till att äldre invandrare tappar sitt sociala 

nätverk. Detta är på grund av att de inte har kunskap om den nya kulturen, som leder till 

isolering.  Vidare berättar Emami et al (2000) att invandrarna bland annat inte kan 

kommunicera med sin granne eller göra sig förstådda i affären. Detta leder till en social 

isolering och en väldigt ensam vardag. Vidare berättar författarna om hur situationen skulle ha 

sett ut om invandrarna hade fått bo kvar i sina hemländer och då haft en stor gemenskap med 

andra människor i sin ålder och med anhöriga och släktingar. De som framkommer senare i 

samma studier är att invandrare skulle ha upplevt mindre ensamhet och en bättre hälsa när de 

deltar i olika aktiviteter tillsammans med personer som talar samma språk och förstår deras 

behov och resurser av livet (a.a.). Detta bekräftar vi genom vår egen erfarenhet av ett iransk 

äldre boende där båda boenden och anställda kommer från Iran och har samma bakgrund. 

Detta gör så att de äldre upplever samhörighet och en stor gemenskap med gruppen eftersom 

de kan prata samma språk. De utför olika aktiviteter genom att dansa, sjunga och firar 

gemensamma kulturella händelser.  

     Wiklund (2003) beskriver sådana aktiviteter som hälsomotiv. Med hälsomotiv menar han 

det som vi gör för att få livet kännas som meningsfull. När vi har upplevt den känslan berikas 

vår livsvärld. Detta leder till positiva effekter på både fysisk och psykisk hälsa.  

     Analysarbetet visar även att äldre invandare upplever sin hälsa genom kontinuitet och 

balans i livet. De upplever välbefinnande och god hälsa när de är tillsammans med sina barn, 

bekanta, anhöriga och när de känner av samhörighet med människor från samma kultur. Det 

som skiljer icke europiska äldre invandrare från europiska är att icke- europiska invandrare 

ser på sjukdom och dålig hälsa vid äldre dagar som en del av livscykeln. Aaron Antonovsky 

(2005) beskriver i sin bok begreppet (KASAM) vilket innebär känsla av sammanhang. Han 

utgår från ett hälsoperspektiv som säger att hälsa/sjukdom har många dimensioner och att 

hälsa eller sjukdom tillhör varandra och att individens tillstånd påverkas av många olika 

faktorer på många olika nivåer. Vidare beskriver han att hälsa eller sjukdom kan ses ur 

salutogenetiskt perspektiv. Detta innebär ett intresse för alla faktorer som skapar god hälsa för 
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individen och ser till individens hela livssituation (a.a.). Utifrån våra upplevelser av livet i ett 

främmande land tycker vi också att kontinuitet är viktigt för äldre invandrares hälsa. Att 

träffar sin familj, sina barn, anhöriga och vänner förebygger ohälsa och isolering till en viss 

del i det främmande landet.    

     För att skapa en god vårdrelation anser vi att det krävs att sjuksköterskan visar intresse för 

individen, att visa patienten att de bryr sig och ge utrymme. Att ge utrymme innebär något 

mer än att känna in patientens tankar och känslor. Sjuksköterskan måste vara öppen, ärlig, 

lyhörd och visa respekt gentemot patientens olika verbala respektive icke verbala uttryck. 

 

Slutsats 

     Genom denna litteratur studie ville vi belysa äldreinvandrares upplevelser av hälsa och 

ohälsa relaterad till språk och kultur. Analysen visar att på kunskap om andra kulturer är en 

stor brist hos vårdpersonal och främst sjuksköterskor vilket är i stor betydelse för att en god 

omvårdnad skulle kunna ges till äldre patienter med annan kulturell bakgrund. Vi upplever att 

många svårigheter som framkommit i analysen orsakas av språksvårigheter vilket leder till en 

dålig vårdrelation samt ohälsa för den äldre invandrare patienten. Den äldre invandrare 

patienten känner sig ignorerad i mötet med vårdrelation på grund av de inte kan behärska 

svenska språket. Detta leder till isolering och ohälsa för patienten och osäkerhet och otrygghet 

för vårdpersonal i mötet med patienter från andra kulturer.  

     Analysen visar att det krävs mer kunskap inom mångkulturell vård, och det är av stor vikt 

att sjuksköterskor får utbildning inom detta viktiga område.  Det är viktigt att följa upp både 

sjuksköterskans och patientens upplevelser och om båda partner känner sig säkrare och 

tryggare i mötet med varandra inom vården. Detta leder till en god vård där patienten kan vara 

delaktigt och sjuksköterskan känner sig tillfredställt med den vården som ges till patienter 

med annan kulturell bakgrund.  

     Vi som sjuksköterskor ska ha med oss viljan att förbättra den mångkulturella vården och 

erbjuda en vård som mer eller mindre motsvarar människors förväntningar på ett sätt som 

främjar hälsa och den enskilda människans unikhet.  
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Resultat 

Kerstin 
Samarasingh & 
Barbro Arvidsson 
Sverige 
(2002) 

”It is different 
war to fight here 
in Sweden”- the 
impact of 
involuntary 
migration on the 
health of refugee 
families in 
transition 

Att förklara hur 
ofrivillig migration 
påverkar på familjens 
hälsa. 

Intervjuer med 16 
medlemmar av 10 
olika flyktning från 
Balkanska länder, 
Kurdistan och Afrika 

En förnuftig attityd 
från värdlandet var 
den viktigaste och 
största faktorn för 
främjande av god 
hälsa hos 
flyktingfamiljer. 

Boel Hovde, Ingalil 
R. Halberg, Anna-
Karin Edberg 
Sverige 
(2006) 

Public care 
among older non-
Nordic 
immigrants in 
Sweden. 

Att beskriva 
kommunala 
vårdinsatser och 
personalens 
beskrivning av vård 
relaterade behov bland 
utomnordiska 
invandrare jämfört med 
födda i Norden.    

Data till studie 
hämtades från studien 
Gott åldrande i Skåne. 
I en av studiens delar, 
den s.k. 
vårdsystemstudie, följs 
personer, 65 år och 
äldre, med varaktig 
vård och omsorg från 
kommunerna. 

De flesta äldre 
utomnordiska 
invandrarna var gifta, 
hade barn och bodde 
tillsammans. Hade en 
familjemedlem 
anställd som vårdare 
än de som var födda i 
Norden. 
De flesta bodde i en 
stor stad och använde 
mindre APO-dos och 
andra hjälpmedel än 
jämförelsegrupp.

Irja Holter  
Sverige 
(2001) 

Borta bra men 
hemma bäst. En 
studie av äldre 
bosnier och deras 
anhöriga i 
Hallstahammar. 

Att belysa äldre 
bosniska invandrares 
situation och deras 
upplevelse av att finna 
sig tillrätta i ett nytt 
land. 

Insamling av 
datamaterial genom en 
enkät och genom 
intervjuer. 

På grund av den hjälp 
som de äldre 
bosniska invandrare 
får av anhöriga, 
känner de inte behov 
av hjälp av någon 
annan. väsentliga 
problem är deras 
psykosociala 
situation inte de 
äldres fysiska 
tillstånd. De vill få 
information om hur 
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den svenska samhälle 
fungerar och de vill 
veta vart de ska 
vända sig vid olika 
problem. Samtidigt 
vill de lära sig 
svenska språket.

Kristina Heikkila, 
Sirrka-Lisa Ekman.  
Sverige 
(2000) 

Health care 
Experineces of 
Elderly finnish 
Immigrants in 
Sweden. 

Att förklara äldre 
finska invandrares 
upplevelser och 
övertygelser av vård 
och omsorg I Sverige. 

Intervju med 39 
svensk- finska äldre- i 
Stockholm. 

Vård och omsorg i 
Sverige har kulturell 
överstämmelse med 
svensk- finsk äldres 
upplevelser och 
uppfattningar.  

Azita Emami, 
Sandra Torres, 
Juliene G. Lipson, 
Sirkka-Lisa Ekman 
Sverige 
(2000) 

An Ethnographic 
study of day Care 
Center for Iranian 
Imigrant Seniors. 

Att beskriva förutsatta 
aktiviteter av dag 
center vilken var 
speciellt inriktad till 
äldre immigranter och 
att belysa upplevelser 
av äldre som var deltat 
inom dessa aktiviteter.  

Observationer 8 
timmar/vecka inom 12 
månader och intervjuer 
med 15 äldre som 
regelbundet kom till 
dagcenter. 

Regelbundet närvaro 
i dag center hade en 
positiv inflytning till 
äldres hälsa och 
välbefinnande. 

Ekblad, S. Marttila, 
A. & Emilsson, M. 
Sverige 
(2000). 

Culture 
challenges in end 
–of-life care: 
reflections from 
focus 
groups´interviews 
with hospice staff 
in Stockholm. 

Att reflektera över ett 
tre dagars seminarium 
om multikulturell 
palliativvård.  
Att få kunskap om hur 
det är att arbeta med 
patienter med annan 
kulturell bakgrund 
inom palliativa vård. 
Och att se om det 
ansågs behövas mer 
kunskap inom området.  

Kvalitativ metod med 
tre grupper med totalt 
19 deltagare. 

Svårigheter med att 
arbeta med 
människor med en 
annan etnicitet. 
Några anledningar 
som visade sig var 
aktiva anhöriga och 
kommunikation. 
Samtidigt personalen 
ville ha mer kunskap 
för att kunna bemöta 
den mångkulturella 
vården. 

Gebru, K. Åhsberg, 
E. & Willman, A. 
Sverige 
(2007) 
 

Nurcing and 
medical 
documentation on 
patients´ cultural 
background. 

Att undersöka om och i 
vilken utsträckning 
sjuksköterskan 
dokumenterar 
patientens kulturella 
bakgrund I journalen. 

En deskriptiv studie 
där de gått igenom 121 
patientjournaler från 
patienter som inte var 
födda i Sverige och 
dog 1999 från den 
svenska databasen om 
orsaker till dödsfall. 
Och i dessa leta efter 
anteckningar gjorda 
om kulturella 
olikheter. 

Alla faktorer fan
någon av 
patientjournalerna, 
och de var upplagda 
efter The Sunrise 
Model. Vissa faktorer 
var bättre förklarade 
och mer närvarande 
än andra.  
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Hultsjö,S. & 
Hjelm, K. 
Sverige 
(2005) 

Immigrants in 
emergency care: 
Swedish health 
care staff´s 
experiences. 

Att se om 
sjuksköterskor I 
akutsjukvård och 
psykiatrisk vård 
upplever svårigheter i 
vårdandet av 
invandrare. Och om 
detta upplevs jämföra 
de olika enheterna.  

Explorativ studie. 35 
sjuksköterskor 
intervjuades i 
fokusgrupper.  

De största problemen 
som visade sig var 
vårdandet av 
flyktingar. Skillnader 
mellan de olika 
enheterna fanns, men 
var inte många.

Lundberg, P.C,. 
Bäckström, J,. 
Widen, S. 
Sverige 
(2005) 

Caregiving to 
patients who are 
culturally Diverse 
by Swedish last 
year Nursing 
Students. 

Att beskriva sista års 
sjuksköterskestudenters 
upplevelser av 
vårdandet av patienter 
med annan kulturell 
bakgrund. 

En deskriptiv studie. 
Ett frågeformulär med 
öppna frågor gjordes 
med ett stort antal 
studenter, samt 
intervjuer med en 
mindre grupp 
studenter. 

De tillfrågade hade 
brist på kunskap om 
kulturell omvårdnad, 
samt att de önskade 
att de hade mer av 
denna vara. 

Ozolins, L.L., & 
Hjelm, K 
Sverige  
(2003) 

Nurses´ 
experinces of 
problematic 
situations with 
migrants in 
emergency care 
in Sweden. 

Att undersöka och 
beskriva sjuksköterskor 
upplevelser av 
problematiska 
situationer med 
invandrare i 
akutsjukvård. 

En explorativ studie. 
49 sjuksköterskor 
skrev ner sina 
upplevelser av 64 
problematiska 
situationer. Detta 
analyserades efter en 
kvalitativ metod.  

I de insamlade da
finns nio kategorier. 
Svårigheter 
relaterade till oväntat 
beteende, 
språkbarriärer, 
svårigheter med 
kontakten med 
anhöriga, viljan att 
tala med auktoriteter, 
organisationsfaktorer, 
svårigheter p.g.a. 
könsroller, 
situationen upplevda 
som hotande, 
svårigheter relaterade 
till patientens tidigare 
upplevelser av våld, 
alternativ medicin. 
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Cortis, J D. 
England 
(2004) 

Meeting the 
needs of minority 
ethnic patients 

Att undersöka engelska 
sjuksköterskor 
erfarenhet av vård av 
patienter från specifik 
(Pakistans) etisk 
minoritetsgrupp. 

Kvalitativ semi -
strukturerad 
intervjustudie. 

Brister finns i 
engelska 
sjuksköterskors 
kunskap om 
pakistanska patienter, 
att det inte finns en 
bra insikt för 
kulturens betydelse 
samt hur den 
användes i 
verksamheten och 
behovet av att p
fastställa betydelsen 
av begreppet 
”holism” och 
återbekräfta den som 
en dimension i 
vården. 

Sahlsten, M.J.M., 
Larsson,I.E, Pols, 
K.A.E.,& 
Lindencrona,C.S.C. 
Scandinavian 
(2005) 

Hindrance for 
patient 
participation in 
nursing care. 

Att undersöka 
sjuksköterskors tankar 
om orsaker till hinder 
för patientdeltagande i 
vården. 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer i 7 
fokusgrupper, 31 
sjuksköterskor som 
arbetat mellan 2-38 år 
i vården.  

Det finns tre teman 
som bygger 
resultatet: 
kompetens, 
arbetsmiljö, 
organisation & 
utomstående. 

 

 

 

 

 
 
 
 


