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                                           Förord 

 

   

          Denna magister studie tillägnas två av mina deltagare som fortfarande i livet. 

               Jag vill säga ett stort tack till deltagarna som deltog i studien.  

  

Jag vill tacka verksamhetschefen till det iranska äldreboendet som i sin tur hjälpte  

                                 mig att hitta den rätta informanterna. 

 

Ett varmt tack till Eva Elmbergen för hennes stöd som har ställt upp för mig varje gång 

     när jag behövde hjälp med studies struktur. Eva har varit ett stort stöd med sina  

                                      tankar och synpunkter på mitt arbete. 

    

   Till sist vill jag tacka min pappa för hans kunskap och stöd under arbetets gång. 

            Jag vill tacka min dotter som har varit ett stort stöd genom att inte 

                                     kräva så mycket under arbetets gång. 

 

                     Jag tackar mig själv för att jag har trotsat alla hinder på vägen  

                              och kvistande svävar mot mina drömmars mål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

Bakgrund: Idag lever äldre iranier med sin kultur- och tradition bakom sig i det svenska 

samhället. De blir oftast beroende av vårdpersonalen på grund av nedsatt kroppsfunktion. 

Bemötandet bör ses som något centralt i strävan mot att ge en god vård för att höja 

livskvaliteten. 

Syfte: Syftet är att beskriva hur äldre iranier upplevde att flytta ett iranskt särskilt boende och 

vårdpersonalens bemötande. 

Metod: Denna studie är en kvalitativ studie med semistrukturerad samt öppna frågor mellan 

två kvinnor och två män med iranskbakgrund mellan 78 och 92 år i ett persiskt äldreboende. 

Resultat: I analysen framkom olika positivt och negativt faktorer som påverkar deltagarnas 

välbefinnande. Under analysen framkom ” Upplevelse av värdigt bemötand och kräkningar” 

som huvudteman. Det skapades två teman; upplevelse av att flytta till det iranska 

äldreboendet och upplevelse av personalens bemötande. Under varje tema framkom också 

några subteman. 

Diskussion: Det var en stor omställning för deltagarna att lämna Iran, ha svenska 

språksvårighet, vara utanförskap, åldras, bli sjuka, vara inaktiva, beroende och sedan blev 

tvungna att flytta till ett särskilt boende. Upplevelse av sorg över att bli ensamma och 

isolerade, och behov av att känna sig trygga illustrerades. God miljö saknades inte men deras 

behov av bli respekterad och ha samtal med persisktalande personaler var stort.  

Slutsats: Det var inte essentiellt att vårdpersonalen var persisktalande. En del av 

persisktalande vårdpersonal behöver olika utbildningar för att kunna se boende iraniers helhet. 

Bemötande är någonting som vårdpersonal via kroppsspråket och beteende visar och den 

äldre personen förstår. 

Nyckelord: Äldre personer 65+, Särskilda boende, Bemötande, Värdighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract  

Background: Today, living elderly Iranians with their culture and tradition in the Swedish 

community. They often become dependent on caregivers because of impaired body function. 

The response should be seen as central in the quest to provide good health care to improve of 

life.  

Aim: The aim is to describe how older Iranians experienced about to move an Iranian 

especially nursing homes and health care staff encounter/attitude. 

Method: This study is qualitative study using semi-structured and open questions between 

two women and two men with Iranians background between 78 and 92 years old in a Persian 

nursing home.  

Results: The analysis revealed various positive and negative factors affecting the participants  

the health. During the analysis revealed “Experience the dignity treatment and vomiting” as 

the main theme. It was created two themes: The experience of moving to housing for the 

Iranian elderly and experience of the health care encounter. In each theme was also found in 

some sub-themes. 

Discussion: There was a big factor for participants to leave Iran, have Swedish language 

difficulty, be exclusion, aging, getting sick, being inactive, dependent and then had to move 

to a particular nursing home. Experience of sadness about becoming feeling isolated and 

lonely, and ness to feel safe illustrated. Good environment were not lacking, but their need to 

be respected and to have conversations with Persian speaking of nursing staff were great/big.  

Conclusion: It was not essential that health nursing staff were Persian speaking. Some of 

Persians peaking health professionals need different training to be able to see the residents 

Iranians whole. Treatment is something that a healthcare professional through the body 

language and behavior shows and the older person understands. 

Keywords: Elderly people 65 +, Nursing home, Encounter, Dignity. 



 
 

 
 

 

  

Innehållsförteckning 

 

1            Inledning ………….…………………………………………………….  1 

2            Bakgrund……………………………………………………………….   1  

2.1               Olika aspekter av bemötande……………………………………….. …….     1 

2.2               Att vara äldre i Iran………………………………………………………...     4  

2.3               Att vara iransk äldre i Sverige………………………………….....................   5 

2.4               Att flytta till ett äldreboende……………………………………………….     8 

3              Problemformulering………………………………………………….   9 

4              Syfte…………………………………………………………………...    9 

5              Teoretisk referensram………………………………………………..   9 

6              Material och metod……………………………….………………….  11 

6.1               Kontext …….………………………………………………………………………     11 

6.2               Deltagare …...………………………………………………………………………    11 

6.3               Datainsamlingsmetod……………………………………………………………….    12 

6.4               Genomförande ………………………………………………………………………   12 

6.5               Etiska övervägande…………………………………………………………………     13 

6.6               Analys ……………………………………………………………………………..      13 

7              Resultat……………………………………………………………….   14 

7.1             Upplevelser att flytta till det iranska äldreboendet…………………........   15 

7.1.1            Bli barn till sina barn………………………………………………………………..    16 

7.1.2            Starka självkänslan och identitet…………………………………………………...     17 

7.2             Upplevelser av personalens bemötande på ett iranskt äldreboende……   19     

7.2.1            Upplevelser av att bli bemötts med värdighet – Bli behandlade som medmänniska… 20  

7.2.1.1           Respekt för äldres autonomi…………………………………………………………………      21 

7.2.1.2           Självständiga, oberoende av sina barn och att vara delaktig i sin egen vård………………..       21   

7.2.1.3           Bryr sig om varandra och vårdrelation förändras till familjerelation…………………………    22 

7.2.2            Upplevelser av att bli kränkta – Bli behandlade som objekt……….…………..     23 

7.2.2.1          Äldres upplevelser av att inte bli Sedda på grund av personalers rutiner och tidsbrist………..    24 

7.2.2.2          Känsla av övergivenhet, skuld och maktlöshet som orsak till dåliga dagar…………………...    26 

8                 Diskussion…………………………………………………………..   29 

8.1                   Metoddiskussion……………………………………………………….      29 

8.2                   Resultatdiskussion...…………………………………………………….    30 

9                  Slutsats……………………………………………………………..   37 

10                Framtida forskning………………………………………………..   38 

11                Referensförteckning………………………………………………   39 



 
 

 
 

 

 

Billaga 1. 

Förfrågan om tillåtelse till verksamhetschef…………………………………….  43 

Förfrågan om medverkan på persiska …………………………………………..  44 

Samtyckesblankett på persiska språk……………………………………………  45  

Samtyckesblankett på svenska språk……………………………………………. 46 

Förfrågan om medverkan på svenska…………………………………………… 47 

Intervjuguide ……………………………………………………………………  48  

 

 

 



 
 1 (51) 

 

1. Inledning 

 

Många äldre med utländsk bakgrund lever i olika svenska särskilda boendeformer och de blir 

beroende av vårdpersonalen på grund av olika orsaker. Bemötandet är något centralt i 

personalens strävan efter att ge en god vård för att höja deras livskvalitet. Det Finns stora 

skillnader i fråga om etnicitet, språk, och social klass, när det gäller samhälls- och familjs 

bakgrund. Själv kommer jag från Iran och har en stark familjerelation med en orientalisk 

kulturell bakgrund. Under hela min uppväxt i Kurdistan i Iran har jag lärt mig betydelsen av 

familjen som att ha respekt och ansvar för varandra, ställa upp för varandra samt hålla ihop. 

Utifrån min livserfarenhet privat och i arbetslivet har jag insett att det finns svårigheter med 

att börja från början och skapa ett nytt liv i ett nytt främmande land som Sverige tillsammans 

med alla positiva och negativa minnen och upplevelser. Jag undrar hur det går för äldre iranier 

som har kommit sent i livet till Sverige och hur det är att åldras och ha en icke svensk etnisk 

bakgrund och att bli gammal i Sverige. 

         Intresset för bemötandet av äldre personer med iransks bakgrund har väckts utifrån flera 

års erfarenhet inom äldreomsorgen i Sverige. I min arbetslivserfarenhet från olika 

boendeformer, både privat och kommunalt har jag upplevt vissa brister gällande 

vårdpersonalens förhållningssätt i bemötandet av äldre. Äldre iranier är en grupp som delar en 

gemensam kultur och traditioner, de har immigrerat av olika orsaker och i olika tidsperioder 

till Sverige. En del äldre iranier har bott i Sverige under större delen av sina vuxna liv och 

andra har invandrat sent i livet på grund av sina barn och krig.  

 

2. Bakgrund 

 

För att belysa detta ämne presenteras inledningsvis en beskrivning av bemötandet samt olika 

aspekter i bemötandet och problematiken kring detta. Att vara äldre i Iran, att vara äldre 

iranier i Sverige samt deras religion och livsåskådning och hur det är att flytta till ett särskilt 

boende. 

 

2.1 Olika aspekter av bemötande 

 

Äldre är någon som har livserfarenheter, kanske kronisk sjukdom, olika besvär som kan leda 

till nedsatt funktionsförmåga eller att deras liv närmar sig ett slutstadium (Andersson 2007). 
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Franklin, Nordenfelt och Ternestedt (2006a) beskrev i sin studie att äldres nedsatta kropps- 

funktion hos sjuka äldre gör det svårt för dem att känna igen sin egen kropp som kan leda till 

att förlora kontroll över sitt liv vilket skapade förlust känsla som i sin tur förändrade 

självbilden. Den kroppsliga förlusten innebar ett hot om kränkning för den äldre, med stor 

betydelse för äldres självbild, därför var vårdarens förståelse för deras värdighet och att bli 

accepterad av sin omgivning av stor betydelse. Silfverberg (2007) beskrev att en äldres 

självbild handlar om hans/hennes attityd till sig själv och sitt liv. Äldres identitet speglas i 

personlighet, kultur, samhällsklass, släkt, härkomst, vanor, inredning mm.   

        Enligt Croona (2005) kan vårdmöte ske på olika sätt och i olika kontext till exempel i 

hemmet, på ett särskilt boende, på en vårdavdelning eller på vårdcentralen och det bör finnas 

utrymme för den äldre att kunna beskriva sina känslor och upplevelser. Vidare beskriver 

Croona att respekt för äldre individers autonomi och integritet är nyckeln till ett värdigt 

bemötande. Vårdpersonalens bemötande kan lämna både positiva och negativa känslor hos 

äldre när mötet är slut (Cederqvist 2008). Att bemöta äldre individer på ett acceptabelt och 

trevligt sätt kan i vardagen ses som ett uttryck för medmänsklighet.  

       Vårdens syfte utgår från att lindra lidande eftersom lidandet påverkar äldres värdighet. 

Vårdpersonal och äldre personer bör ha en dialog om hur målen ska uppnås.  Genom goda 

vårdrelationer kan vårdpersonalen nå äldre personers livsvärld, var den äldre än befinner sig  

( Dahlberg, 2001).  

       I Baillie, Ford, Gallagher och Wainwright (2009) studie beskrevs att värdighet handlar 

om att äldre har kontroll att de känner, tänker, har integritet och kan bete sig i förhållande till 

hur de värderar sig själva och andra. Vårdpersonalen uppgifter är att visa respekt samt 

behandla äldre med värdighet. I studien framkom också att de äldre uppfattade att fysisk 

aktivitet, miljö och organisation påverkade möjligheten till vård med värdighet.   

        Fossum (2007) beskriver att kommunikation handlar dels om verbala uttryckssätt men 

även om kroppsspråk. Det icke-verbala är en viktig del av individers kommunikation, känslor, 

tankar och upplevelser som uttrycks i de kroppsliga uttryck som förmedlas tillsammans med 

behärskat språk. Det finns ett hot att misstolka det som sker på den icke-verbala nivån. Med 

språkets hjälp kan man dela sina tankar med andra, men man kan också genom tecken eller 

rörelse förstå varandras känslor. Det är inte sannolikt att andra icke-verbala uttryckssätt och 

rörelser eller tecken har samma betydelse i olika kulturer.  

       Vårdpersonalen kan bidra till en bättre kommunikation genom att främja den äldres 

upplevelser av sammanhangen (Franklin, Nordenfelt och Ternestedt, 2006b). Genom språket 

kan äldre uppleva och kommunicera, utrycka eller sätta ord på sin livsvärld beskrev Kasén, 



 
 3 (51) 

 

Nordman, Lindholm och Eriksson (2008). Även i Dwyer, Andershed, Nordenfelt och 

Ternestedts studie (2009) framkom att genom god kommunikation ökar värdighet och 

självrespekt hos både äldre och vårdpersonal. De beskriver att de äldre upplevde att de inte 

hade tagits på allvar i äldreboendet och led i onödan. Studien visade att det ofta är brist på 

resurser och empati hos vårdpersonal är hot mot äldres värdighet. Vården som främjar 

värdighet innebär att vårdpersonalen måste ha kunskap om den äldres vardagsbehov och visa 

respekt för äldres identitet och integritet.  

      Vårdpersonalens okunskap och osäkerhet kan försvåra omvårdnaden och skapa frustration 

bland äldre och minska samspelet. Detta kan leda till mindre livskvalité för den äldre 

( Dwyer, Andershed,  Nordenfelt & Ternestedt, 2010; Kasén, et al., 2008).  Dåligt bemötande 

orsakades av stressad arbetsmiljö, bristande tid och resurser. De äldre får inte tillräckligt med 

information samt de kan bli missförstådda enligt Kasén et al., (2008) och Borstrand & Bergs 

(2009). Enligt Murphys (2007) är vård av äldre en stressfull och känslomässigt intensiv 

uppgift och att de äldre inte får känna sig nedtryckta eller uppleva att de står i vägen för 

vårdpersonalen. Dahlberg (2001) menar att de äldre heller inte ska känna av de bristande 

resurserna inom organisationen eftersom detta skapar otrygghet hos dem. Som vårdpersonal 

bör man kunna bidra till att skapa en god hemmiljö som befrämjar ökat välbefinnande och 

kan erbjuda större trygghet, men enligt studierna har inte en del vårdpersonal förmågan att 

kunna framkalla detta.  

        Enligt studier (Clark och Ross, 2005; Dwyer, Nordenfelt & Ternestedt, 2008: Sheykhi, 

2004) upplevde äldre personer sin identitet genom hur de upplever sig själva, vem de är och 

inte är och hur de blir identifierade av personalen. Äldres egen integritet handlar om deras 

egna känslor som kan kränkas av vårdpersonal. En professionell vårdpersonal kan bidra med 

ett medmänskligt bemötande och att se och höra den äldre som individ. Dessa betydande 

faktorer kan hjälpa vårdpersonalen att lära sig vem den äldre är och vad de känner eller 

upplever. Enligt studierna kan utbildning ge nya kunskaper som kan utveckla förmågan hos 

vårdpersonalen att uppfatta och få förändrad syn på den äldre samt bevara deras självbild. 

Genom utbildning kan vårdpersonal lära sig att bemöta och vårda de äldre på ett professionellt 

sätt, skydda äldres värdighet, integritet och autonomi.  

         Enligt Sainio och Hansebo (2008) kan olika kulturer och livsåskådningar inverka på 

mötet mellan äldre personer och vårdpersonalen. Franklin et al., (2006b) beskrev i studien att 

när äldre var inkapabla att klara sig själva kunde vårdpersonalen skydda 

självbestämmanderätten genom att vårda med värdighet samt respektera deras önskemål.  
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2.2 Att vara äldre i Iran 

Enligt WHO (2010) har kvinnor generellt högre medellivslängd än män i de utvecklade 

länderna.  Kvinnor i många länder förlitar sig på sina män angående ekonomiska resurser och 

socialt status, detta betyder att en stor andel kvinnor löper risk att bli beroende, isolerade, 

fattiga, bli vanvårdade, funktionshindrade eller sjuka av att de är ekonomisk beroende av sina 

män. Enligt Gustafsson, Andersson, Sidenvall och Nydahl (2004a) samt Gustafsson och 

Andersson (2004b) har kvinnor ansvar för familjens mathållning. Matlagningen har alltid 

varit en källa till glädje för många kvinnor. Att ge måltiden som en gåva till sin familj har gett 

äldre kvinnor en identitet. Det är fortfarande viktigt för många äldre kvinnor att bevara 

vardagliga traditioner för att behålla hög livskvalitet och gott välbefinnande.  

        Studier av Ravanipour, Ali Abdi, Jong, Salehi, Schuurmans och Taleghani (2008) och 

Sheykhi (2004) beskriver att Iran har ett socialt system och en tradition (att) där de äldre rika 

iranierna måste betala för god vård och gott bemötande genom privata vårdgivare och att det 

är ekonomin som styr människornas välmående. Särskilt boende är en plats där äldre fattiga 

personer hamnar genom kommunala beslut. Att bli tvingad till att lämna barn och barnbarn 

bakom sig, strider starkt mot de kulturella värdena och från det ursprungliga iranska 

samhällets värderingar. Ravanipour et al. (2008) fann att äldre iranier vill leva så normalt och 

lyckligt som möjligt även när deras liv har ändrats och deras auktoritet minskat. De vill 

samtidigt ha kontroll över familjens beteenden, reaktioner och även hjälpa sina 

familjemedlemmar. Äldre iranier spelar en aktiv roll i familjen. Studien visade vidare att de 

äldre var väl medveten om sina nedsatta kroppsfunktioner och fysiska förmågor. Studien visar 

att några av de äldre planerade och samordnade planer för att nå sina mål, utan att direkt 

påpeka behov av hjälp. Detta ledde till att deras fysiska och psykiska hälsa förbättrades, som 

en effektiv anpassning till ökat oberoende. Ravanipour et al.(2008) beskriver vidare att en del 

äldre iranier använder olika strategier för att hantera problem som uppstått ur olika möten, för 

att hitta lösningar och acceptera den nya livssituationen. De äldre använde kompletterande 

resurser för att lösa olika dilemma i olika situationer för att må bra. De äldre använde även sig 

av andra strategier för att försöka tolerera problemen. (Ravanipour et al., 2008; Sheykhi, 

2004) beskrev att familjeförhållandena fortfarande är starka hos en större del av befolkningen 

och att de äldre blir vårdade och skyddade av sina barn i hemmet.  

Enligt Sheykhi (2004), att leva och bo på ett sjukhem i Iran är ett nytt fenomen som leder till 

stor ensamhet och isolering. Ett särskilt boende är en plats som bör fylla olika behov för äldre 

personer. Äldre iraniers upplevelse av vårdpersonalens bemötande var att de som personer är 

satt ur spel, vilket de upplevde som plågsamt att bli beroende av hjälp i situationer, där de 
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äldre kunde klara sig själv förut. Mycket beroende på vilka önskemål de äldre iranierna hade 

tidigare i livet, och att sårbarheten skiljer sig starkt åt. 

 

2.3    Att vara äldre iranier i Sverige 

 

Idag lever äldre personer i det svenska samhället med olika bakgrund och från olika kulturer 

och traditioner. Enligt Ekman, Emami och Heikkilä (1998a) samt  Emami och Ekman (1998b) 

har de flesta äldre iranier kommit till Sverige för att förenas med sina närstående. De levde 

under goda socioekonomiska omständigheter och var medelklassen eller övre medelklassen i 

Iran. Många äldre iranier har invandrat i hög åldern, bott ganska länge här och åldras i 

Sverige. De flesta har nära kontakt med sina barn och släkten, de bor i sina egna lägenheter 

och har svårighet att tala svenska. De flesta använder medicinska vården i stor utsträckning 

och känner sig isolerade och ensamma, samtidigt som de tackar nej till att ta emot vård och 

omsorgshjälp från hemtjänsten. De vill klara sig på egen hand eller få hjälp från sina 

närmaste. Enligt Emami (2000c) är det viktigt att vård av äldre invandrare utgår utifrån deras 

perspektiv. En äldre invandrares välbefinnande har en direkt koppling till att den 

sociokulturella önskan som ska tillfredsställas. Äldre invandrare har mycket svagare kapacitet 

att anpassa sig i det nya landet och det krävs olika lösningar inom äldreomsorgen. Det krävs 

att vårdpersonal ha kunskap om äldres värderingar, kulturella yttringar och traditioner. 

Betydelsen av den process som innebär att ha flyttat till ett annat land sent i livet och 

kännetecknas enligt Emami av fyra faser: Den första fasen inträffar i hemlandet när de 

beslutar om att flytta. För de äldre är anledningen ofta att de vill förenas med sina barn och bli 

omhändertagna av dem. Den andra fasen då de äldre invandrarna är stolta över att ha 

genomfört flyttningen och ser fram emot det nya livet. Den tredje fasen är desorientering som 

innebär att livet inte är så enkelt, eftersom språksvårigheterna får stor betydelse. 

Relationsproblem kan uppstå med barnen som hunnit anpassa sig till den svenska kulturen 

och barnen känner sig inte längre tvungna att ta hand om äldre föräldrar. I fjärde fasen hamnar 

de äldre invandrarna ofta i en psykisk kris som gör att de känner sig övergivna, inte behövda 

samt har förlorat självkänslan och känslan av meningslöshet uppstår.  Det uppstår också 

kaotisk känsla i möten med den svenska vården och omsorgen. Äldre tycker att hälsa är en 

känsla av balans i livet, oavbrutet sammanhang samt där huvudsakerna är socialt 

välbefinnande och goda familjerelationer.  

     I Fatahi, Mattsson, Lundgren och Hellströms (2009) studie belystes vikten av att använda 

en professionell tolk. Tolken är en betydelsefull och trovärdig mellanled mellan vårdpersonal 
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och den äldre personen som inte talar samma språk som vårdpersonalen. Detta mellanled ger 

bättre kvalitet och skapar förtroende och säkerhet för äldre personen vid olika känsliga besök 

och undersökningar. Enligt resultatet av studien bör man undvika att använda 

familjemedlemmar som språkstöd eller tolk, en del av vårdpersonalens information kan utebli, 

om de närmaste familjemedlemmar bestämmer sig för att inte tolka allt till den äldre 

personen. I Fatahis et al. (2009) studie framkom att situationen blev mer känsligmässig och 

ansvaret för stort, för barnen när de blev tillsagdas att ge språkstöd till sin sjuke förälder. Det 

framkom även att det finns en bristande kännedom och ett krav på mer utbildning i kulturell 

omvårdnad och kulturell kompetens bland vårdpersonal. 

    Enligt olika artiklar i Socialstyrelsens (2012) och  Agahi, Lagergren  Thorslund och 

Wånell. (2005) samt Statens Folkhälsoinstituts (2010) rapporter lever människan längre och 

de äldre är friskare än förut i Sverige. Under de senaste tioårsperioderna har det svenska 

samhället ändrats från ett samhälle med ett fåtal etniska inslag till ett samhälle med över 

hundra språk, många religioner och nationaliteter. Enligt rapporterna är synen på hälsa 

sammankopplad med ursprungliga kulturmönster och värderingar. Forskning har visat att det 

finns brister i vårdspersonalens kulturkompetens.  Det finns en tänkesätt om att äldre 

invandrare inte känner till sina rättigheter i Sverige och känner sig otrygga, missnöjda och det 

blir ofta missförstånd i möte med den svensk hälso- och sjukvården (a.a.). 

     Akhavav, Bildt och Wamala (2007) beskrev i sin studie att psykisk hälsa är ett avgörande 

komplement till fysiska välbefinnande hos iranier i Sverige. De har upplevt traumatiska 

händelser, till exempel förföljelse, fängelse, och undertryckande av oliktänkande som var 

erfarenheter som ledde till deras flykt från Iran. Akhavavs et.al. visade också att deltagarna 

hade erfarenheter av att vara förödmjukade, hade häktats, misshandlats, levde under jorden 

och flydde under farliga förhållanden för att lämna landet. Detta orsakade djupa sår som fick 

långvariga effekter på hälsan. 

        Gemensamt för iranier att de tillhör en minoritets kultur och befinner sig i en svensk 

majoritets kultur (Hanssen 2007). Att lämna allt bakom sig kan tolkas som ett smärtsamt och 

utsträckt förlopp, men det har ofta funnits förväntningar om ett bättre liv som orsak till 

invandring. Att lämna hemlandet innebär att skiljas från allt som social status, kultur, 

egendom, familj, vänner, natur, tradition, mat, dofter och färger som är älskat och välkänt.  

           Enligt Statistiska Centralbyrån (2012) och i folkhälsopolitisk rapport (2010) har antalet 

äldre med iransk bakgrund mellan 65 och 95+ kommit upp till cirka 4149 år 2010 och cirka 

4459 år 2011 i Sverige som redovisas i Tabell nr (1). Äldre iranier har andra behov och krav 
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än dagens äldre svenskar och det behövs flera offentliga och privat äldreboende som är 

inriktad mot deras kulturella, språkliga, religiösa och etniska behov.          

 

 

      Åldern  

  

       Kvinnor 

 

            Män 

               Antal 

         äldre iranier 

      Kvinnor & Män 

        

         

 

  2010 

     

 

  2011 

 

   2010 

 

     2011 

 

       2010 

 

      2011 

     65-69 år       621    694    833      946        1454         1640 

     70-74 år       621    506      487         520        1008          1026 

     75-79 år       441  474    306        347         747             821 

     80-84 år       363  366    177         178         540             544 

     85-89 år       218    217     95                                  96         313         313   

     90-94 år      40   66     26                                  29          66          95 

     95+ år                             4   14     17       6          21                                                    20                               

                                       

     Summan   2308     2337    1941    2122       4149      4459 

 

Tabell 1: Utrikes födda iranier efter ålder, kön år 2010 & 2011 i Sverige.  

               Statistiska Centralbyrån (2012) 

 

Enligt Världshälsoorganisationen (2010) ska vården bygga på respekt för äldre personers 

självbestämmande och integritet samt främja goda relationer mellan äldre personer och 

vårdpersonalen. Enligt Socialstyrelsens hälsorapport (2009) har invandrare kommit till 

Sverige av många olika anledningar, från olika sociala situationer, vid olika tidpunkter och 

från ett stort antal länder. Under den senaste tidsperioden har situationen för äldre med 

utlandsbakgrund inom den offentliga äldreomsorgen fått mycket uppmärksamhet. Inom 

äldreomsorgen ökar andelen äldre som är födda utanför Sverige och det innebära enorma 

behov på förändringar för framtidens äldreomsorg.  

           I Iranmanesh, Axelsson, Häggström och Sävenstedts (2010) studie är Sverige en del av 

den europeiska kulturen, medan Iran har en del av Mellanösterns kultur. De flesta religioner 

är representerade i båda länderna, men majoriteten av folket i Iran följer islam, och de i 

Sverige följer kristendomen. Religion som en aspekt av kultur skiljer sig inte bara i de olika 

dominerande religioner, utan också hur dominerande religionen är i det dagliga livet för 

människor. Majoriteten 99,4% av alla i Iran anser sig själva som religiösa, men det finns en 
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låg närvaro 27 % på gudstjänster. Iran bygger på kärnfamiljen och äktenskapet. De relationer 

och stämningar bland iranska familjer är starka och släktingar är starkt inblandade angående 

den äldres situation. 

 

2.4       Att flytta till ett särskilt boende 

När människor blir äldre och lever längre, har omvårdnad i särskilt boende blivit en viktig 

plats för omsorg (Andersson 2007).  Enligt Sainio och Hansebo (2008) är särskilt boende ett 

allmänt boende som ofta den äldre inte valt. Det innebär stora förändringar i äldres vardagliga 

liv till exempel att inte kunna kommunicera med omgivningen, begränsning i det sociala 

nätverket, svårigheter att uppfatta beslut på grund av nedsatt syn, hörsel, nedsatt minne eller 

förändrade rörelsefunktioner. I denna situation är den äldre tvungen att träffa olika personer 

som är vårdare vilket i sin tur kan skapa ångest och osäkerhet hos dem. Vårdpersonalens goda 

bemötande, stöd, hjälp och vårdrelation som uppstår mellan dem kan hjälpa den äldre 

personen med att acceptera den nya miljön och anpassa sig till den nya situationen. Äldres 

upplevelser varierar i olika vårdsituationer beroende på om bemötandet upplevs som trevligt, 

otrevligt eller stressiga.  

          Enligt Franklin och Ternestedt (2006a) är ett särskilt boende en plats där de äldre 

multisjuka blir vårdade. De fann i studien av de äldres upplevelser i äldreboendemiljön var att 

de kunde ha känslor av livslust och att de ofta dog ensamma utan sina nära och kära på 

äldreboendet. De äldre upplevde sig ofta som isolerade utan att ha kontakt med samhället. 

Äldreboendets miljö kan främja passivitet eller likgiltiga attityder i de äldres liv. I studien 

hade självbestämmande avgörande betydelse för de äldre. En del äldre längtade ibland att få 

dö på grund av de inte kände sig hemma i omgivningen då att de hade begränsningar i sin 

frihet, att de var sängliggande längre tider på dygnet och de strävade efter att gå upp ur 

sängen. Vidare enligt studien var en del äldre delaktiga i sitt eget liv men längtade efter ett liv 

utanför äldreboendet.  En stark önskan bland de äldre var att de ville bli mer engagerade i sin 

egen vård och i vardagen. För att uppnå en bra vårdrelation kan äldre personens livsberättelse 

hjälpa vårdpersonalen att skapa sig en bild eller uppfattning om hur den äldre personen ska 

vårdas och förstås.  

         Enligt Dwyer et al. (2008) har en del äldre svårt att hitta någon mening i sitt nuvarande 

liv på särskilt boende och deras dialog är mer inriktad på hur de bemöts. Den inre dialogen 

tillsammans med inre styrka och genom god kontakt med andra äldre och vårdpersonalen 

förstärktes och verkade ha underlättat skapandet av mening i livet som helhet, både det 

förflutna och nuvarande livet.  Studien belyste vidare äldres förlust av vänskap och familj, 
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vilket framkallade emotionellt och existentiellt lidande. Vårdpersonalen kan hjälpa de äldre 

att finna en mening i sitt liv med hjälp av sin närvaro. 

 

3   Problemformulering         
                                               

Att vara äldre iranier utvandrad till Sverige sent i livet medför många påfrestningar. Till 

exempel kunskapsbrist om svensk kultur och språk samt kultur skillnader. Påfrestningen är 

stor av att ha lämnat Iran. Den nya livsstilen i Sverige medför att barnen till äldre iranier inte 

har tid eller har möjlighet att ta hand om sina äldre föräldrar som de äldre hade gjort hemma i 

Iran. Dessutom sker relationsförändringar inom familjen, gör att de äldre iranierna tappar sin 

naturliga auktoritet. En äldre iranier är oftast sammankopplad med förlust av kroppskontroll, 

makt, isolering, ensamhet samt smärta och det är viktigt för vårdpersonalen att kunna bemöta 

och tillgodose dessa behov. De äldres kommunikationssvårigheter på grund av bristande språk 

kan också försvåra omvårdnaden, skapa frustration och minska samspelet mellan 

vårdpersonalen och de själva. Detta kan i sin tur leda till mer lidande, otrygghet och minskad 

livskvalitet för de äldre och ytterligare försvåra omvårdnaden. Språket eller att kunna ha 

samtal med de äldre är en av de viktigaste och avgörande faktorerna i ett möte. Detta skapar 

frågan hur äldre iranier upplever att flytta till äldreboende. Avsikter är också att undersöka 

vårdpersonalers bemötande på iransk äldreboende.  

 

4      Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva hur äldre personer med iransk bakgrund upplever att 

flytta till ett iranskt särskilt boende samt deras upplevelser av vårdpersonalers bemötandet.     

5 Teoretisk referensram   

Som teoretisk referensram används omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (1971) 

mellanmänsklig process. Hennes människosyn var att människan är unik, olika och därför 

upplever olika att individen i sitt liv vid någon tidpunkt kommer i kontakt med smärta, 

lidande och sjukdom. Gång på gång gör individen ett försök finna en mening i det som sker 

vilket ger en möjlighet till informellt framsteg. Travelbee (1971) ser på omvårdnaden som en 

mellanmänsklig process där vårdpersonalen hjälper den äldre genom olika svåra situationen, 

för att förebygga eller övervinna upplevelserna av lidande, och om det är möjligt även finna 

mening i upplevelserna. Travelbee beskrev inte mycket om miljöns innebörd, men har hon 
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betonade på att familjen och familjerelationen är viktig aspekt. Hopp är starkt knutet till 

Travelbees teori. Hon uttryckte att vårdpersonalen bör hjälpa den lidande eller den sjuke 

personen till att finna en mening i livet. Travelbees teori har betydelse för omvårdnadsprakt- 

iken i relation till hopp och lidande och familj har särskild betydelse för den äldre personen. 

Kommunikationen mellan vårdpersonal och äldre är central i omvårdnaden enligt Travelbee. 

För att omvårdnaden ska uppnå sitt syfte krävs att en mellanmänsklig relation upprättas. 

Hennes omvårdnadsteori framhäver betydelsen av kommunikation i omvårdnadsarbetet. Det 

är kommunikation som kan framkalla den mellanmänskliga dimensionen och som kan leda till 

målet att finna mening. Mellanmänsklig relation är en betydelsefull del i omvårdnaden och 

hon beskriver hur etablerande av en omvårdnadsrelation kan komma till stånd. Det främsta 

tecknet på en sådan vårdrelation är att de äldre omvårdnadsbehoven är uppfyllda. Utan 

motpartens medverkan kan inte en vårdrelation upprätthållas. Vårdpersonalens kunskaper, 

erfarenheter och empatiska förmåga är av stor betydelse för att boenden ska få uppleva 

välbefinnande och värdighet när de befinner sig i det iranska äldreboende. Vårdpersonalen bör 

ha god självkännedom, självinsikt och kunskap om egna värderingar, syn på åldrandet, 

sjukdom och lidande. Vårdpersonalen bör även ha förmåga att uppfatta och uppmärksamma 

den äldre för att kunna reflektera, överväga, och tänka logiskt samt kunna analysera och 

sammanfatta på ett professionellt sätt. Travelbee beskriver att med mellanmänskliga 

relationer, det kräver att vårdpersonalen och den äldre möter varandra som unika individer. 

Enligt Travelbee har relations processer fyra faser:  

   * Första fasen: Den startas med i första mötet där vårdpersonalen och den äldre möts. Första 

relationen startas där både äldre och vårdpersonalen börja lära känna varandra. 

    * Andra fasen: När vårdrelationen möjliggör att få fram identiteten. Både vårdpersonalen 

och den äldre kan se varandras unikhet bakom rollerna. 

     * Tredje fasen: Det innebär att vårdpersonalen visar medkänsla för den äldres olika 

reaktioner som besvikelser, ångest och sorg och utan att bedöma den äldre individen. Vård- 

personalens empatiska färdighet förstärks via erfarenheter både från livet samt att de lyssnar 

på de äldre livsberättelserna. Sympati är när vårdpersonalen visar engagemang och intresse 

för den äldre. 

   * Fjärde fasen: Det innebär att vårdpersonalen visar med ord och åtgärder, kunskap, 

förmågor, medkänsla och önskemål sin individuella förmåga att hjälpa den äldre personen.  

Den äldre personen kan också förmedla sina behov, känslor och tankar. Kommunikationen 

och dialogen har central betydelse för båda parter i Travelbees teori (Travelbee 1971). 
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6 Material och metod 
 
 
6.1   Kontext 
 
Studien utfördes på ett persiskt äldreboende med hel dygnsomsorg, anpassad och utformad för 

iranska äldre. Verksamheten drivs privat i en storstad och grundades 2006. Enligt Kihlgren, 

Engström och Johansson (2009) utförs en del av den offentligt vården och omsorgen av 

privata vård- och omsorgsgivare som på iranska äldreboende och med avtal med landstinget 

eller kommunen. Detta iranska äldreboende är en fristående verksamhet och inrymt i två 

våningsplan, en somatisk och med demensavdelning. Verksamheten är ett persiskt 

äldreboende för äldre iranier som längtar hem till Iran.  Varje våning hade plats för 9 

lägenheter med gemensam balkong, tvättstuga, bön rum och utrymmen för måltider och 

gemenskap. Balkongerna utformades som en metafor för verksamheten. Fronterna utformades 

med det persiska skrivtecknet väl skyddande undersidan som täckts med tecknet för att berika 

och pelaren pryddes med tecknet för att stödja. Det fanns även mindre sittgrupper för 

tedrickarna och möjlighet att röka vattenpipa, spela de klassiska sällskapspelen, se på persiska 

kanaler via parabol och lyssna på persisk radio/musik. Lägenheterna var mellan 30-40 m2 och 

var renoverade samt hade eget kök, badrum och toa. De äldre iranierna hade möjligheter att 

möblera sina lägenheter själva efter tycke och smak. Miljö och möblemang påminde om Iran 

för de äldre samt att det serverades persiska maträtter dagligen. Eftersom många äldre iranier 

bott länge i Sverige serverades även svenska maträtter, i samarbete med servicehusets 

restaurang som tillhör kommunen erbjöds rätter som inte bara är näringsriktiga utan också 

aptitlig och anpassad efter den boendes önskemål och behov. De äldre hade tillgångar till 

persisktalande undersköterskor och sjuksköterska dygnet runt samt persisktalande läkare som 

besökte de två enheterna 1 ggr/veckan samt vid akuta behov. Det fanns sjukgymnaster och 

arbetsterapeuter som är svensktalande på äldreboendet. Verksamhetschefen fanns på plats på 

vardagar.  

 

6.2 Deltagare 

Inklusionskriterier för deltagandet i studien var äldre personer mer än 75 år, som var iranier 

och bodde på ett iranskt särskilt boende. Deltagarna hade betydande vårdbehov på grund av 

funktionsbegränsningar men de var orienterade i tid och rum samt till person. De äldre som 

deltog i studien var två kvinnor och två män (n=4) mellan 78 till 92 år. Alla hade bott i 

Sverige mer än 23 år.      
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6.3 Datainsamlingsmetod 

Den valda metoden är kvalitativ datainsamlings metod var intervju med semistrukturerade 

och öppna frågor utifrån syfte. Eftersom målet med föreliggande empiriska studie var att 

fånga äldre iraniers upplevelser av sin invandring, sitt åldrande i Sverige, deras syn på att 

flytta till ett iranskt äldreboende samt upplevelser av personalers bemötande användes en 

kvalitativ metod. En kvalitativ metod enligt Kvale och Brinkmann (2009) är en förutsättning 

för att forskaren ska kunna nå djupa och rika beskrivningar av ett fenomen som inte är helt 

känt för honom/henne. Intervju är ett samtal som utvecklas mellan två personer. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) är intervjuaren ansvarig för intervjuns process och bör betona när ett 

ämne är uttömt. Intervjuaren kan direkt, men artigt avbryter ett långt svar som är irrelevant för 

studien.  

 

6.4 Genomförande 

Verksamhetschefen på ett iranskt äldreboende kontaktades per telefon samt med besök, för att 

få tillstånd att utföra studien samt få tillåtelse att intervjua äldre, frågan ställdes muntligt och 

skriftligt (Bilaga 1) och genomfördes mellan mars 2011 och maj 2012. Verksamhetschefen 

kontaktade deltagarna och informerade om namnen på de iranska äldre personerna som var 

intresserade av att delta i studien. Efter en vecka bjöd verksamhetschefen på iransk 

nyårsfesten NOROUZ för att intervjuaren Giti Hossini (GH) skulle få möjlighet att träffa de 

äldre som ville delta i studie samt deras anhöriga. GH presenterade sig och studien för 

deltagarna och deras anhöriga samt blev bekant med dem. Varje äldre iransk deltagare fick 

muntlig och skriftlig information på persiska samt svenska språket vid ett personligt besök för 

att inhämta samtycke (Bilaga 2). Deltagarna fick själva välja tid och plats för intervjun. 

Frågor ställdes om vårdpersonalens bemötande, vårdrelation, vårdmiljö och kost. Intervjuaren 

(GH) bad de intervjuade berätta om hur deras vardag såg ut som t.ex. Kan du berätta hur din 

vardag ser ut? Kan du berätta om din upplevelse när du blev vårdad av svensktalande 

respektive persisktalande vårdpersonal? Hur blev du bemött?  Samtliga deltagarna var väl 

förberedda och berättade med engagemang. Intervjulängden varierade och de deltagarna 

berättade i mellan 60 och 180 minuter utan avbrott. Datainsamlingen har gjorts genom att 

deltagarna i sin intervju har beskrivit hur de upplevde vårdpersonalens bemötande i ett 

persiskt särskilt boende. Denna process tog cirka tre veckor. Intervjun var på persiska språket, 

samtalet spelades in på band, skrevs ner på persiska och transkriberats ordagrant av 

intervjuaren (GH) till svenska. Inga namn eller andra personuppgifter fanns i texten. 
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Materialet behandlades konfidentiellt. Efter att studien slutförts kommer inspelat materialet 

att raderas samt allt papper förstörs. De äldre iranierna och deras anhöriga informerades att 

om de hade några frågor, när det gäller studie var de välkomna att kontakta min handledare 

och mig. 

 

6.5 Etiska överväganden 

Studien följde rekommendationer angående informerat samtycke genom besök på det iranska 

äldreboendet och information gavs om studien till verksamhetschefen och deltagarna. 

Verksamhetschefen informerade de äldre iranier som ville delta i studien. Eftersom deltagarna 

inte kunde svenska språket, var det viktigt att de fick all information om studie på persiska 

språket för att undvika missuppfattningar. GH informerade muntligt all personal samt 

deltagarna i studien om sig själv och syftet med studien.  

Samtycke gavs både skriftligt och muntligt att deltagande i studie skedde på frivillig grund, 

och att de hade rätt att avbryta medverkan eller samtalet när som helst om de ville och kunde 

välja att inte besvara vissa frågor. Deltagarna försäkrades om att materialet behandlas 

konfidentiellt, så att enskilda individer inte kunde identifieras. Noggrann information till 

deltagarna om att inga namn på de iranska äldre kommer att användas i studien och den 

intervjuades svar kommer inte att kunna kopplas till någon enskild person. 

Enligt vetenskapsrådet (2002, 2009 & 2011) kan det grundläggande individskyddskravet 

åskådliggöras i fyra generella huvudkrav på forskningen informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjande kravet. 

 

6.6 Analys 

Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalysmetod användes för att analysera 

intervjuerna. Intervjuerna sågs som en helhet, för att få grepp om sammanhanget. Med 

helhetssyn på det materialet identifierades innebörden av bärande helheter utifrån intervjuer 

mot bakgrund av syftet i studien. Olika färger användes för markering av meningsbärande 

enheterna med hjälp av data för att skilja materialet åt för att upptäcka deltagarnas lik- och 

olikheter i synsätt. De markeringar som inte motsvarande studiens syfte sorterades bort. Den 

betydelsefulla delen från texten samlas ihop och flyttades in i en matris. Denna innebörd 

benämnas meningsbärande enheter och kondenseras sedan i syfte, att korta ner texten men 

trots allt att bibehålla meningen. Kondensering nedbringade långa meningar till enkla 

meningsenheter. Det innebar att kortare meningar utformades utan att meningen förlorades. I 

alla analyssteg relaterades till sammanhanget. De kondenserade meningsenheterna 
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grupperades/kodades i teman och subteman enligt figur 1. 

 

 

 

 

Figur nr.1. Översikt av analyserade intervjuerna  

 

7 Resultat    
 

Resultatet visade att de äldre iranierna hade gemensamma insikter om att flytta till ett särskilt 

äldreboende samt olika insikter om personalens bemötande. I analysen framkom olika 

positiva och negativa faktorer som påverkar deltagarnas välbefinnande på ett iranskt särskilt 

äldreboende. Under analysen framkom ”Upplevelse av värdigt bemötande och kräkningar 

som huvudtema. Upplevelser att flytta till det iranska äldreboendet och upplevelser av 

personalens bemötande på ett iranskt äldreboende framkom som team under analysen visas i 

figur nr.2.mötande och kräkning       
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Figur nr.2: Efter analysen framkom ett huvudtema och två teman.  

Upplevelser att flytta till det  
 
7.1    Upplevelser att flytta till det iranska äldreboendet   

 

Deltagarna hade båda positiva och negativa upplevelser att flytta till det iranska äldreboendet. 

Under analysen ” Upplevelser att flytta till det iranska äldreboendet” som tema framkom ”Bli 

barn till sina barn och Starka självkänslan och identitet” som subtema.  

Figur.nr. 3: Deltagarna hade båda positiva och negativa upplevelser att flytta till det iranska  

                    äldreboendet. 

 

7.1 .1   Bli barn till sina barn  
 

Deltagarna berättade att när man blir gammal, måste man flytta till ett äldreboende i nutiden. 

Resultatet visar att flytta till ett iranskt särskilt boende som barnen hade bestämt var en stor 
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förändring för de äldre iranierna. De tyckte att det var mot iransk tradition och kultur att 

lämna sina föräldrar till ett äldreboende, även till ett iransk äldreboende. Men det var inte så 

lätt för deltagarna att flytta dit, de önskade att bo kvar hos sina nära och kära så länge som 

möjligt men det var omöjligt samt de hade inget val på grund av behov av gemenskap. Men 

deras ensamhet, isolering och att de blev beroende av hjälp på grund nedsatte kroppsfunktion 

ökade. Familjemönstret och betydelsen av familjen är generellt sett annorlunda i Iran och det 

fanns naturligtvis skillnader när det gäller deltagarnas syn på familjen. Alla deltagarna tyckte 

att det fanns tidsskillnader mellan dåtid och nutid när det gäller familjerelationen. Att ta hand 

om sina gamla föräldrar är en vanlig tradition för att den äldre föräldern ska få en trygghet och 

värdighet under sina äldre dagar enligt deltagarna. Alla deltagarna hade växt upp med sin 

familj. Invandring till Sverige och den nya livsstilen har ökat avståndet mellan deltagarnas 

och deras kontakt med sina barn. Deltagarna uttryckte sig att de önskade att deras barn tog 

hand om och skyddade dem, men barnen de har mindre tid på grund av sina jobb och sin 

familj. Enligt alla intervjuade är att ta hand om sina föräldrar ett krav som finns eller fanns i 

den iranska tradition, att ge kärlek till sina äldre föräldrar, och glädjen över att kunna hjälpa 

dem som man själv blivit hjälpt tidigare i livet. Svenska samhällens lösningar som hjälp från 

vårdpersonalen, kan aldrig ersätta den känslomässiga hjälpen som de önskade få från barnen. 

Men alla deltagarna hade förståelse och respekt för sina barns situation i Sverige och de ville 

inte vara i vägen, vara störande eller skapa oro hos dem genom att inte säga och kräva 

någonting. Deltagarna berättade om att deras språkbarriärer, osäkerhet, smärtsamma förluster 

av kroppsfunktion och förlorade självtroende på grund av åldrandet och kulturkrock var 

orsaken till att bli beroende av sina barn.  Motivet var att deras språk, åldrande, etnicitet och 

ny i den svenska kulturen hade i praktiken bidragit till olika svårigheter samt ibland blev det 

missförstånd i kontakterna med vårdpersonalen. De äldre upplevde att deras barn var mer 

involverad i deras vård och det fanns stor samverkan mellan svensktalande personal och deras 

barn på grund av att de äldre hade svårt att kommunicera. De fick inte tillräckligt med 

information om hur de skulle bli vårdade, även under en sjukhusvistelse. Barnen bestämde 

vad som var bra eller inte bra för dem och undanhöll en del informationen. Detta ledde vidare 

till missförstånd och missnöje med svenska läkare och sjuksköterskor. De hade inget val, 

barnen var deras närmaste som de hade förtroende för. En av deltagarnas upplevelse 

uttrycktes som; ” ….Jag fick inte tillräcklig information om min sjukdom förut, och när jag hade tid 

hos min läkare, det var alltid ett av mina barn som var med och de gömde allt av mig, för att jag inte 

blir ledsen eller orolig….”.  
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7.1.2    Starka självkänslan och identitet  

Deltagarna var i allmänhet mycket nöjda och tacksamma på det persiska äldreboendet som 

gav möjligheten för att kunna kommunicera med persisktalande personaler och detta ledde till 

att de blev mer engagerade i olika aktiviteter samt sin egen vård. Alla fyra deltagarna var 

tacksamma för den svenska hälso- och sjukvården som bidragit till att det iranska 

äldreboendet med persisktalande personal finns. Denna hjälp och tillgången fanns inte 

tidigare. Deltagarna hade en lägenhet att känna sig trygga i trots deras eventuella 

funktionsnedsättning. Enligt deltagarna hade de äldre inte bara möjlighet att tala persiska på 

äldreboendet, där möttes de också av en känsla av att ha kommit hem till Iran. Matsalen i 

dagrummet som var gemensamt utrymme i en hemlik miljö påminde om Iran med hjälp av 

möblerna. Alla deltagare tyckte att de hade mer liv och umgänge omkring sig på äldreboendet 

än det tidigare livet de hade i sin egen bostad. Denna miljö gav dem igenkännande och 

hemkänsla samt möjligheter att hitta varandra. Det var viktigt för alla deltagare att bevara och 

stärka identiteten, självkänslan och de kände sig inte ensamma i sin situation utan kände 

trygghet genom det persiska språket.  

Deltagarna upplevde att de hade ett gemensamt ursprung, kultur, språk och livsåskådning som 

framkallade gemenskaps känsla. De möblerade sina egna lägenheter själva efter tycken och 

smak och det fanns matsal som de äldre kunde spela klassiska sällskapspel, titta på persiska 

kanaler via parabol och lyssna på persisk radio eller musik. En av deltagarna uttryckte sin 

glädje; 

”……….AAAAA, Jag är jätte nöjd på GUD, det känns som att jag har flyttat till en jätte stor lägenhet 

och här har jag mitt eget sovrum. Jag känns så att jag bor i en jätte stor lägenhet, och jag kan gå 

överallt i enheten och göra allt vad jag vill t.ex i köket utan någon hindra mig. Jag känner alla och 

alla känner mig. Jag känner mig som om jag är i Iran. Jag känner mig inte främmande eller ensam 

här. Här är jag glad jämt, vi pratar, skrattar och dansar. Vi förstår varandra, alla pratar samma 

språk, även fast personalen är persisktalande. Allt är mina privata saker som jag har flyttat hit 

förutom sängen och jag gillar min lägenhet.  jag ungefär 15 vänner som bor här på äldreboendet. 

Vi är tillsammans alla pratar persiska och har samma situation och det har aldrig hänt att 

jag har fått ångest eller hemlängtan känsla. Vi äldre hittar på saker och ting tillsammans, 

pratar med varandra och lyssnar på varandras livsberättelser och personalen är med…..”. 

     För deltagarna medförde flytten till det iransk äldreboende att få stöd, få information på 

persiska språket, kunna delta i olika aktiviteter med sina landsmän samt hitta varandra. Enligt 

deltagarna var det sällskapliga livet och möjligheten att tala på det eget språket, det viktigaste 

på det iranska äldreboendet. De var nöjda att ha fått all information på persiska. De upplevde 
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att deras gemensamma språk skapade mening i deras specifika förhållanden. En deltagare 

berättade; 

”….Jag har en jätte bekväm känsla när de hjälper mig och jag känner mig trygg över att få bo här. 

Jag känner mig att jag är i Iran, och all personal är iranier, alla pratar persiska, och jag blir glad när 

jag ser dem. Jag är väldigt glad och trygg här, jämfört med den tiden då jag bodde på det andra 

äldreboendet….”.   

Deras vardag skiljde sig på äldreboendet från det tidigare livet. De tyckte att deras flytt till det 

iranska äldreboendet betydde att ensamhetskänslorna bröts bland dem och de var nöjda att 

vara bland sina landsmän. En annan kvinnlig deltagare berättade att hon nu skulle ha varit död 

om inte det iranska äldreboendet funnits. Hennes upplevelse av ensamheten bröts på grund av 

miljö på det iranskt äldreboende och hon kunde i stället leva ett liv som hon tyckte var värt att 

leva. Hon berättade också om att hennes medicinintag har minskat kraftigt, vilket hon ansåg 

vara ett resultat av den gemensamma umgänge som äldreboendet hade erbjudit henne. De 

andra deltagarna hade lämnat liknande synpunkter. Deltagarna berättade att all personal 

brukar dansa för boende på det iranska äldreboendet. Detta skapade en bra stämning och 

ensamhet känslan försvann bland dem, de tyckte att det var bara glädje, skratt, skoj och en 

god vårdmiljö. En av deltagarnas upplevelse var att;  

”…..När det är iransk fest, då får vi följa med och delta i festen med hjälp av personalen. Jag är nöjd 

och glad över att vara här, och här är det jätte bra för mig.  Denna känsla som jag har här gör att jag 

känner mig jag vore i hemlandet, och jag vet att jag är främmande, men min ensamhets känsla har 

försvunnit och jag är glad för den. jag har hemkänsla här på äldreboende på grund av att alla är 

iranier….”. 

     Deltagarna var nöjda med äldreboendes miljö och stämningen som påminde dem om Iran. 

Det serverades persiska frukostbuffé i våningen varje morgon samt persisk mat varje måltid i 

samband med att de kunde lyssna på gamla persiska låtar. Doften av persisk mat var 

uppiggande, skapade nyfikenhet och delaktighet bland alla och påminde om goda minnen om 

barndom och ungdomen, när de var i Iran och hade goda och nära familjerelationer. En av 

deltagarnas upplevelse av stämningen av matmiljön.  

”….Kockerska är mycket duktig och ibland lagar sådan mat som jag blir väldigt pigg bara endast av 

doften. Persisk mat har ju alltid varit god för oss iranier. De påminner mig om min stora familj, vi var 

tillsammans, åt tillsammans och gick på festerna tillsammans. Speciellt dofterna av Ghorme sabzi, 

fesenjon påminner mycket om den gamla tiden. och så får jag hemlängtan och hemkänsla, det 

påminner om när jag var ung och min mamma lagade mat, när min fru lagade mat, eller doften från 

olika restauranger i Iran.  Jag sitter i matsalen och utan att säga till någon så vandrar jag i mina 

tankar, jag ser då min mamma, när jag och mina syskon skrek att vi var hungriga och vi ville ha 
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maten….”. 

      Alla deltagarna hade förtroende för kocken som beställde special kött som var slaktat på 

Halal sätt. De kunde inte äta fläsk kött på grund av sin tro. Deltagarna berättade att de blev 

erbjudna gemensamma måltider i matsalen, de kunde även bli serverad måltiderna i sina egna 

lägenheter med hjälp av personalen, men deltagarna ville helst umgås med varandra. Doften 

av maten ökade aptiten hos alla samt skapade delaktighet och glädje hos en del boenden enligt 

kvinnliga deltagare. Alla deltagarna berättade att en del äldre kvinnliga boende ville vara med 

i köket och ge råd från sina erfarenheter som hemmafrun till kokerskan samt hjälpa till att 

laga olika sorter persiskt mat som de själva gillade. Alla gillade maten, måltiderna var en 

glädjestund och något som deltagarna såg fram emot på äldreboendet.  

 

7.2     Upplevelser av personalens bemötande på ett iranskt   
             äldreboende 

 
I teman upplevelser av personalens bemötande på det iranska äldreboendet framkom två 

subteman. I varje subteman framkom några under subteman. 

 

 

Figur.nr. 4: Deltagarna hade båda positiva och negativa upplevelser av personalens bemötande på 

det iranska äldreboende. 

 

7.2.1    Upplevelser av att bli bemötts med värdighet – Bli behandlade som 

medmänniska 

Alla deltagarna berättade att de hade märkt tydligt variationer i personalens öppenhet, 

artighet, vänlighet, ärlighet, omsorg och intresse. Figur 3 visar deltagnas positiva upplevelser 

av vårdpersonalens bemötande på det iranska äldreboende. 



 
 20 (51) 

 

 

 

Figur nr.5: Positiva upplevelser av vårdpersonalens bemötande på det iranska äldreboende. 

 

Vårdpersonalens förmåga att se hela personen samt bekräfta dem, sågs som utmärkande 

egenskaper för gott bemötanden och gav dem trygghets känsla. Deltagarna blev bemötta med 

respekt. En del personals förståelse och acceptans ledde till god kommunikation och en god 

vårdrelation. Deltagarna kunde vara delaktiga i sin egen vård, ha känslan av att vara med i 

omgivningen som gav de en trygghets känsla. Gott bemötande i vårdmöte visade sig vara en 

viktig faktor för att påverka deltagarnas hälsotillstånd positivt.  

Det var viktigt för deltagarna att få känna sig behövda och att vårdpersonalen lyssnade och 

frågade om råd så att de kände sig respekterade. Personalen och de boende samarbetade 

angående kulturella yttringar.  

De upplevde det som positivt att det iranska äldreboendet hade persisktalande personal och de 

ansåg att vissa av personalen var vänliga mot dem. Enligt deltagarna kände de flesta av 

vårdpersonalen till iransk kultur och tradition och genom denna kunskap och förståelse 

skapade de olika aktiviteter samt gav boende trygghetskänsla. Det fungerade som bäst när 

deltagarna och vårdpersonalen hade samspel och båda parter hade lika roligt när de gjorde 

något speciellt tillsammans. Vid tillfälle då deltagarna och vårdpersonaler dansade och de 

andra klappade, var glädjen stor.  

Deltagarna tyckte att från och med den tiden som de hade flyttat till det persiska äldreboendet 

hade de blivit självständiga, fått hopp, oberoende av sina barn och var trygga i sig själva 

eftersom de fick hjälp från en del trevlig persisktalande personal. En av deltagarnas upplevde 

att hon blev respekterad som självständig individ och att hon kunde ha kontroll över sin 

situation trots beroendet av hjälp. 
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7.2.1.1      Respekt för äldres autonomi  

 
Alla deltagare tyckte att en del personal respekterade deras autonomi, och tvingade dem inte 

att göra saker som de inte vill. Två manliga deltagare pekade på att det hade hänt att de inte 

gillade den persiska rätten, och med hjälp av personalen tillagade då kocken en annan sorts 

mat för dem. De beskrev att omhändertagandet var mycket bra och de blev omskött från när 

de vaknade tills de la sig på det sätt som de ville. Deltagarna pekade på att en del personal gav 

sig mera tid, var uppmärksamma och lyssnade med respekt på vad de önskade, och att de fick 

det de ville ha. Deltagarna hade förtroende och kände sig trygga när de fick hjälp av den 

respektfulla personalen. En av deltagarnas upplevelse av bemötande med respekt;  

”…..Nu på grund alla personaler är persisktalande förstår jag allt och bestämmer vad jag vill ha och 

inte ha. Personaler ger mig tid och gör allt med tålamod och ansvar och går inte ifrån min lägenhet 

tills allt är färdigt och frågar många gånger efter mina behov och begär. Efter min bekräftelse att allt 

är ok, sedan lämnar de mig….”.   

 

7.2.1.2     Självständiga, oberoende av sina barn och att vara delaktig i sin egen 
vård 
 
Deltagarnas upplevelse av att de hade blivit mera självständiga och oberoende av sina barn, 

innefattade att de kunde bestämma över sin situation och hälsa. De hade socialt nätverk samt 

kunde få känslomässigt stöd av vårdpersonaler på det iranska äldreboendet. Deltagarnas 

önskemål på äldreboendet var att få vara mera självständiga så länge som möjligt. Den 

självständigheten som innebar att vara rörliga och oberoende av sina barn i den nya 

igenkännandes miljö. De upplevde frihet och trygghet att gå ut med hjälp av vårdpersonal. 

Det iranska äldreboendet hade avlastat anhöriga, vilket i sin tur hade lett till att de äldre hade 

kunnat bevara sin status. De hade blivit mer och mer oberoende av sina barn. Den 

självständiga känslan hade bidragit till en finare och mer balanserad relation mellan barnen 

och deltagarna. Deras barn kom på besök nästan varje dag eller de var på besök hos sina barn 

en gång i veckan med hjälp av personalen. En av deltagarnas upplevelse av skillnaden som 

uttrycktes att;  

”…..Förut var det mest min dotter involverad i all information och bestämde pga min språksvårighet, 

men nu på grund av all personal är persisktalande förstår jag allt och jag bestämmer själv, vad jag 

vill ha och inte ha och all personal lyssnar och respekterar….”.  

     Enligt deltagarna respekterade en del personal deras värdighet. Denna värdighet innebar att 

låta de äldre delta i sin egen vård genom att ge dem tid, lyssna på hur och när de ville bli 

vårdade. Deltagarna uppskattade att en del av vårdpersonalen respekterade deras autonomi 
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genom att lyssna på vad de ville ha eller inte ha. En del av personalen gav dem möjligheter att 

ta initiativ och besluta om sin egen vård. Deltagarna förstod att en del personal anpassade sig 

till deras önskemål, detta lede till en god kommunikation och ömsesidig förståelse 

etablerades. En av deltagarnas upplevelse av bemötande med värdighet; ”….Hon lyssnar på 

mig. Hon ger mig tid och jag försöker inte överbelasta henne. Hon gör allt med tålamod och ansvar 

och går inte ifrån min lägenhet tills allt är färdigt och frågar många gånger efter mina behov och 

begär. Efter min bekräftelse att allt är ok, sedan lämnar hon mig…”.  

 
 
7.2.1.3    Bryr sig om varandra och vårdrelation förändras till familjerelation 
 

Deltagarna uppskattade en del personal som bemötte dem med respekt och värdighet. 

Vårdpersonalens goda kommunikation hade byggt upp en pålitlig vårdrelation. En del av den 

iranska personalen och de äldre hade kunnat se varandra bakom sina roller genom att lyssna 

på varandras livsberättelser. En del av personalens sätt, beteende och goda humor skapade 

god vårdrelation enlig deltagarna och deras vårdrelation blev som en familjerelation. Ev av 

deltagarnas upplevelse av vårdrelation; ”.....Det finns en del personer har god hjärtat och moral, 

jobbar på ett speciellt sätt. S är en snäll, respektfull och ansvarfull person mot alla äldre personer 

som bor här. Detta på grund av att hon har god humor och är en bra kvinna. Jag litar på henne och 

har känsla av att hon är liksom min dotter, även om jag bara har träffat henne här. Jag har sagt till 

henne också att du är liksom min dotter……”. 

Deltagarna upplevde att de bemöttes väl av de flesta av vårdpersonalen på det iranska 

äldreboendet som uttryckte en vilja att få hjälp av enbart persisktalande personal som gav dem 

trygghets känsla. Deltagarna berättade om att de själva fick välja sin kontaktperson. De 

upplevde att en del personal var trevliga, engagerad och kompetenta.  Personalens goda 

bemötande med humor kunde lätta upp stämningen och minska ensamhet, oro och ångest hos 

de äldre iranierna. 

Upplevelse av att bryr sig av varandra uppstod mellan alla deltagarna. De tyckte att det fanns 

bra relationer mellan de boende och en del personal. De ville stödja varandra och det spelade 

inget roll om hon/han var personal eller boende. De hjälpte till att lösa problemet genom att 

ge råd. En av deltagarnas upplevelse; ”…Det finns bra relationer mellan alla, vi stödjer varandra 

och det spelar inget roll om hon är personal eller boende. Detta handlar om att man bryr sig om 

varandra och att man är snäll mot varandra. Kärlek och omtänksamhet omvandlas från ris till ros. 

Det är bara kärlek som löser alla problem…”. 

En del av personalens bemötande skapade förtroende bland deltagarna genom ansvarfullt och 



 
 23 (51) 

 

respektfullt bevarande av deras värdighet och genom att se dem som medmänniskor enligt 

iransk kultur och tradition. De tog sin tid och lyssnade på deras livsberättelser och de fick tala 

om sig själva. Detta omfattade glädje att sitta ner med dem i deras lägenhet, under fikatider 

och promenader för att föra ett samtal.  

”…..Personalen var hos mig, när jag kände mig väldigt ensam, och de lyssnade på mig. De säger att 

BABA, allt kommer att gå bra, och att jag kommer att bli bättre, deras ord gav mig trygghet, glädje 

och hopp, fast jag vet att min sjukdom inte kommer att botas. Den dagen mår jag så bra och har en 

bra känsla, då känner jag att jag inte är ensam. Det är bara glädje. Miljön är full av glädje och jag 

inte kan tänka på andra saker, bara skratta och vara glad och njuta….”. 

 

7.2.2    Upplevelser av att bli kränkta – Bli behandlade som objekt 
 

Deltagarna uttryckte att det var viktigt att vårdpersonalen hade förståelse för att även det 

persiska äldreboendet aldrig kunde bli som deltagarnas egna hem. De var tvungna att 

acceptera denna typ av äldreboende på grund av ensamhet och språksvårigheter samt de inte 

längre klarade av att vara kvar i sina egna hem. Figur 5 visar deltagnas negativa upplevelser 

av vårdpersonalens bemötande på det iranska äldreboende. 

 

 

Figur nr. 6: Negativa upplevelser av vårdpersonalens bemötande på det iranska äldreboende. 

 

En av deltagarna uttryckte sig att det inte räckte att ha persisktalande personal, det var viktigt 

för honom att personalen hade förmåga att främja trygghet och förtroende genom att ha 

respekt och lyssna på hans livsberättelse. Han berättade att; 

”…..Jag tycker inte att det räcker med att personalen är persisktalande, de måste lyssna på och även 

ha förståelse för en äldre person. Hur den äldre tidigare var och hur man lämnat allt i Iran bakom 
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sig, vem man är, och att man har blivit beroende, och respektera den äldre. Sådana ger mig 

trygghet….”. 

 

7.2.2.1     Äldres upplevelser av att inte bli Sedda på grund av personalers 
rutiner och tidsbrist 
 

Alla deltagarnas upplevelse av en del vårdpersonals bemötande var att de inte blev sedda och 

bekräftade på grund av att vårdpersonalen inte lyssnade på dem. När det gäller persisktalande 

vårdpersonal tyckte deltagarna att en del personal hade svårigheter att förstå dem eller inte var 

vana att träffa äldre, och att sätta sig in i deltagarnas attityder och tänkande på grund av 

generations skillnader. Respekten mot en äldre person fanns inte längre kvar tyckte dem. 

Personalens dåliga samverkan och kommunikation ledde till osäkerhet hos deltagarna och 

försvårade vården. Deltagarna hade ingen trygghetskänsla, när de fick hjälp av en del av 

persisktalande vårdpersonalen på äldreboendet. Deltagaren utryckte att: ”Jag vet att de inte är 

intresserade att lyssna på mig som äldre beroende person, varför och vad ska jag säga till dem, när de 

inte vill lyssna. De som kommer in till min lägenhet och så fort och snabbt går ut deras beteende gör 

så att jag blir otålig. Jag känner mig otrygg, det finns inget trygghetskänsla för mig.”  

Det hände att deltagarna tackade nej till hjälp från de svensktalande personalen på det iranskt 

äldreboende. En av kvinnliga deltagare var missnöjda med sig själv och kände skam på grund 

av kommunikationssvårighet i samband med olika fysiskt aktiviteter. Hon föredrog att stanna 

hemma på grund av hon var efter och kunde inte hänga med. Hon sa att; 

”……Jag ville inte delta i olik aktivitet på grund av sjukgymnasten och arbetsterapeuten, de var 

svensktalande, och jag kunde inte förklara för dem. Jag hade väldigt mycket smärta när jag böjde mig 

och fick mycket ont när jag tog upp mina armar. De förstod inte mig, och jag inte kunde förklara eller 

beskriva för dem hur mycket smärta fick eller hade jag. Det fanns bara svensk personal där, som bara 

pratar svenska och jag fattar ingenting eller hänger inte med. Jag kände att jag var efter, och 

skämdes…”. 

Deltagarna tyckte att på det persiska äldreboendet fanns egna normer, rutiner och värderingar 

som deltagarna var tvungna att anpassa sig till. Rutiner som iranska vårdpersonalen hade 

framkallat själva var inte alltid utifrån de boendes önskemål och behov. Deltagarna berättade 

att de var nöjda att bli serverad persisk mat, men tiden passade inte dem. De fick förtidigt 

lunch och middag enligt äldreboendes rutiner som de inte var vana vid. De berättade att de 

blev hungriga under natten och kunde inte sova. De uttryckte att en del av iransktalande 

vårdpersonal genomförde ett värdefullt arbete för det var svårt för dem på grund av tidsbrist. 

Det var viktigt för deltagarna att få behålla sina rutiner och vårdpersonalen tog reda på deras 
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individuella önskemål, men deltagarna tyckte att det saknas förmåga hos en del personal. En 

deltagare uttryckte att; ”….De följer rutinen, på morgon, lunch och middag, där för att jag 

har en del medicin som jag måste få, bara de tiderna, resten av tiden om dagen är jag ensam i 

lägenheten, och jag har så mycket smärta. Personalen har inte ens tid att fråga mig om jag 

behöver något, om jag har ont…”.                                 

Den största bristen hos iransk vårdspersonal ansåg deltagarna, var deras sätt att framföra 

information.  Två manliga deltagarna fick inte säga, välja eller tänka på hur de kunde lösa sin 

situation på bästa sätt tillsammans med vårdpersonalen, på grund av att personalen var 

stressade och hade tidbrist som att deltagaren berättade; ”…..De är några oansvariga 

personaler, som vill jobba fort utan att tänka på att de jobbar med en människa, och de 

fuskar. Hon kan inte förstå hur vi gamla tänker, hon förstår inte vilken inverkan det får på oss 

äldre.  Om jag får duscha eller inte det spelar ingen roll för dem. Är jag påklädd eller inte, 

det är inte så viktigt för dem. De kan inte se mig som en äldre människa som behöver deras 

hjälp. De tar inte ansvar. Hur kan en sån typ blir vårdare….”.     

Kvinnliga deltagare var helt medvetna av vårdpersonaler tidbrist och rutiner därför krävde 

dem inte mer för att inte skapa mera arbete och bli dålig bemötta. En av deltagarens 

upplevelse av som berättade att; ”….Jag har inte sådana krav, jag vill inte bli till ett problem 

för personalen, och kräver inte mer än rutinerna av personalen, jag vill inte ändra på deras 

schema och skaffa mera jobb för dem….”. 

När persisktalande personal inte utförde deltagarnas önskemål, kände de sig mer beroende och 

mådde inte bra. De hade kränkt äldres värdighet genom att inte visa respekt för äldres vilja 

och såg dem som objekt. Alla deltagarna tyckte att äldreboendets personalbrist samt brist på 

personalkontinuitet påverkade deras tillvaro genom att de fick mindre hjälp och påverkades av 

den stress som personalen visade under vistelserna på morgon. Enligt deltagarna hade en del 

av vårdpersonal inte kunnat skapa en god vårdrelation. 

”….Personaler säger hej på grund av att jag är en äldre person och detta är en del av vår 

kultur, och de har respekt för mig som äldre, men jobbar inte med respekt, det är mest strunt. 

Jag har känt och förstår att en del personal vill göra sitt jobb snabbt eller hjälpa mig snabbt 

med fusk och gå härifrån. Det finns en del personal som är bra t.ex. C är bra, men hon kan 

inte, hon har inte tid. Jag tycker att tidsbrist är det största dilemmat här på äldreboendet…”. 

Deltagarna tyckte att personalens bemötande och kommunikation var en central del i deras 

dagliga möten och hade stor påverkan på de äldres upplevelse av dagen. Vissa dagar 

deltagarna kände de sig isolerade, sårade, utan identitet och inte respekterade. Alla deltagare 

tyckte att deras livsberättelse var grunden för den persisktalande vårdpersonalen och hur de 



 
 26 (51) 

 

borde bemötas som individer. En av deltagarnas upplevelser av en del persisktalande 

personalen som inte tog ansvaret som vårdare: ”… En del ung personal sminkar sig som en 

docka, kan inte sitt jobb, hon kan inte förstå hur vi gamla tänker, hon förstår inte vilken 

inverkan det får på oss äldre. En sån typ önskar bara att få ha sitt jobb kvar. Jag ser att de är 

unga och de vet ingenting om livet. Verkligheten har en annan färg framför deras ögon. De är 

i sina drömmar och i sina fantasier. Hur kan sådana typ blir vårdare….”  

Deltagarna tyckte att persisktalande vårdpersonalen bör lyssna på dem och kunna se hela 

människan. De tyckte att persisktalande vårdpersonalen bör ta mera ansvar att beskydda och 

respektera deras bakgrund genom att vara närvarande och lyssna på dem för att tillgodose de 

särskilda behoven av trygghet, integritet och delaktighet och för att höja deras tillit till sina 

enskilda resurser och ge dem känsla av glädje och hopp. En av deltagare uttryckte som; 

”…..Jag vill att personalen sitter med mig och lyssnar på mina bekymmer, jag behöver inte 

att de hittar lösningar, jag vill bara prata med dem i min lägenhet. Ibland blir jag trött på att 

vill inte gå till matsalen och sitta med de andra äldre. Jag vill vara kvar i sängen och prata 

med någon. Jag behöver ibland sådant samtal. Att berätta om allt vad jag tänker på. Jag får 

en lättare känsla, jag vill/kan inte prata med min dotter, hon blir bara orolig, och jag inte vill 

skapa oro hos henne. De bästa möjligheterna som jag har, att kunna prata med personalen 

som finns här. Varför kan de inte ge mig trygghet för att kunna prata om mina 

bekymmer…..”. 

 

7.2.2.2       Känsla av övergivenhet, skuld och maktlöshet som orsak till dåliga 
dagar 
 

Deltagarna upplevde att de betraktades som objekt och deras värdighet kränktes när de 

lämnades ensamma utan möjlighet att kalla på hjälp. Att bli lämnad ensam utan tillsyn av 

vårdpersonal gör att äldre känner sig övergivna. Deltagarna upplevde att en del personal inte 

brydde sig om deras önskemål, men kom och tog över utan att fråga om lov och såg dem som 

ett objekt .  

”…..Svenska hälso- och sjukvården säger att patienten måste vara smärtfri, men ingen 

lyssnar på mig, jag får utstå de värsta smärtorna, medicinen hjälper endast ett litet tag. Vet 

du att mina smärtor har försvunnit, det beror inte bara på att du har masserat utan även att 

jag har pratat med dig och inte tänkt på mina smärtor. Jag behöver ha sällskap någon som 

lyssnar på mig och mina berättelser. Det är viktigt för mig att få utbildad eller kunnig 

personal….”. 
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När vårdpersonalen övergav dem utan att ge möjlighet att få den hjälp de behövde, kände tre 

av aktörerna sig otrygga och hade inte förtroende för personalen. Deltagarna sökte bekräftelse 

från annan personal som de hade förtroende för, genom att tala om vad som hänt.  

Känslor av skuld och maktlöshet uppstod hos deltagarna på grund av att en del kvinnlig 

persisktalande vårdpersonals dåliga beteende och attityder. Deltagarna berättade att en del 

kvinnlig persisktalande vårdpersonalen inte hade tid för dem samt saknade medmänsklighet i 

sitt bemötande och hade dåliga attityder mot dem. En av deltagarnas upplevelse av en del 

kvinnlig persisktalande vårdpersonal; 

”…Jag tycker att de bör anställa bra kvinnor som är glada och snälla och som har ett gott 

humör. Inte sådana kvinnlig personal som slänger saker överallt på ett aggressivt sätt. Hon 

tror att jag inte förstår, märker eller ser hennes beteende, men jag säger inget direkt, bara 

tittar på henne…”.  

En kvinnlig deltagare berättade hur hon upplevde personalens bemötande vad det gäller 

värdighet, integritet och självkänsla. Hon beskrev att persisktalande vårdpersonalen befann 

sig vid sidan av henne och diskuterade med varandra om hur grinig hon var. Hon försökte 

vara snäll mot den personalen genom att hälsa på dem, men enligt den kvinnlig deltagare hade 

inte svarat henne och gick förbi. Vårdpersonals attityd och beteende hade sänkt hennes 

självkänsla och värdighet. 

Deltagarna tyckte att de inte blev respekterade enligt iransk kultur, när de själva respekterade 

en äldre person. De kopplade detta till att de var rädda samt beroende och därför valde de att 

inte säga någonting även till sina barn. De trodde att situationen blev sämre om de skulle 

komma med anklagelser. De ansåg att bemötandet och stöttandet inte var tillräckligt bra hos 

en del persisktalande personal på grunde av okunskap samt att de var unga. De ville heller 

vara utan hjälp än att bli kränkta. En av deltagarnas hemska upplevelse av en del av 

persisktalande personal;  

”…..Det finns en del personal som är väldigt sura och de har ingen moral. De är otåliga, 

griniga och har sura ansikten. Jag är rädd ibland.  AHH, jag tycker inte om sådana typer och 

vill inte se dem. Jag tycker inte om dem, jag föredrar att vara utan hjälp, och inte se dem med 

sådana ansikten. Den dagen som den personalen hjälper mig är jag väldigt ledsen och har 

inte bra känsla, jag känner mig väldigt ensam, det finns inget sätt att hjälpa mig, mina tankar 

är runt min ensamhet… tystnad……tungt……(Grät)… saknar mina nära och kära. När jag 

ser/tittar på den sura personalen, min dag blir förstörd. Jag vill fly från detta helvete eller gå 

under jorden.. Vad ska jag göra eller vad kan jag säga till sådana ond personal. Jag är en 

väldigt lugn person, men ibland är de personalen som är orsaken till att jag är/blir otålig…..” 
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Tre av deltagarna hade kopplat persisktalande vårdpersonalens beteende till deras 

personlighet. En av deltagare ansåg att en del vårdpersonal är födda att vara goda och en del 

är onda. Han tyckte att samhälle och utbildning inte var till stort hjälp. Han tyckte att familjen 

och hur man hade blivit uppfostrad är viktigt faktor när det gäller en persons beteende. Han 

tyckte att en oartig person kan utbildning och samhälle påverka en del för att ändra beteendet, 

men han hade inte den kraften som äldre beroende person att ta diskussion med dem. Han 

hade valt att acceptera och tolerera dilemmat. Deltagares upplevelse av situationen;  

”……Om en person som är ond, är otålig, utbildning och undervisning hjälper inte sådana 

personer. De går tillbaka till ursprunget därför att de har fött på så sätt, och det är deras 

personlighet. Utbildning och samhälle hjälper inte dem, de har en del brister som inget kan ta 

bort från dem. En otålig personal har krig med sig själv, och de kan inte komma överens med 

sig själva, de kan bara vara sura på sig själva….”.  

Andra deltagarna tyckte att utbildning och undervisning skulle hjälpa den persisktalande 

personalen för att förstå de äldre. De tyckte att de flesta persisktalande personal behöver olika 

utbildningar för att klara vård yrket. De tyckte att vård arbete inte bara är att sköta, tvätta, 

städa och duscha. Det var viktigt för äldre att hur de blev bemötta. En av deltagarnas 

upplevelse av bemötande;  

”….-Jag tycker att olika kurser för personalen kan vara till stor hjälp. Det är jätte viktigt hur 

de bemöter äldre. All personal säger till mig. Baba KK,, men jag vill och önskar att de 

respekterar mig som Baba KK,, inte bara säger utan gör. De behandlar och respekterar inte 

mig som Baba KK…..”. ( Baba betyder Pappa). 

Deltagarna upplevde även att kunskapen om gammal iransk kultur hos iransk personalen var 

otillräcklig. De ansåg att det inte var viktigt att personalen var persisktalande utan det var 

viktigt hur de äldre blev bemötta. En deltagare uttryckte att; ”…..En del personal kan inte 

förstå mig som en äldre person. En del iranier har ändrat sig, när de har kommit till Sverige. 

Det är inte tillräckligt att de pratar persiska, de måste ha kunskap om iranska äldre personer 

och hur iransk kultur är. Och hur man bemöter en äldre iranier….”. 

Alla deltagare hade hittat en förklaring till personalens dåliga attityder och bemötande. De 

valde att inte säga någonting till chefen utan istället förlåta dem eller ta samtal med dem för 

att de få dem att ändra på sig. Deltagaren uttryckte att; ”…..Det har även hänt att en del 

ibland hade ett väldigt dåligt bemötande mot oss, vi säger att hon är ung och vi förlåter henne 

pga vi tycker att hon är oerfaren. Vi vet att en del har vissa brister men jag säger till dem för 

att ändra på sig. Det är hon som förlorar sitt jobb inte jag, jag är ett äldre beroende person 

som har valt och bo här…..”.  
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Andra deltagare kopplade personalers dåliga attityder till att de hade problem i hemmet eller 

på arbetet. På så sätt kunde de förlåta personalens beteende, annars var de rädda för dem. 

De kvinnliga deltagarna hade hittat en lösning på att inte bli sedda att be och prata med sin 

GUD. De brukade vara ensamma i sitt rum och be för de som är sjuka och för sin situation. På 

så sätt flydde sin ensamhet när de pratade med Gud.  

 

8    Diskussion 
 

Diskussionen har uppdelats i två delar, en metoddiskussion och en resultatdiskussion. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Studien är gjord på fyra äldre iraniers tänkesätt om sin existens efter flytten till ett persiskt 

äldreboende. Beskrivningarna handlade om äldre iraniers upplevelse hur det var förut i 

hemmet och hur det är just på det iranska äldreboendet där de har sitt hem nu. Resultatet visar 

om hur deltagarna upplevde det svenska välfärdssystemet.  

       Intervjuaren GH hade god förförståelse och kunskap om äldre iranier genom att själv vara 

från Iran och är sjuksköterska. En betydande kännedom enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

om ämnet och sammanhanget för undersökningen är en lämplig egenskap för att kunna 

verkställa intervjun på ett tillräckligt bra sätt.  

      GH var medveten om förförståelsens betydelse när studien påbörjades. GH har också 

reflekterat över förförståelse med sin handledare under arbetets gång för att inte styras åt ett 

visst håll, utan stäva efter öppenhet (Trost 2010). En svårighet var att alla äldre deltagarna var 

mycket försiktiga från början inför intervjun. Alla äldre kände en rädsla efter intervjun över 

att de hade sagt saker som inte var lämplig om äldreboendet. Denna skräck finns kvar i de 

omedvetna eftersom de hade mött den hårda iranska regimens förtyckt tidigare i livet. De fick 

lyssna på bandet och höra allt som de hade sagt för att deras rädslor skulle försvinna, samt 

fick taktil massage för att de skulle känna trygghet. Resultatet kunde bli ännu mer nyanserad 

om även deltagande observationen används.  

     Validitet enligt Kvale och Brinkmann (2009) berör frågan om det som var avsett att 

undersökas verkligen har undersökts. För att få en hög validitet gjordes en intervjuguide som 

stämde med de huvud- sakliga frågeställningarna och syftet med studien. De äldre deltagarna 

fick taktil massage av GH samt lyssnade på bandet en gång till för att förstärka allt som de 

hade sagt genom en diskussion. Möjligheten för deltagarna att höra om intervjubandet har 
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förstärkt granskningens reliabilitet. GH hade problem med översättningen också på grund av 

deltagarna hade olika dialekter. De bandade intervjuerna blev först överförda till persiska 

skriftlig text och sedan översatta till svensk skriftlig text.       

    I kvalitativa studier talas om överförbarhet enligt Kvale och Brinkmann (2009) och handlar 

om i vilken grad en undersöknings resultat kan överföras till andra sammanhang än det som 

har undersökts, vilket skulle kunna vara överförbart till liknande andra äldre invandrare 

gruppers upplevelser på andra äldreboende i Sverige eller andra länder. 

 

8.2 Resultatdiskussion  
 

Resultatet på denna studie visar att alla deltagarna räknade med att bli omhändertagna och 

vårdade av sina barn i hemma i Sverige. Men barnen hade inte alltid möjlighet att ta hand om 

sina föräldrar på grund av olika skäl. Det vart en stor sorg för de och deltagarna möttes av en 

kulturkrock. Deltagarna tyckte att respekten de hade för sina äldre inte fanns kvar. De hade 

tagit hand om sina föräldrar fram tills dödbädden något som deras barn inte gjort mot dem. I 

Sverige är barnen enligt Emami, Torres, Lipson och Ekman (2000a) anpassat sig till svensk 

kultur och är upptagna med sin egen familj, sitt arbete och kände sig inte längre tvungna att ta 

hand om sina äldre föräldrar. Deltagarna hade accepterat läget med enorm sorg men hade 

respekt för sina barns nya livsstilar, och ville inte vara i vägen för dem eller störa dem. 

Resultatet av denna studie bekräftar Emmai och Torress (2005) studie att deltagarna lede av 

sorg över att deras familj splittrats på grund av krig och den hårda regimen i Iran samt av 

deras sjukdomar och av att vara beroende. Jafari, Baharlou & Mathias (2010) visade i 

resultatet av sin studie brister på språkkunskaper, brister på sysselsättning och privata 

familjekonflikter, mindre socialt umgänge och familjestöd, oförmåga att kommunicera med 

den nya kulturen visat sig vara några av de viktigaste faktorerna som påverkat den psykiska 

hälsan bland de iranska deltagarna. Resultatet av analysen i denna studie bekräftar Emami, 

Benner och Ekmans (2001) studie som visar även att trots alla problem som uppstod för 

deltagarna i Sverige, upplevde de bara glädje och hopp samt kände välbefinnande över att ha 

sina barn i Sverige och veta om att de mådde bra och var lyckliga med sin familj även om de 

bodde på det iranska äldreboendet. 

       Emami och Torres (2005) studie visade att i Sverige kan kulturskillnader leda till ohälsa 

bland äldre iranier. Resultatet av denna studie bekräftar Emami och Torres (2005) studie att 

de äldre iranier immigrerade till Sverige av orsakerna till var deras barn befinner sig och hur 

den iranska kulturen har uppfattning om att den nyare generationens är skyldiga att ta hand 
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om sina äldre föräldrar. Men alla deltagarna i denna studie ville inte erkänna som deltagarna i 

Emami och Torres (2005) studie att deras barn hade tagit sig den europeiska mentaliteten och 

att de inte längre var samma person som i Iran när det gällde respekt för de äldre föräldrarna, 

attityder och värderingar. De uttryckta sig att de inte ville eller får inte störa dem, där för de 

har flyttat till äldreboende. Men de nämnde att en del iransk personal i studie ansåg boende att 

de har tagit svensk mentalitet genom att strunta i gamla personer.  

      Resultatet av studien visade deras känslor av övergivenhet, inte vara behövda, 

meningslöshet i livet samt att de hade förlorat självkänslan, förlust av auktoritet uppstod på 

grund av kommunikationssvårigheter bland deltagarna. Alla deltagarna sökte i första hand 

hjälp av sina barn på grund av språksvårigheter och barnet fungerade som ombud, tolk och 

ledsagare. Resultatet visade att anhöriga kunde vara både en positiv och negativ faktor i 

deltagarnas hälsa. Deras barn kunde ha skyddande eller kränkande roller genom hur de 

bestämde över sina föräldrar. Sheykhi (2010) beskriver i sin studie att det fortfarande finns 

kvar det gamla iranska familjeförhållandet hos större delen av befolkningen samt att dessa 

relationer fortfarande är starka. Äldre föräldrar blir skyddade och vårdade av familjen i 

hemmet. 

      Emami et al. (2001) betonar vikten av en etablerad och mer kulturanpassad vårdomsorg 

för äldre individer som vårdpersonal från samma kultur kan ge. Emami visade att religiös tron 

kan skapa meningsfullhet, trygghet, närhet och social gemenskap samt att tron bildar ramen 

för den allomfattande förklaringen av livet för en del äldre iranier. Lyhördhet hos 

svensktalande vårdpersonal underlättar att kunna sätta sig in i äldre iraniers situation samt 

acceptera och respektera att de äldre iranierna har en annan livsåskådning. Detta kräver att 

vårdpersonalen har förståelse för sin egen livsåskådning för att kunna framkalla en behaglig 

medkänsla för äldres livsåskådning. Resultatet i denna studie har visat att en del äldre iranier 

bär med sig sina traditioner samt är beroende av tidigare generationers upplevelser och 

insikter för sina livsåskådningar. Som att en muslimska äldre kvinna inte vill bli vårdad av en 

manlig vårdpersonal och inte äta fläskkött vilket ledde till att de hade svårt att anpassa sig till 

svensk kosten.   

       I Likhet med resultatet av denna studie visade Heikkilá och Ekmans (2003) studie att de 

äldre invandrade deltagarna ville bli vårdade av sina anhöriga i första hand. Det framkom 

även i denna studies bästa resultat att deltagnas begär, förväntningar och trygghetskänslan 

sammankopplade med språk och omgivningen. Deltagarna i denna studie och Heikkilá och 

Ekmans (2003) studie ville helst bli placerade på ett äldreboende, där vårdpersonal och andra 

boende hade samma bakgrund och talade samma språk eftersom det gav dem både 
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samhörighet och trygghet.     

    Resultatet visar att flytta till ett iranskt särskilt boende som barnen hade bestämt var en stor 

förändring för de äldre iranierna. Sorgen fanns över att vara tvungen att lämna sitt hem på 

grund av åldrandet, beroendet, ensamheten samt att de inte ville störa barnen. En viktig 

upplevelse som uppstod bland deltagarna var att de tyckte att den iranska vårdpersonalen 

borde ha förståelse för att det persiska äldreboendet aldrig kunde bli som deltagarnas egna 

hem. 

    Gemenskap och att hitta varandra på det iranska äldreboendet framkallade god 

kommunikation och bra relationer mellan de boende och en del personal enligt Tvelbees teori. 

Att ge stöd till varandra för att lösa problemet genom att ge råd gav deltagarna självkänsla. 

Resultatet av denna studie har visat att miljö och gemensam kultur och tradition är viktiga 

faktorer i de äldres välbefinnande. Deltagarna i denna studie tyckte att det var meningen med 

livet att ha folk som har gemensam kultur omkring sig och känna sig förstådda.  

     Deltagarna berättade om att all personal brukade dansa för boende och detta skapade en 

bra stämning och glädje på det iranska äldreboendet. Enligt deltagarna försvann 

ensamhetskänslan hos dem under de stunderna och det var bara glädje och skratt som gällde. 

Kinsman & Major (2008) och Wiersma och Pedlar (2008) beskriver i sina studier att humor 

som aktivitet kan både lindra lidande bland äldre personen och ge energi till vårdpersonalen 

för att orka med mera och för att kunna stå ut med arbetssituationen och klara av stressiga 

vårdarbetsmiljöer. Humorn är ett uppiggande medel från vårdpersonal enligt denna studie och 

Kinsman & Major (2008) och Wiersma och Pedlar (2008) studier och den äldre kan medverka 

sin förmåga, genom att vårdpersonalen visar mera respekt, kan förbättra kommunikationen, 

stärka vårdrelationen, och skapa förtroende och trygghet enligt Travelbees teori. 

 Deltagarna berättade om doften av persiskt mat och iranska gamla låtar som påminde dem 

om goda minnen, detta skapade harmoni och god vårdmiljö. Deltagarna utryckte att 

ensamhetskänslan försvann, de sekunderna i matsalen som de var upptagna i sig själva och i 

sina tankar, med sina goda minnen från barndomen och ungdomen, när den goda 

familjerelationen fanns och detta berende på god miljö. Emami et al. (2000 a) och Emami, 

Benner, Lipson, Ekman (2000 b) har betonat vikten av att etablera en kulturanpassad vård- 

och omsorg för äldre via att skaffa mera förståelse för äldres åsikter om sin hälsa och ohälsa 

samt världsbild. Emami et al. (2000a, 2000b) beskrev att de kulturellt anpassade 

verksamheterna i olika former inom svensk äldreomsorg blivit flera och forskning om detta 

ökat. Enligt Emami et al. (2000 a, 2000b, 2001, 2005) är det essentiellt för äldre invandrare 

att vara tillsammans med sina landsmän som har samma kultur och tradition och kunna 
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kommunicera på sitt språk vilket också framkommit i resultatet av analysen i denna studie att 

alla deltagarna var nöjda med det iranska äldreboendes miljö. Det var särskilt betydelsefullt 

för deltagarna att ha kontroll över sin livssituation, vara självständiga och oberoende som att 

ha en lägenhet som var tillgänglig, att känna trygghet i närmiljön, inte minst att känna sig 

behövd och ha ett ställe i tillvaron. Angelini, Cavapozzi, Corazzini och Paccagnella (2011) har 

visat i resultat av sin studie att äldres självvärderade kroppsligt välbefinnande som avgörande vid 

nedsatt fysisk funktionsförmåga. Deltagarna i Angelinis al et.(2001) studie var missnöjda med sig 

själva och hade känsla av meningslösthet på grund av sina nedsatta kroppsfunktionsförmågor som 

var hinder och hot för att kunna vara aktiva och genomföra sina intressen. 

      Resultatet visar att persiska språket var deltagarnas redskap för kommunikation och 

umgänge i äldreboendet. I det iranska äldreboendet fick deltagarna möjligheter att uttrycka sig 

tillsammans med andra boende och den persisktalande personalen. Detta ökade förmågan och 

skapade identitet bland deltagarna. Resultatet i denna studie visar att en del av persisktalande 

personalens och den svenska sjukgymnastens goda bemötande och god omvårdnad hade 

kunnat främja de äldre iraniers välbefinnande enligt Travelbees (1971) teori. De kunde skapa 

god vårdrelationen genom att ha god kommunikation. Resultatet visar att deltagarna märkte 

tydligt att en del av personalens öppenhet, vänlighet, ärlighet, omsorg och intresse gjorde dem 

gott. Gott bemötanden gav en trygghetskänsla till deltagarna genom att lyssna på dem samt 

bekräfta dem. Den goda kommunikationen mellan vårdpersonal och deltagarna skapade god 

vård relation enligt Travelbees medmänsklighets teori (1971) att kunna se varandra bakom 

rollen. Haijer, Abboud och Dimassi (2009) och Sheykhi (2010) beskriver att äldre personers 

identitet är hur äldre upplever sig själva och hur de blir identifierad av vårdpersonalen. Äldres 

egen integritet handlar om deras egna känslor som kan kränkas av personalen. En 

professionell vårdpersonal kan bidra till ett medmänskligt bemötande. Detta kan hjälpa 

vårdpersonalen att lära sig vem den äldre är och vad de känner eller upplever.  

       Resultatet i denna studie bekräftas i Barazzetti1, Borreani, Miccinesi och Toscanis (2010) 

studie att tiden inte är endast en kvantitet utan också en kvalitet i sig själv, när det gäller 

bemötandeetik. Personalens goda kommunikation med respekt anknyter till deras personliga 

uppfattningar och värderingar som framkom i denna studie och det visade sig tydligt i alla 

berättelserna att ett fint vårdmöte kräver goda villkor samt att få tid och ta tid. De goda 

aspekter av bemötandet som berör både respekt och omsorg är att vårdpersonalen får tid och 

får ta tid, om inte annat står det klart i sin motsats. Det betyder att om den äldre inte få den tid 

han/hon behöver och att inte uppleva att de har rätt till den tid de får, är kränkande.  

       Det var essentiellt för deltagarna enligt Travelbee (1971) att persisktalande 
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vårdpersonalen var en förutsättning för en mellanmänsklig relation, att ge tid och ta tid. 

Deltagarna tyckte också enligt Tavelbee att persisktalande personal måste ha förmågan att gå 

utanför sig själva och se de äldre iranierna för den han/hon var eller är och inte tolkar de äldre 

iranier utifrån tidigare erfarenheter. Det var viktigt för deltagna att persisktalande 

vårdpersonalen lyssnade på deras livsberättelser för att få en förståelse enligt Travelbee 

(1971) för deras situation om de befinner sig i. En del vårdpersonal enligt deltagarnas 

upplevelser och Travellbee behövde visa på empatisk förmåga av ett gott bemötande och dela 

med äldres individs upplevelser. På så sätt kunde vårdpersonalen förstå den äldre iraniers 

känslor och tankar men enligt resultatet hade inte en del personal denna förmåga på det 

iranska äldreboendet. Deltagarnas upplevelse att kunna kommunicera med den iranska 

personalen var en avgörande del av deras känsla av autonomi och självkänsla i den 

gemensamma miljön på det iranska äldreboendet. Enligt Travellbee är sympati en logisk följd 

av den empatiska processen som framkallades och deltagarna kände behov av den. Travelbee 

(1971) beskrevs att sympati är en känsla, en attityd, en metod att tänka, ett kännetecken av 

medlidande och en begäran om att lindra lidande. Med sympatiskt förhållningssätt kan 

vårdpersonal gå ett steg ytterligare och kommunicerar med den äldre. Enligt resultatet var 

ensamhet och behov av sympati stor bland deltagarna, och persisktalande personalens 

bemötande hade möjligheter att kunna fylla denna ensamhet. De var nöjda med och hade 

förtroende för en del personal som bemött dem med värdighet, gav sin tid, lyssnade på dem 

och skapade den vårdrelationen som behövdes enligt Travelbee (1971). (Resultatet i denna 

studie visar att den)vårdrelationen mellan en del av persisktalande vårdpersonal och boende 

omvandlas till familjerelation som skapade mera trygghet bland dem enligt Travelbee på 

grund av att enligt deltagarna hade båda boende och en del av personalen sett varandra bakom 

sina roller genom goda kommunikationen. Enligt denna studie visades det att personalens 

goda bemötande med goda humör kan leda till att lätta upp stämningen och minska 

ensamheten, oron och ångesten hos de äldre iranierna. 

Emami (2000a, 2000b) beskrev att genom lämpligt sällskapligt stöd kan vårdpersonal öka 

välbefinnande hos äldre invandrare, vilket är sammankopplat med de äldres hälsotillstånd. 

Gallagher, Wainwright, Rees Jons och Lee (2008) belyste att miljö, kultur i vården, inklusive 

personalens attityder och beteenden samt personalens skicklighet i specifika vård och omsorg 

i sin studie. Personalen utvecklade förmåga att lära sig mer om kulturella aspekter av 

värdighet. Gallagher et al. beskriver liksom Travelbee om hur viktigt personalens empatiska 

förhållningssätt mot äldre personer och som Emamis et al. (2000a, 2000b, 2001) hur viktigt 

en kultur och individuellt anpassad äldreboende är, vilket ledde till ökad glädje i livet samt 
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ökad välbefinnande. 

        Resultatet visar att hur essentiellt gott bemötandet och gott omhändertagande var av de 

äldre iranierna på det iranska äldreboende, vilka önskemål de äldre hade och vilket förhållnings- 

sätt persisktalande personalen borde ha för att de äldre skulle må bra och hitta meningen enligt 

Travelbee i livet.  

       Deltagarnas negativa upplevelse av den iranska personalens bemötande var att en del av 

vårdpersonal hade dåliga attityder mot dem och de inte blev bekräftad på grund av att 

vårdpersonalen inte lyssnade på dem. Enligt Tuohy, McCarthy, Cassidy och Graham (2008) 

studie kan vårdpersonalen främja en kulturell medvetenhet genom att lyssna på den äldre 

personen. Kommunikation är ett essentiellt verktyg för vårdpersonalen för att ta reda på om 

den äldre personen ha blivit förstådd. Men enligt resultatet av denna studie hade en del av 

vårdpersonal inte kunnat skapa den vårdrelationen som behövdes. Deltagarna beskrev en 

önskan om att vårdpersonalen i högre grad kunde lyssna på dem, visa förståelse och ha 

kunskap att ge dem informationer.  Deltagarnas upplevelser av en del av vårdpersonalens 

dåliga attityder hade minskat deras möjlighet att kunna kommunicera och delta i samtalen, 

känna välbefinnande efter vårdmöte, även att se de personaler åstadkom dåliga dagar och 

mera ensamhet känslan bland deltagarna. Persisktalande vårdpersonalens attityder 

framkallade mer beroende känslan bland deltagarna och känslan av att de måste acceptera 

denna situation på grund av att de var gamla och beroende av hjälp. Vårdpersonalens 

förhållningssätt uppfattades mer dominanta, mindre omhändertagande och icke respektfulla 

enligt deltagarna och de hade inget annat val än att acceptera en del av personalens attityder 

och rutiner. Alla negativa faktorers i ett bemötande mellan en del av persisktalande 

vårdpersonal med deltagarna i denna studie är mot Travelbees (1971) mellanmänskliga 

relationersteori. I Høye och Severinsson (2010) studie framkom att avsaknad av 

kommunikation mellan vårdpersonal och den äldre invandraren uppges som ett av det största 

hindret för att utveckla en vårdrelation i varje vårdmötet. Vårdpersonalen hade mycket 

krävande ansvar att ge en adekvat och fullständig information, men deltaganarna i studien 

uttryckte sig att äldre invandares språksvårigheter och kulturella skillnader försvagade den 

värdefulla kommunikationen.  

     Resultatet i Høye och Severinssons studie visade att äldre invandrares barn ofta utgick från 

att de skulle vara delaktiga i sin förälders omvårdnad, de hade svårt att överlåta till 

vårdpersonalen. Anhörigas högljudda känslouttryck och överraskande beteenden ledde till 

konflikter. Resultatet i denna studie och i Høye och Severinsson (2010) studie framkom att 

den äldre invandrares olika syn på betydelsen av vårdpersonalens kön var orsak till hinder i 
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omvårdnaden. I flera (Cook & Brown-Wilson, 2010; Masterson, 2007; Welford, Casey, 

Murphy och Wallace, 2010) studier beskrivs att en äldre person är beroende av 

vårdpersonalens användning av sig själv och tillsammans med reflektion i mötet, som 

möjliggör att den äldre strävar efter balans inom sig själv och omgivningen vilket medverkar 

till hälsa som stämmer med resultatet i denna studie. Vårdpersonalen kan genom att vara 

uppmärksam på sina egna beteenden, samt de kan lära sig att uppfatta egna omedvetna 

otrevliga mönster och vanor. Vårdpersonalens egen reflektion är nödvändig för att kunna lära 

sig att ha ett gott bemötande, bli skickliga i kommunikationen så längre fram stödjer samt 

skapar en god vårdrelation som tillslut kan bli en god vård. 

      Resultat av analysen i denna studie visar att det är essentiellt att persisktalande personal 

har kunskaper om värdegrund som kan höja vårdkvalitet bland de äldre iranierna för att de ska 

kunna vara mera aktiva och delaktiga i sin egen vård. Deltagarna upplevde även att kunskapen 

om gammal iransk kultur hos en del av den iranska personalen var otillräcklig. 

Vårdpersonalen kunde inte förstå hur de äldre tänkte och tyckte på grund av att en del av 

personalen var för unga, hade bristande kunskap inom vården av äldre och om deras kultur. 

Detta ledde till brist på förtroende hos deltagarna.  Emami et al. (2001) betonar på att vården 

av äldre invandrare bör anpassas efter varje individuell äldre persons tro, tankar och 

upplevelser. Vårdpersonalen bör ha kunskap om vad en äldre person ha för kulturell bakgrund 

för att kunna erbjuda och uppnå den äldres förväntning på den vården som han/hon får. 

Vårdpersonalen kan uppmuntra den äldres förmåga att delta i sin egen vård genom en god 

kommunikation. 

Resultatet visar att en del av persisktalande personalen hade egna rutiner och regler som den 

äldre borde anpassa sig till men inte alltid var utifrån deltagarnas behov eller önskemål. 

Harrefors, Sävenstedt och Axlesson (2009) visade i sin studie vikten av att bibehålla 

deltagarnas identitet. Ju större vårdbehovet blev desto större blev viljan att bli vårdad med 

värdighet och respekt. Var man i stort behov av vård önskade man få vård på boende där 

personal hjälpte/stöttade det egna jaget och som kände till de behov som fanns, psykiska, 

andliga och fysiska. Till dess att så var fallet ville man främst vårdas av sin partner eller 

annan familjemedlem. Deltagarna kände en oro över hamnar på äldreboende och inte kunna 

uttrycka sina behov av hjälp/stöd och att inte bli sedda som den unika person de är. Detta gav 

en känsla av rädsla över att personalen inte skulle behandla de med respekt och värdighet.  

       Enligt Socialstyrelse (2010) är en grundläggande princip att vård och omsorg av äldre ska 

erbjuds utifrån deras behov och på lika villkor. Äldres vård och omsorgs behov skiljer sig åt 

beroende på en rad olika villkor som etnicitet och kön. 
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 Deltagarna i studien poängterade att de inte skulle be om hjälp i onödan och de försökte 

många gånger att klara sig själva så gott det gick i hemmet. Resultatet i denna studie visar att 

boende var nöjda med att få persisk mat, men deltagarna fick lunch och middag förtidigt som 

de inte vana med. Boende blev hungriga under natten. Thordlund och Wånell (2006) har 

belyst att hur vårdpersonalen planerar måltiderna på äldreboende. Denna planering innebär 

mer än en näringstillförsel, den sociala delen är en mycket viktig men även den kulturella och 

den emotionella delen. Enligt författarna är det viktigt att tillgodose alla delar och samtidigt 

individ anpassad vården kan skapa svårigheter. Livssituation och livsstilen påverkar de äldres 

måltidsmönster mer än utformningen av äldreomsorgen. Enligt deltagarna i studie gör 

livssituation ofta att man nöjer sig med den maten som bjuds, alltså att man uppskattar den 

maten som man får.  

Enligt (Haijer el at. 2009; Sheykhi. 2010) kan utbildning ge nya kunskaper som kan 

möjliggöra förmågan hos vårdpersonalen att uppfatta och få förändrad syn på den äldre. 

Utbildningen kan ge möjligheten till vårdpersonalen att bevara sin självbild genom att bemöta 

och vårda de äldre på ett professionellt sätt. Genom utbildning kan man skydda de äldres 

värdighet, integritet och autonomi. Utbildningen och speciell samtalsträning kan ge 

vårdspersonal de redskap som behövs, för att kunna vårda de äldre iranierna. Resultatet av 

denna studie har visat att en god kommunikation och vårdrelation handlar om vikten av rätt 

bemötande i alla lägen och kräver kompetens och specifik kunskap. Kunskap om att uttrycka 

sig, ha förmåga att kunna läsa och tolka när äldre iranier inte själv kan uttrycka sig som 

tidigare, är essentiellt för vårdpersonal. Det spelar ingen roll om man är persisktalande eller 

svensktalande. Bemötande är någonting som vårdpersonal via kroppsspråket och beteende 

visar och den äldre personen förstår. 

 

9 Slutsats  

 

Betydelsen av denna studie är främst att utveckla kompetensen hos vårdpersonalen inom 

äldreomsorgen. Att skapa en trygg miljö genom persisktalande personals bemötande visade 

sig att vara en viktig faktor. Iransk äldreboendet har försökt skapa en iransk igenkännande 

miljö för att ge god vård med högsta livskvalitet. Resultatet visade att alla deltagarnaupplevde 

att en del av persisktalande vårdpersonal hade bristande respekt för deras autonomi. En del av 

personal hade förmåga att förstå det särskilda i unika deltagarnas situation.  Andra hade inte 

förmågan att lyssna på och förstå dem. Resultatet visade att personalens förhållningssätt 

kunde förbättra eller försämra kvaliteten på vården som de äldre fick. Denna studie visar att 
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en del av vårdpersonalen inte hade så mycket kunskap om de äldres gamla iranska kultur samt 

om äldres behov. Vårdpersonalers bemötande hade omvandlat den hem- och igenkännande 

iranska miljön till ett helvete som gjorde att deltagarna kände sig mera ensamma. Det 

framkom att det behövs special kompetens och vidareutbildning i form av pedagogisk 

utbildning bland den iranska vårdpersonalen. Ju mer iranska vårdpersonal känner till iransk 

gammal kultur, desto mer kan de ha förståelse för äldre personers kulturer och det kan 

underlätta harmoniseringen och öka livskvaliteten hos dem. Slutsatsen var att känna 

förtroende och trygghet för en del av iransk personal byggde på att de äldre iranierna blev 

sedda, lyssnade till, fick information, blev bekräftade samt fick medkänsla av vårdpersonalen. 

Vårdpersonaler bemötande var viktigt faktor för deltagarna. De uttryckte sig att det inte räckte 

att ha persisktalande personal, det var viktigt för de äldre iranierna att vårdpersonal hade gott 

bemötande och förmåga att främja trygghet och förtroende genom att visa respekt och lyssna 

på dem. De tyckte att svensk personal hade bättre bemötande än iransk vårdpersonal. De 

kunde förstå de svenska personalers goda bemötande icke-verbalt, att de visade respekt via 

kroppsspråket, och märkte deras vänlighet och snällhet genom deras ögon och leende. De 

tyckte att problemet var de äldre själva och deras kommunikationssvårigheter som skapade 

frustation även bland svensk personal. De hade märkt att den svenska personalen försökte 

kommunicera med dem via kroppsspråket och det var deltagarna tacksamma för.   

 

10 Framtida forskning 

Under studiens gång har det blivit klart för mig att många av de dörrar som jag öppnat lite 

försiktigt, framöver kan ställas vidöppna och bjuda in till många fler forskningsområden. Det 

som i första hand kan vara relevant att genomföra är ytterligare studier gällande äldre med 

olika etniska bakgrunder kan vara ett utmanande ämne för framtidsforsknings. Genom att 

kunna göra olika studier om äldre invandrare från olika delar av världen utifrån äldre 

invandrarnas livsåskådning, önskemål och vardagsbehov samt deras upplevelser av 

personsalens bemötande kan ge större förståelse och kompetens av äldre med olika kulturell 

bakgrund i Sverige. 
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