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Sammanfattning  

 
 

Uppsatsens övergripande syfte är att beskriva de svårigheter som kan uppstå i 

kommunikationen mellan undersköterskor och äldre invandare. 

Den vetenskapliga tyngdpunkten har lagts på att klargöra båda parters upplevelse av 

kommunikationen gällande den äldre invandrarens språksvårigheter. Följande frågeställningar 

användes i framställandet av studien: Hur kommunicerar den äldre invandraren med 

personalen på ett äldreboende? Hur trivs den äldre på äldreboendet? Hur kan 

kommunikationssvårigheter påverka de äldres möjligheter att yttra sig? 
I uppsatsen har åtta kvalitativa intervjuer utförts med fyra äldre invandrare som bor på ett 

äldre boende och fyra undersköterskor som arbetar på ett äldreboende. Undersökningen visar 

att det övergripande problemet i kommunikationen är de äldres bristande språkkunskaper. En 

möjlig åtgärd är att personalen försöker integrera den äldre invandraren i gemensamma 

aktiviteter inom äldreboendet.  

  

 

Nyckelord: äldre invandrare, undersköterskor, äldreboende, språk och kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Abstract 
 

 

 

The study aims to examine the communication between older immigrants and nurses at 

several nursing homes.  

Emphasis has been placed on clarifying both parties’ experience of communication 

regarding the older immigrant’s idiomatic difficulties. The following questions were used 

in the creation of the study: How does the older immigrant communicate with the 

personnel at a nursing home? How does the older immigrant enjoy their residence at the 

nursing home? How do language difficulties influence the older immigrant’s possibility to 

express their self?  

In the study eight qualitative interviews were made with four older immigrants who lives 

in nursing homes and four nurses working in a nursing home. The survey shows that the 

overall problem in the communication is the older immigrant’s lack of language. 

One possible measure is that the personnel tries to integrate the older immigrant in 

common activities in the nursing home. 
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1. Inledning 
I utvecklingsländer är det vanligt att kvinnor skaffar sig ett stort antal barn bland annat för att 

trygga sin ålderdom eftersom det i dessa länder inte finns något offentligt välfärdsystem Melle 

(2006). 

I dessa länder är det vanligt att barnen tar hand om sina föräldrar istället för att flytta 

föräldrarna till institutioner. Det är således många äldre invandrare i Sverige som hoppas på 

att deras barn ska ta hand om dem hemma  

     Men det blir inte alltid som de har tänkt sig eftersom samma tradition inte existera i 

Sverige. Den äldre invandraren kan i dessa fall känna besvikelse. Det är vanligt att den äldre 

invandraren i ett äldreboende börjar känna oro för ensamheten när orken och hälsan börjar ta 

slut. Den äldre invandraren kan även börja känna ett främlingskap när det inte finns någon att 

tala med samt när de inte förstår hur de ska lösa deras vardagliga sysslor i den främmande 

tillvaron. Detta är ett vanligt fenomen framförallt bland äldre immigranter som inte kunnat 

lära sig det svenska språket. Främlingskapet förstärks av språkproblemen och det ovana 

kulturella mönstret som den äldre invandraren på något sätt måste hantera i sin nya vardag 

Allewood och Franzén (2000).  

     I det allt mer mångkulturella svenska samhället har de äldre invandrarna blivit en växande 

grupp. Invandrarna i dagens samhälle kommer från olika delar av världen, de tillhör olika 

religioner samt olika samhällsklasser. Vissa har levt i högt utvecklade industrisamhällen 

medan andra har levt i svårare omständigheter, samt att alla har olika utbildningsbakgrund. 

Men det som dessa individer har gemensamt är att alla nu lever i ett främmande land med en 

främmande kultur och framförallt med ett främmande språk. Individernas varierande 

utbildningsbakgrund försvårar kommunikationen med personal i svenska äldreboenden. När 

en person immigrerar till ett annat land uppstår det i många fall en kulturkrock med 

lokalborna som besitter ett annat register av färdigheter, ett annat synsätt samt en annan 

förståelse av omvärlden Allewood och Franzén (2000).  

      Kommunikationsproblemen mellan den äldre invandraren och svenska undersköterskor är 

ett vanligt förekommande problem. Enligt en statistisk undersökning från år 1991 kommer 

antalet äldre med invandrarbakgrund att öka kraftigt under de närmaste decennierna (SOS & 

SIV, 1991:3).     

 

 1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att beskriva vilka svårigheter som kan uppstå i kommunikationen mellan 

undersköterskor och äldre invandrare. 

 

Frågeställningar 

 
1) Hur kommunicerar den äldre invandraren med personalen på ett äldreboende? 

  

2) Hur trivs den äldre på äldreboendet? 

 

3) Hur påverkar kommunikationssvårigheter den äldres möjligheter att yttra sig?  

 

1.3 Centrala begrepp 

Vad betyder ”äldre invandrare” 

Begreppet ”äldre invandrare” är abstrakt och är därför svårkategoriserat. Benämningen äldre 

invandrare började uppmärksammas i slutet av 1970 talet och i början av 1980 talet i 
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samband med att statliga kommittéer utredde frågor som hörde ihop med skapandet av svensk 

invandrarpolitik.  

     Begreppet äldre invandrare är en slags metonym. En metonym är en offentligt bekant term 

eller en kombination av ord som står för och innebär något annat. Alltså beskrivs dessa ”äldre 

invandrare” av socialmedicinska svårigheter som tillexempel dålig fysik, mental ohälsa, 

särskiljande, språkbruk, kommunikationssvårigheter samt kulturellt utanförskap (SOU, 

1997:76). 

 

Verbal kommunikation och ickeverbal kommunikation 

Begreppet kommunikation kommer av det latinska communicare som innebär att göra något 

tillsammans, göra någon annan delaktig i något samt ha kontakt med någon. Att kommunicera 

är något som människan har ägnat sig åt sedan dess uppkomst. Även spädbarn kommunicerar. 

Det lilla barnet kommunicerar på olika sätt genom blickar, små fingerrörelser, olika ljud för 

att dra åt sig vuxnas uppmärksamhet. Även när barnet skriker så är det ett sätt för barnet att 

uttrycka sina behov Eide och Eide (2008).  

       Begreppet kommunikation används på flera olika områden. Kommunikation är en växling 

av meddelanden av olika slag, via tal, skrivande, bild, musik samt kroppsspråk mellan 

människor. Kommunikation har tre led: en sändare, ett budskap och en mottagare. 

Kommunikation mellan två individer innebär att den ena tar initiativ och den andra svarar. 

Under samtalets gång kan dessa roller växlas så att sändaren svarar på mottagarens 

initiativtagande. På detta sätt sänds kommunikativa signaler fram och tillbaka. I princip kan 

kommunikation betyda en växling av signaler mellan två personer eller flera Eide och Eide 

(2008). 

     När människor kommunicerar innebär det att de deltar i en delaktighetsprocess. 

Kommunikationens strukturer samt medier har med sig ett budskap vilket får andra att dela 

tankar, känslor, uppfattningar, upplysningar samt erfarenheter med andra personer.  Detta 

innebär att kommunikation, i vardagligt sällskap med andra människor inte bara handlar om 

fakta. Det handlar även om känslor, attityder samt övertygelser. Även personliga och sociala 

behov, alla dessa anses viktiga för människan Dimbleby och Burton (1999).  

     Äldre invandrare i Sverige som talar ett annat språk än svenska har svårt att uttrycka sina 

känslor och tankar Hanssen (2007). 

     En person som begriper ett språk har större makt än den som inte förstår språket. Att 

begripa ett språk innebär inte bara att förstå ord och grammatik, utan även att kunna begripa 

den kulturella värld som språket uttrycker samt är en del av. 

    I många fall förväntas individer med en annan kulturell bakgrund än svensk kunna förstå 

språket samt kulturen. I vissa fall kan individer ta för givet att det ska finnas en gemensam 

grund av upplevelser samt erfarenheter, ett antagande som ofta inte stämmer överens med 

verkligheten Eide och Eide (2008). 

Människor har olika sätt att kommunicera på, förutom det verbala sättet födds människan 

delvis med ett inlärt icke-verbalt beteende. Icke-verbal kommunikation är kommunikation 

mellan individer med hjälp av andra kanaler samt andra koder än de muntliga. Oftast sägs det 

att det verbala språket består endast en tredjedel av individens totala kommunikation. Språket 

är en viktig del i kommunikationsprocessen som både mottagaren och sändaren har en 

medveten relation till. Den icke-verbala kommunikationen kan ibland förmedla en korrektare 

bild av känslor och tankar än vad ord gör Hanssen (2007). Icke-verbal kommunikation kan 

vara exempelvis olika uttryck, signaler, kroppshållning, rörelser, ansiktsuttryck, röst och 

beröring Eide och Eide (2008). När det gäller icke-verbal kommunikation kan ansiktet vara 

det viktigaste verktyget att kommunicera med. Ansiktet förmedlar ofta tydliga känslor såsom 

av sorg, rädsla, överraskning, glädje, avsky eller ilska. För övrigt är det ansiktsmimiken som 
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är kopplad till samt synkroniserad med talet, vilket förstärker betydelsen i det individer säger 

Hanssen (2007).  

1.4 Disposition 
I kommande kapitel kommer tidigare forskning presenteras där samtliga artiklar handlar om 

äldre invandrare i olika sammanhang. Hur ser situationen ut för en äldre individ att invandra 

till ett främmande land, en främmande kultur och hur det är att åldras samt att inte kunna 

kommunicera med personalen på äldreboendet utan måste få hjälp av sina barn. I det tredje 

kapitlet presenteras uppsatsens teorietiska referensram. KASAM-teorin och Nonverbal 

expctancy violations theory har använts som tolkningsmodell i resultatanalysen. I kapitel fyra 

redovisas hermeneutiken som vetenskapsteoretisk metod för studien som beskriver på vilket 

sätt datainsamlingen samt analysen har skett. Längre fram i detta kapitel diskuteras reliabilitet 

samt validitet och de etiska frågorna. I kapitel fem presenteras resultatet från det empiriska 

materialet där även det slutgiltiga resultatet analyseras. I sista kapitlet presenteras uppsatsens 

slutliga reflektioner samt en diskussion av resultatet, vetenskapsmetoden samt den teori som 

valdes till arbetet. Efter detta följer referenser samt bilagor. 

 

2. Tidigare forskning 
De urval som gjordes var utifrån vetenskapliga artiklar med fokus på arbetets syfte. Artiklarna 

har påträffats genom bibliotekets databaser. Uppläggningen av artiklarna presenteras var för 

sig och med olika rubriker för att på så sätt ge en översiktlig bild av vad artiklarna handlar 

om. 

Gemensamt för alla dessa artiklar var att samtliga nämnde språksvårigheterna som de äldre 

invandrarna upplever bland annat inom vården, omsorgen och samhället i allmänhet. 

Artiklarna är därför en bra grund till studien eftersom syftet var att ta reda på hur äldre 

invandare på ett äldreboende kommunicerar med svensktalande personal. 

 

2.1 Invandrare på äldre dagar och deras upplevelser 
Linné (2005) beskriver i sin rapport de problem som en äldre invandrare möter när de 

invandrar till ett främmande land med en främmande kultur. Rapportens syfte är att granska 

vilka upplevelser, förväntningar, behov samt önskemål som äldre invandrare i ett ordinärt 

boende har när det gäller vård och omsorg. Linnés kvalitativa rapport bygger på arton 

intervjuer med äldre invandrare mellan åldrarna 66-99 år i Malmö. Ett av urvalskriterierna för 

studien var att informanterna skulle ha invandrat till Sverige vid sen ålder.  

      Av arton stycken informanter hade elva stycken av informanterna hemtjänst eller 

hemsjukvård. Informanternas ursprungsländer är bland annat Bosnien,  

Chile, Iran, Italien, Kurdistan, Rumänien, Somalia, Uruguay samt Vietnamn. Linné (2005) 

nämner även att olika kulturer inom sjukvården är en svårighet då ansvaret ofta passas över på 

olika så kallade företrädare för kulturella grupper. Linné menar på att omsorgstagare i dagens 

samhälle är en mångkulturell grupp, ”vilket idag ställer högre krav på att ge en mer 

individuellt anpassad vård” Linné (2005).  

    Linné (2005) diskuterar betydelsen av att kunna samtala om hur det ska arbetas med äldres 

behov samt fördomar. Att känna behovet av att få hjälp av individer som talar samma språk 

och delar den egna kulturen brukar oftast hänga ihop med oron för den nya kulturen.  Dessa 

svårigheter uppstår när den äldre omsorgstagaren inte kan samma språk. Enligt Linné är det 

därför viktigt att kunna prata samma språk för att överföra budskap till varandra. För att den 

äldre invandraren ska kunna bevara en social relation med personalen. Upplevelsen av 
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isolering är större bland äldre invandrare i Sverige än vad den svenska gruppen äldre säger sig 

uppleva Linné (2005).  

     Kommunikationen med det svenska samhället på olika sätt och på olika plan är enligt 

rapporten en betydelsefull del i vården. Linné nämner också att äldre invandrare i högre 

omfattning än svenskar tar hand om sina äldre anhöriga.  

     Orsaken till att äldre invandrare använder sig av mindre hemtjänst än svenskar i samma 

ålder beror enligt Linné på språkbrist samt dålig ekonomi.  

Att alltid behöva en anhörig eller en professionell tolk för att kunna kommunicera med 

samhället kan betyda stora svårigheter och kostnader. 

 

2.2 Skillnader i psykisk hälsa gällande invandrare i London och Göteborg 
Silveira (2001) studerade skillnaderna i psykiskt hälsa, ångest, depression, välbefinnande, 

fysisk hälsa och socioekonomisk status mellan äldre invandrare. Urvalsgruppen i denna 

kvalitativa undersökning är utländskt födda i sextio årsåldern och är födda i London och 

Göteborg. Silveira, (2001) undersökte även var i vilken utsträckning socioekonomiska 

faktorer snarare än etnicitet/migration kan stå för variationer i psykisk hälsa. Liknande 

stressfaktorer kan vara relaterade till ökad psykiatrisk sjuklighet på invandrare. Deltagarna 

kom från olika länder Bengalis, Somalia, Indien samt icke-svensk födda främst från Estland, 

Polen, Förre Detta Jugoslavien, Tyskland, Italien och det nordiska länderna som bodde i olika 

områden i Göteborg. De viktigaste symptomen var ångest, depression och tillfredställelse 

bland de äldre invandrare som var med i studien. Statiska metoder användes för att undersöka 

sambandet mellan riskfaktorer och mental hälsa, skillnader i vård och dödlighet bland 

invandrare i Sverige. Silveira (2001).  

     Det fanns en markant variation mellan livstillfredställelse, ångest och depression bland 

äldre invandrare som fötts i östra London och Göteborg. Funktionshinder var vanligt bland 

Bengalis, Somalier och Indier. Signifikanta likheter kunde konstateras mellan depression och 

kroniska hälsoproblem, funktionshinder och ekonomisk status för äldre invandrare i östra 

London och Göteborg. Sociala faktorer såsom dåliga bostäder, låga inkomster och lågt socialt 

stöd förknippades starkt med depression hos somalier och i mindre utsträckning Bengalis 

Silveira (2001). 

     Etnicitet var en riskfaktor för höga nivåer av ångest och depression i östra London och 

Göteborg, dock inte i norra London. Etnicitet blev icke-signifikant efter justering för hälsa 

och socioekonomisk status både i östra London samt i Göteborg  Silveira (2001). 

 

2.3 Iranier som har invandrat till Sverige sent i livet 
Syftet med Emamis (2000) avhandling var att förstå iranska äldre invandrares uppfattningar 

och upplevelser av hälsa, sjukdom och kulturellt anpassad vård. 

    Avhandlingen består av fem kapitel där följande två metoder har använts: fenomenologiska 

hermeneutiska metoden och etnografiska metoden. Avsikten med avhandlingen var att skapa 

en inblick i deltagarnas livssituation, deras erfarenheter av invandring samt effekten på 

deltagarnas hälsa och deras sociala välbefinnande. Deltagarna i denna studie ansåg att hälsa 

och kontinuitet är att känna balans i livet. Att ha en social trivsel samt en väl fungerande 

förtrolig relation är en central aspekt för att upprätthålla eller gynna hälsan. Innebörden av 

resultatet i denna avhandling var att presentera hälsa som en central aspekt i att kunna påverka 

deltagarnas möjligheter och svårigheter att upprätthålla eller främja hälsa och välbefinnande. 

Slutligen påvisade denna forskning att för att kunna ge en bra hälsa och sjukvård till personer 

måste vårdpersonalen få en bred empatisk känslighet. Att kunna förstå en person och dennes 

livserfarenhet som en källa till läkning, återhämtning och hälsa för att främja deras 

livsmöjligheter är grundläggande. Om en person har en sociokulturell medvetenhet som 

omfattar förståelsen för de andras kulturella, socioekonomiska, pedagogiska, andliga samt 
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miljömässiga omständigheter ger det tillgång för en persons möjligheter inom vården Emami 

(2000). 

 

2.4 Anhöriga till äldre invandrare 
Forsells (2004) avhandling handlar om situationen för hjälpgivande anhöriga till äldre 

invandrare som kommit till Sverige sent i livet och inte enligt deras anhöriga inte kan klara 

sig på egen hand. Syftet med avhandlingen handlar om att kartlägga anhörigas svårigheter 

med sina äldre invandrade föräldrar och att öka kunskapen om anhörigas situation. 

     Ett urval av olika datainsamlingsmetoder och material samlades vilket blev underlaget för 

Forsells avhandling. Det gjordes en kortfattad empirisk studie utifrån en kvalitativ 

intervjustudie Forsell (2004). 

     Intervjupersonerna som skulle delta i första datainsamlingen, skulle ta hand om eller hjälpa 

den äldre närstående som inte kan klara sig själv och som inte tar emot hjälp från den 

offentliga äldreomsorgen. Sammanlagt så intervjuades i datainsamlingen sju anhöriga, fyra 

kvinnor samt tre män. 

      Andra datainsamlingen gick ut på att undersöka vilken typ av erfarenhet dessa anhöriga 

har? Hur de hjälper sina äldre och hur påverkar det deras liv? Till den här studien intervjuades 

åtta anhöriga dels sex var kvinnor och två var män till tio äldre invandrare sju var kvinnor och 

tre män Forsell (2004). 

     Enligt Foresell (2004) lyftes gemensamma och specifika erfarenheter fram av de anhöriga 

som intervjuades i första datainsamlingen. Under det här arbetet blev Forsell mer 

uppmärksam på att äldre som hade beskrivits som stående utanför offentliga äldreomsorgen 

skulle kunna ha haft kontakt med dem. Ännu ett resultat som var intressant var att personerna 

hade enformig uppfattning av den egna kulturen. Intervjupersonerna påpekade att de anhöriga 

till den äldre invandrare bemöter den äldre på ett kärleksfullt sätt till skillnad till hur svenskar 

bemöter sina äldre Forsell (2004).  

      Resultatet i den andra datainsamlingen skiljer sig från den första datainsamlingen. Efter 

invandringen sker en förändring i de anhörigas sätt att bemöta de äldre. Kontakten med 

anhöriga blir därför svagare, de äldre kände sig mer ensamma och fick mindre stöd av sina 

anhöriga Forsell (2004). 

      

2.5 Finskspråkiga invandrare 
Heikkiläs (1994) har undersökt finskspråkiga äldre invandrares erfarenheter av hälso- samt 

sjukvård. Studiens syfte var att undersöka deras erfarenheter i såväl det svenska samt det 

finska samhället. Förhoppningarna är att få ökad lärdom om hälsa, åldrade samt kultur i en 

minoritets migrationsperspektiv. Denna kunskap ska även kunna ge stöd när olika kommuner 

ska planera vård samt omsorg för äldre personer. Undersökningen som gjordes visade att de 

äldre finskspråkiga invandrarna vill känna sig hemma inom vården och föredrog att 

personalen skulle ha samma etniska bakgrund som dem och prata finska för att få omsorg i 

deras hem samt känna sig trygga. Många av de äldre ville bo kvar i sina egna hem så länge 

som möjligt, om deras hälsa dock blir sämre skulle de kunna tänka sig att flytta till ett 

äldreboende. En sak alla de äldre räknade med samt hade som önskningar var att känna 

kontinuitet, säkerhet och att känna sig hemmastadda. För att dessa önskningar skulle bli 

möjliga menade de, att det är viktigt att ha närhet till det aktuella hemmet eller i en välkänt 

sociokulturell miljö av ett äldreboende som var finskspråkig. Det var även viktigt att 

äldreboendet bestod av omsorgsgivare som hade samma bakgrund och hemspråk som de 

själva.  De kan betraktas som en minoritet innanför minoriteten, vilket kan överlämna nya 

infallsvinklar på vad det betyder att åldras i en minoritetsgrupp samt vad en flytt tillbaka till 

Finland betyder. Hur känns det att bli sedd som svensk i Finland samt som finländare i 

Sverige?  
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     Datainsamlingen som använts till denna studie är via intervjuer, postenkäter samt 

observationer (Kvalitativ, kvantitativ, och observationer). Heikkiläs (1994) har undersökt 

huruvida hypotesen Double Jeopardy stämmer in på äldre finska invandrare i en stor stad i 

Sverige. Studien var en kvalitativ studie och har gjort på 50 stycket intervjuer där äldre 

invandare i en stor stad i Sverige framställer deras levnadsrelationer. Studien lägger vikt på 

äldre Sverigefinländare och äldre återflyttade från Sverige till Finland. Denna studie handlar 

både om finska invandrare samt invandrare som är Finlandsvenskar, och har svenskan som 

sitt modersmål. 

     Det var åttahundrasextio individer som deltog i studien i Finland. Alla 

fyrahundrasextiofem finlandsfödda individer som hade finska som modersmål hade invandrat 

från Sverige till Finland under 1900-talet. Efter att de nådde åldern sextiofem år blev de 

erbjudna att delta i studien. De tog emot ett introduktionsbrev via mail med information om 

forskningsprojektet tillsammans med frågeformulär. Det gjordes ett slumpmässigt urval på 

ettusenetthundraåttiosex finlandsfödda personer som var bosatta i Sverige och som var 

sextiofem år eller äldre och pratade finska som modersmål Heikkiläs (1994).  

 

2.6 Möte mellan vårdpersonal och äldre invandrare 
Sang Kum Yeo (2003) studerade mötet mellan personalen samt äldre invandrare i 

mångkulturell äldreomsorg. Studiens syfte var att få en bredare kunskap om äldres behov av 

omsorg samt om personalens tvärkulturella möten i äldreomsorgen. För att klarlägga dessa 

tvärkulturella möten genomfördes studien ur olika perspektiv, det vill säga hur personalen 

upplevde mötena med den äldre invandraren samt dels hur den äldre upplevde mötet med 

personalen.  

Kvalitativ ansats användes för datainsamlingen och dataanalysen. Urvalet bestod av personer 

med erfarenhet av bemötande i en mångkulturell äldreomsorg. 

 I resultatet fick Sang Kum Yeo (2003) fram att omsorgsgivaren hade olika upplevelser från 

möten med äldre vårdtagare. Många av de äldre invandrare som kom till Sverige på äldre 

dagar upplevde det som något positivt att personalen kom till dem för att ge hjälp samt att de 

ansåg att det var bekvämt att få stöd av personalen och tyckte att de var vänliga mot dem. 

Många av dem svenskfödda vårdtagarna kände sig väl bemötta av personal som hade annan 

etnisk bakgrund än svensk, trots detta så föredrog de att få hjälp av svenskfödda personal. 

Vårdtagarna ansåg att det var viktigt att ha samma bakgrund som språket, kulturen etcetera. 

Studien visar i helhet att tvåspråkig personal gör stor nytta för både den äldre, organisation 

samt arbetskollegor Sang Kum Yeo (2003). 

 

3. Teoretisk referensram 

  

3.1 KASAM 
Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen om kommunikation mellan undersköterskor och 

äldre invandrare baseras på Burgoons Nonverbal Expectancy violations theory och 

Antonovskys teori KASAM. Nonverbal expectancy theory är en av den få teorier med särskilt 

inriktning på vad folk förväntar sig i sina reaktioner till andra i konversationer. Denna fokus 

på förväntningar var central för uppsatsens genomförande. KASAM är relevant för studiens 

analys eftersom den utgår ifrån individens egna upplevelser av hur respondenterna upplever 

sin vardag samt livets motgångar. 

Språket har en avgörande roll i kommunikationen med personer i omgivningen. Att yttra sig 

på ett begripligt sätt, att bli förstådd och att kunna integrera sig med varandra är centralt för 

att kunna hanetera kommunikationen.  
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   KASAM-teorin står för ”Känsla av sammanhang”. Det finns tre delar inom KASAM vilket 

är begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Det handlar om i vilken omfattning 

individen uppfattar sin tillvaro som begriplig, meningsfull samt hanterbar. De tre delarna 

påverkar upplevelsen samt individens möjlighet till att klara av en situation Antonovsky 

(2005).  

     Begripligheten innebär att individen upplever sin tillvaro som översiktlig samt begriplig. 

Om individen har en hög känsla av begriplighet finns det större möjligheter till att kunna möta 

oförutsägbara händelser och även kunna förklara samt begripa dem Antonovsky (2005). 

    Hanterbarhet är ett psykosocialperspektiv vilket innebär att individen förstår att han/hon har 

tillräcklig förmåga för att hantera sin situation. Det handlar om att individen ska klara av att 

göra det den blir uppmanad till att göra. Detta handlar inte enbart om individen utan även om 

deras sociala nätverk där bland annat familj och vänner ingår. Individens bekymmer kan 

underlättas av bland annat familj och vänner samt andra runt omkring. Detta bidrar till en 

känsla hos individen av att tillsammans med andra klara av vad som helst Antonovsky (2005).          

     Meningsfullhet står för att individen upplever sin tillvaro och det som händer som något 

meningsfullt. Med detta så menas det att individen upplever att det krav och problem som 

individen utsätts för i livet ska vara värdefulla och meningsfulla nog för att lägga sin 

känslomässiga energi på Antonovosky (2005). 

     Dessa tre delar inom KASAM måste förekomma i individens liv för att kunna fastställa hur 

en individ mår. Om en individ besitter en hög grad av begriplighet, hanterbarhet samt 

meningsfullhet i sitt liv så uppnår individen en hög KASAM Antonovsky (2005). 

     Meningsfullheten är en av de vikigaste delarna av de tre begreppen. Detta för att om en 

individ har en hög meningsfullhet kan den individen få en hög begriplighet eller hög 

hanterbarhet Antonovsky (2005). 

 

3.2 Nonverbal expectancy violations theory 
Burgoons nonverbal expectancy violations theory bygger på fem antaganden som omfattar 

fem förslag. Teorins antaganden och förslag bygger på studier om människors förväntningar 

till hur andra personer ska reagera i en konversation Gudykunst och Kim (2003).  

     Det första antagandet är att individer har konkurrerande synsätt samt olika behov. 

Människor har ett behov av att ha andra individer i sitt liv, även om människan har många 

andra runt omkring sig finns det ett stort behov av att få kontakt med nya människor. När en 

individ lär känna nya individer är det viktigt att få dem att känna sig accepterade och 

välkomna i gruppen. Om en ny individ har kommit in i en redan befintlig grupp gör individer 

generellt sätt sitt bästa för att den ska känna ett bra bemötande. Dock har människor en 

tendens att döma en ny person innan dem har lärt känna den nya individen. 

     Det andra antagandet som Burgoon nämner är att kommunikatörer uppskattar andras 

färdigheter. I individualistiska kulturer baseras belöningar på individuella behov och i 

kollektivistiska kulturer baseras belöningar på gruppens behov. 

     Det tredje antagandet är att individen förväntar sig att omgivningen skall förstå deras icke-

verbala beteende. Individer inom samma kultur kan oftast förutse hur andra individer kommer 

att reagera trots att de inte har mött varandra sen tidigare. Dock varierar icke-verbala 

meddelande starkt mellan olika kulturer. 

      Det fjärde antagandet är att individen utvärderar det icke-verbala beteendet. 

Utvärderingarna kan variera från mycket positiva till mycket negativa. När individen 

utvärderar andras icke verbala budskap har individen en tendens att behandla den okända 

individen på ett sätt som kan generera olika känslor som sedan varierar i intensitet.  

    Det femte antagandet är att icke-verbala beteenden är socialt etablerade. Inom alla kulturer 

är icke-verbalt beteende universellt och tolkas liknande sätt. 
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           Det första förslaget är att inte göra något som uppfattas som utmanande eller 

distraherande. Detta kan avleda individens uppmärksamhet. När en individ erkänner medvetet 

eller undermedvetet att ett icke-verbalt budskap inte är något de är vana vid kan det bli 

distraherade och svårt för främlingen som individen samtalar med att tolka kommunikationen.  

     Det andra förslaget menar Burgoon (1992), på att individen belönas med valenstolkningen 

av det otydliga och mångtydiga icke-verbala beteendet. 

     Det tredje förslaget är att individen belönar utvärderingens icke-verbala beteenden med 

valens. När individen börjar reagera negativt på främlingens icke-verbala meddelanden 

känner individen en växande ångest. När individen känner oro inleder denne undermedvetet 

en analys, vilket gör att han eller hon själv bestämmer om den vill fortsätta eller avsluta 

samspelet Gudykunst och Kim (2003). 

     Det fjärde förslaget i Burgoons teori föreslår människan jämför de ickeverbala beteendena 

som individer använder med sina förväntningar. Om ett icke-verbalt beteende är mer positivt 

än väntat leder detta till positivt bemötande. Men om beteendet ses mer negativt än förväntat, 

förekommer det ett bemötande av beteenden som är inte verbala. 

      Det sista förslaget i Burgoons teori är att positiva bemötanden skapar lämplig 

kommunikationsutfall medan negativa bemötande skapar negativa konsekvenser. Burgoon 

menar att positiva bemötanden av förväntningar kan leda till ökningar av trovärdighet, 

attraktion, övertalning samt förståelse Gudykunst och Kim (2003). 

 

4. Metod  
 

4.1 Val av metod 
För att kunna uppfylla uppsatsens syfte och ta fram den äldre invandrarens egna upplevelser 

av att bo i ett äldreboende användes en kvalitativ datainsamlingsmetod. Eftersom syftet var att 

fokusera på upplevelsen, användes en induktiv ansats och därefter söktes empirisk fakta via 

intervjuer som sedan kopplades till uppsatsens teorier. Enligt Widerberg (2002) är det viktigt 

att noga överväga vilken eller vilka metoder som passar bäst för att ge svar på de 

frågeställningar som har ställts av den orsaken att olika metoder ger olika svar. Kvalitativa 

metoder kan delas in i tre olika huvudtyper av datasamling: intervjuer, observationer samt 

analys av dokument Larsson (2005).  Utöver användandet av intervjuer har även tidigare 

forskning inom ämnet använts. Meningen med att använda sekundärdata var att kunna få 

fördjupad en kunskap om hur kommunikationen samspelar mellan den äldre invandraren och 

den svenska personalen på ett äldreboende.  

 

4.2 Urval 
Urvalet av respondenter avgränsades av personer över 65 år, som bor på ett äldreboende samt 

undersköterskor på samma äldreboende. Fyra äldre invandrare på äldreboendet och fyra 

undersköterskor som arbetar på äldreboendet intervjuades. Intervjuerna utfördes på två 

spansktalande och två arabisktalande invandrare eftersom skribenterna har arabisk och 

chilensk bakgrund.  

 

4.3 Datainsamling och genomförande 
Frågor relaterade till uppsatsens syfte och frågeställningar utformades noga. Sedan valdes en 

underrubrik till varje fråga i form av följdfrågor vilket gör att intervjuguiden blir 

semistrukturerad Widerberg (2002). Denna typ av intervjumetodik valdes för att styra upp 

intervjun kring de frågor som besvarade studiens syfte och frågeställningar. En önskan fanns 

att lämna utrymme för respondenterna att själva kunna utrycka sig i tal. 
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Studien påbörjades med telefonsamtal samt e-post till enhetschefer för olika äldreboenden i 

Stockholms län, Södermanland län samt Östergötlands län. Svårigheter möttes i sökandet efter 

respondenter inom den kategorin som söktes och när det väl hittades informanter var de flesta 

dementa eller svårtsjuka och kunde därför inte ställa upp på intervju. Ett informationsbrev 

skickades till enhetscheferna där syftet med uppsatsen presenterades. De flesta enhetschefer 

hade på sitt äldreboende äldre personer inom den kategorin som söktes men valde att tacka nej 

på grund av tidsbrist.  Enhetscheferna tog då kontakt med de äldre invandrare som bodde på 

äldreboendet samt anställda och frågade om de ville medverka på intervjun. Därefter 

meddelade enhetscheferna att de accepterade att medverka i intervjun. Då skickades 

ytterligare ett brev till respondenterna där det beskrevs hur intervjun skulle gå till. 

Respondenterna informerades om att intervjuerna skulle spelas in på bandspelare. Även 

sjuksköterskor på de äldreboenden som besöktes intervjuades. Sjuksköterskorna skulle helst 

inte tala samma modersmål som den äldre invandraren. Intervjuerna beräknades ta cirka en 

timme med respondenterna. Intervjun med den äldre invandraren tog mer tid än den tid som 

hade beräknats, intervjun med personalen tog däremot cirka trettio minuter.  

Intervjuerna skedde på tid och plats som respondenterna själva valde så att de skulle känna sig 

bekväma och trygga under intervjun. Vid intervjumomentet förklarades återigen uppsatsens 

syfte och intervjuns upplägg. Därefter förklarades de forskningsetiska principerna och att 

respondenterna hade möjligheten att avbryta intervjun om de skulle känna att det blev 

obekväma frågor. De flesta av respondenterna delade däremot gärna med sig av sina 

erfarenheter eftersom de ansåg att det var viktigt att deras åsikter kom fram.  

 

4.4 Databearbetning och analys 
Banden transkriberades och sammanställdes genom en tematisk analys. Med tematisering 

menas att genom intervjustudier kunna klargöra undersökningens syfte.  

    När det gäller analysen valdes metodstrategin som Larsson (2005) beskriver. Denna metod 

består av att fokusera analysen kring studiens specificerade frågor och den tematiska 

indelning som tidigare utförts med hjälp av intervjuguiden. Detta gjordes för att göra det 

möjligt att anknyta analysen till studiens syfte samt frågeställningar. När det gäller analysen 

uteslöts det att analysera respondenterna individuellt. Istället analyserades respondenternas 

svar under olika teman som finns med i intervjuguiden. Att denna metod valdes var för att den 

ansågs vara lämpligast för studien när det gällde att analysera samt tolka materialet. Skulle 

inte den här metoden använts skulle det bli svårare för läsaren att förstå analysen av 

resultaten.  Genom tematisering kom det viktigaste i analysen fram och resultatet fick tydlig 

struktur. 

 

4.5 Validitet och Reliabilitet  
Med syfte att styrka studiens validitet var det viktigt att följa en röd tråd genom hela intervjun 

för att undvika att hamna utanför ämnet. Stor betydelse lades på intervjufrågornas tydlighet 

för att se till att inte få fel svar, exempelvis på grund av att respondenten kanske inte begrep 

frågan. För att undvika detta upprepades respondentens svar en gång till för att försäkra sig 

om att svaren hade tolkats rätt. 

      Enligt Kvalé (1997) är det viktigt att forskaren kritiskt granskar materialet under 

analysförfarandet för att på så sätt kontrollera validiteten.  

     För att uppnå en god reliabilitet var det grundläggande att svaren på intervjuerna skulle 

vara trovärdiga.  

Här kan också en mängd olika faktorer spela in gällande ifall resultatet är trovärdig eller inte, 

som tolkningsproblem, intervjuareeffekten samt själva intervjusituationen Svenning (2003).  

     I strävan efter att studiens reliabilitet skulle vara hög, valdes det att spela in intervjuerna. 

Samtliga respondenter var med på att intervjun skulle bandas, ingen hade något emot det vare 
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sig de äldre eller undersköterskorna. Skulle det ha hänt att respondenterna inte godkänt att 

intervjuerna spelades in hade det lett till att intervjun fått en lägre reliabilitet på grund av det 

skulle ha blivit svårare att få med allt som sades.   

Reliabilitet är ett av de grundläggande problemen i undersökande studier då det finns en 

mängd omständigheter som kan beröra tillförligheten i en studie Svenning (2003).  

Respondenterna valdes ut av chefen på boendet eftersom det var nödvändigt att de äldre 

invandrarna var arabisktalande eller spansktalande och den informationen hade bara chefen 

om vilken etnisk bakgrund personerna har på boendet. Att chefen valde intervjupersonerna 

kunde ha påverkat validiteten och reliabiliteten eftersom chefen kunde ha valt de personer 

som var mest nöjda på boendet. Men eftersom kravet var att den äldre invandraren skulle 

prata arabiska eller spanska hade chefen inte många val. Dessutom när intervjuerna gjordes på 

de äldre invandrarna och undersköterskorna var chefen inte närvarande.  

 

4.6 Etiska övervägande  
Vid kvalitativ forskning är det etiska ansvaret stort, det betyder att den bör sätta sin prägel 

inom alla led i forskningsprocessen som en röd tråd Widerberg (2002). Således är det viktigt 

att etiska överväganden inträffar fortlöpande under hela forskningsprocessen. Det etiska 

beaktandet är, samt bör vara ledande för utförandet av forskningen.  

   Intervjun valdes att utgå från forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Principerna tar upp informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

     Det som kan komma att bli ett varaktigt etiskt dilemma är forskarens maktposition i 

förhållande till respondenten då förhållandet mellan parterna inte är jämställt. Det är oftast 

forskaren som avgränsar samt kontrollerar situationen Kvalé (1997). Det är därför av stor vikt 

att forskaren observerar den makt forskarrollen innebär samt respektera respondentens 

integritet.  Målsättningen med intervjuguiden som användes i samband med intervjuerna, var 

för att ställa relevanta frågor som inte skulle anses kränkande för intervjupersonerna. 

     De etiska aspekterna spelade en betydande roll då det var av stor vikt att respondenterna 

skulle känna förtroende. Widerberg (2002) beskriver vikten av att inte stressa eller överträda 

individens integritetsgränser, utan låta intervjuerna känneteckna lyhördhet samt respekt. Stor 

vikt lades på att inte stressa respondenterna att ställa upp på intervjun som de kanske senare 

på grund av bristande tid inte skulle kunna slutföra sina åtagande. Respondenterna fick även 

en skriftlig information om uppsatsen samt de etiska riktlinjerna. Respondenterna fick också 

veta att när som helst kunde dem avbryta sitt deltagande. I samband med detta förfrågades 

respondenterna om deras tillåtelse av att få spela in intervjun på bandspelare.  

     För att komma upp till studiens etiska krav ska respondenterna garanteras anonymitet 

genom användandet av påhittade namn, och att genom intervjumaterialet kommer att ändra 

sin form så att respondenten inte ska vara identifierbar genom att ha för utpekande 

information Kvalé (1997).  

 

5. Resultat 
Resultatet samt analysen har valts att redovisas i form av teman som Widerberg (2002) 

beskriver. De svar som uppkommit av intervjuerna överfördes till datamaterial som var 

relevant för frågeställningarna.  

     Resultatet av de två respondentgrupperna presenteras under olika teman. Intervjuns första 

respondentgrupp var de äldre invandrarna. Sedan kopplades intervjusvaren till studiens 

bakgrund, teorier samt tidigare forskning. Föregående teman användes och svaren kopplades 

till den andra respondentgruppen som är sjuksköterskorna på dem olika äldreboenden.  

Under varje tema har svaren analyserats samt kopplats till studiens bakgrund, tidigare 

forskning och teorier för att då kunna få fram vilka skillnader och likheter det fanns bland de 
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två olika respondenter gruppernas svar. De åtta representanter som har intervjuats har 

fingerade namn. Detta gjordes för att säkerhetsställa anonymiteten i undersökningen. 

 

5.1 Intervju på respondentgrupp 1: Äldre invandrare  
 

5.1.1 De äldre invandrarnas bakgrund 
 När det gällde språket ställdes följande fråga ”hur lärde du dig det svenska språket”? 

Respondenternas svar skildes då åt. De fyra äldre invandrare som intervjuades uppgav olika 

sätt på hur de lärde sig det svenska språket. En av respondenterna lärde sig dock aldrig det 

svenska språket.  

Hayat, kvinna 75 år, ursprungligen från Irak och har bott i Sverige sedan 1993 uttalade att hon 

alltid räknat med barnens hjälp när det gäller det svenska språket och kommunikationen med 

andra individer som till exempel myndigheter. Detta ledde till att hon förlitade sig allt för 

mycket på sina barn och kände aldrig att hon hade motivation till att lära sig det svenska 

språket.  Hayat uppger även att hon inte har lärt sig det svenska språket på grund av att hon 

invandrade till Sverige sent i hennes liv. 

 

Rosa, kvinna 77 år, ursprungligen från Spanien och har bott i Sverige sedan 1960 uppgav att 

hon kom till Sverige år 1960. Hon flyttade till Sverige på grund av att hon träffade en svensk 

man i Spanien som hon sedan gifte sig med. Rosa lärde sig det svenska språket genom sin 

man och hennes barn. Rosa nämnde också att hon hade arbetat som tolk under åtta år.  

 

Två av respondenterna; Samir man 83 år, ursprungligen från Syrien och har bott i Sverige 

sedan 1988 och Consuelo kvinna 86 år, ursprungligen från Chile och har bott i Sverige sedan 

1981 lärde sig svenska genom vuxenskolan och via sociala nätverk men har med åldern glömt 

en viss del av språket.   

      

Respondenterna förfrågades även om de hade arbetat i Sverige för att på så sätt kunna veta om 

de har haft daglig kontakt med svenskar. 

Samir invandrade till Sverige för tjugotvå år sedan och uppgav att han har arbetat som präst i 

den katolska kyrkan. Respondenten Rosa berättade att hon hade arbetat som tolk inom en 

myndighet under åtta år. Samir och Rosa har således haft kontakt med svenskar i olika 

sammanhang och Rosa var den som hanterade det svenska språket bäst av dessa två 

respondenter trots att Rosa uppgav att hon på senare tid har tappat det svenska språket. 

 

 

Hayat har inte arbetat i Sverige eftersom hon alltid har varit hemmafru och förlitat sig på sina 

söner och sin make. När samma fråga ställdes till Consuelo gällande arbetslivet i Sverige 

nämnde hon att hon har arbetat i Sverige endast en månad som städerska men blev sedan av 

med arbetet på grund av hennes ålder.  

 

(Detta avsnitt handlar inte särskilt om språkets betydelse utan är presentation av intervju 

deltagare. bearbeta) 

 

5.1.2 Trivsel, trygghet och bemötande på boendet  
Samtliga respondenter har bott mindre än fyra år på äldreboendet. En del av respondenterna 

uppgav att de inte trivs på äldreboendet och upplever otillräcklig hjälp från personal. Det har 

hänt att de väntat i ett flertal timmar på hjälp. När personalen väl kommit utför de sitt arbete 

snabbt och går därifrån. Rosa tyckte att bemötandet av personalen var opassande. 
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Respondenten tvekade till en början med att svara på frågan om personalens bemötande men 

berättade ändå det hon kände. 

Rosa uttryckte att hon känner sig som ett objekt som ligger i en hylla och ska förvaras där tills 

döden.  

 

Rosa: ”Jag trivs inte här för, det är ganska dåligt här på servicehuset. Det är en 

skillnad mellan en svensk äldre och en äldre invandrare. Jag vill inte säga hur 

personalen behandlar mig, nej men jag tycker de bemöter mig dåligt, en 

utlänning är alltid en utlänning”.  

 

Rosa berättar att hon ibland brukar ringa till sina barn och barnbarn och be de besöka henne. 

Men hennes barn är alltid upptagna eller har alltid något annat för sig. Emellanåt kan 

barnbarnen komma på besök men det är väldigt sällan. Rosa uppger att hon inte skulle 

rekommendera någon att flytta till ett äldreboende eftersom hon upplever att hennes liv blivit 

händelselöst sedan hon kom till äldreboendet.  

      Samir uppgav en annan upplevelse av äldreboendet då han anser att det är trevligt och att 

han trivs bra på äldreboendet. Trots Samirs språksvårigheter uppger han att han har bra 

kontakt med personalen men dock inte lika bra med de andra boenden på äldreboendet. På 

äldreboendet där Samir bor berättade personalen att Samir är ganska omtänksam och mån om 

de andra äldre som bor på serviceboendet. När han ser att någon annan äldre behöver något, 

hjälper han frivilligt till och visar kärlek.  

     Bemötandet av personalen var varierande i svaren för respondenterna. Generellt upplevdes 

personalens bemötande positivt. Respondenterna menade också att personalen är vänliga och 

trevliga men upplever samtidigt att personalen med annan etnisk bakgrund är trevligare än 

den svenska personalen.  

      När det gäller tryggheten på äldreboendet uppgav respondenterna olika svar. Samir 

uttalade sig om att han känner sig mycket trygg på boendet. Consuelo, Rosa och Hayat 

uppgav att de inte kände någon trygghet alls och detta beror på att de inte tycker om att bo på 

ett äldreboende. De tycker att det är trist och enformigt att bo på ett äldreboende och känner 

sig väldigt ensamma. Båda respondenterna skulle föredra att bo i sitt eget hem bland deras 

barn och familj. Consuelo berättar att när en person inte känner sig integrerad i det sociala 

nätverket känner den personen utanförskap och att vara ensam är komplicerat för en äldre 

individ. 

      Ett hem där den mesta tiden spenderas måste kännas tryggt för att en individ ska trivas, 

uppger samtliga respondenter. Trygghet och trivsel är något majoriteten av dessa respondenter 

inte känner utan de upplever enbart negativa tankar och känslor när det istället bör kännas 

som ett hem. 

 

Rosa: ”Nej jag vet inte om jag känner mig trygg, visst alla är kunniga här men 

det är inte som att bo i sitt eget hus bland sina barn och sin familj. Någon dag 

kanske jag hoppar ut från fönstret. Men ja, jag rekommenderar inte det här i 

alla fall”.  

 

5.1.3 Språkets betydelse för den äldre invandraren 
När respondenten vill förmedla något till personalen kan det bli väldigt svårt anser de flesta av 

respondenterna. Detta beror på språksvårigheterna och många gånger använder de 

kroppsspråk, pekar, använder olika ord på deras språk och försöker visa vad de vill. Det som 

kan vara svårast med språket är att förklara det hon verkligen behöver. 

Där Rosa och Consuelo bor finns det tillgång till spansktalande personal vilket underlättar 

vardagen för dem. Men det är inte alltid den spansktalande personalen finns på plats. Vidare 
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nämner Rosa att hon har bott i Sverige i över femtio år och tycker att hon behärskar det 

svenska språket bra men inte perfekt. Kommunikationen fungerar men problemet för Rosa är 

att personalen inte gör som hon ber dem att göra. I vissa fall när personalen inte förstår henne 

brukar hon prata med chefen på äldreboendet vilket enhetschefen på äldreboendet inte lägger 

större vikt på. Rosa uppger även att hennes barn inte är henne behjälpliga när det gäller 

språksvårigheterna som hon stöter på med personalen på äldreboendet eftersom de alltid 

arbetar och är upptagna. 

     Samir, Hayat och Consuelo uppgav att anhöriga hjälper till vid behov men det är inte alltid 

som anhöriga har möjlighet att finnas där för dem. Detta med tanke på att de har arbete och 

egna familjer att ta hand om.  

 

Hayat: ”Jag kan ju ingen svenska alls bara hej, hej då, tack och några ord till. 

Jag måste anstränga mig för att personalen ska förstå, ibland pekar jag, ritar 

eller pratar på engelska. Att inte kunna säga vad man känner och vill, gör att 

jag känner mig handikappad.” 

  

 Det blir mycket missförstånd mellan respondenterna och sjuksköterskorna på grund av 

språksvårigheterna. Respondenterna upplever ansträngning och frustration när de inte kan 

förmedla vad de vill säga och vad de vill ha hjälp med. När respondenterna känner smärta kan 

de oftast inte förmedla om för personalen att de har ont eller vart det gör ont, och det upplever 

respondenterna är mycket frustrerande att inte kunna förmedla det de känner till personalen. 

     Då den äldre invandraren kommunicerar med personalen är det inte alltid som personalen 

begriper vad den äldre invandraren säger. Hur vet den äldre att undersköterskan har begripit 

vad det som ville förmedlas? Många gånger får den äldre i hög grad anstränga sig för att göra 

sig förstådd och det kan vara genom att peka, rita och använda andra metoder.  

    Det som anses vara det svåraste är att de inte kan få fram vad de känner, tycker och tänker.  

Därför kan respondenterna inte delta i diskussioner bland de andra på boenden vilket leder till 

ensamhet och isolering. 

 

5.1.4 De äldre invandrarnas upplevelser 
De flesta av respondenterna känner sig isolerande på äldreboendet och det beror främst på att 

de inte kan det svenska språket, säger dem.  

       Rosa sitter mestadels i sitt rum och tittar på spanska program på TV. Hon säger att teven 

är hennes enda sociala nätverk eftersom hon inte har någon som helst kontakt med andra äldre 

på boendet och upplever inte personalen som sociala. Rosa menar att personalen kommer in 

till henne enbart för att utföra sina arbetsuppgifter för att senare gå iväg till nästa boende.  

    

 Rosa: ”Jag har suttit här i två år på samma ställe, hit kommer ingen om det inte är min 

familj, det kommer ingen sjuksköterska och frågar hur mår du? Behöver du något? Ingenting.  

Personalen hanterar inte detta problem på ett bra sätt för att jag ska känna mig välkommen 

bland andra svenskar”. 

 

Många av respondenterna skulle vilja integreras mer med de andra på boendet men det är 

språket som hindrar dem.   

      

Det som även påpekades av Rosa var att svenskarna på boendet vägrade prata med henne på 

grund av att hon är invandrare. Rosa berättar att hon har försökt ta kontakt med svenskar på 

boendet men de ignorerar henne för att de inte förstår vad hon säger.  
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De flesta av respondenterna upplever att personalen inte gör tillräckligt för att kunna integrera 

de äldre invandrarna på äldreboendet. Respondenterna menar på att om inte språket finns så 

kan inte personalen göra så mycket för att integrera dem med andra äldre på boendet. 

Respondenterna känner sig inte välkomna bland andra svenskar och känner sig utanför.  

     Samir anser däremot att personalen gör så gott de kan för att kunna integrera den äldre 

invandraren och det sker genom olika aktiviteter som de anordnar. Detta gör att alla boende 

kommer närmare varandra.  

 

5.1.5 Önskad förbättring inom äldreboendet 
När respondenterna förfrågades om önskad förbättring hade de flesta samma svar och det var 

att de önskade att de kunde det svenska språket bättre. De flesta önskade att de hade ett bättre 

socialt nätverk så att de inte behövde känna sig ensamma och isolerade. 

Rosa ansåg att allt behövde ändras. Innan Rosa flyttade in på äldreboendet hade hennes barn 

och sjuksköterskorna på boendet sagt att hon endast skulle vara i äldreboendet för 

rehabilitering och för att hon ska må bättre. Sedan märkte hon dock efter ett tag att hon 

kommit dit för att bo permanent och att hennes barn samt personalen ljög för henne. Rosa har 

nu bott på boendet i tre år och känner att hennes hälsa blivit sämre. Hon anser att äldreboendet 

är som ett slags förvaringshus där äldre människor förvaras.  

     Rosa uppger även att kommunikationen mellan personalen och henne är väldigt bristfällig. 

Hon tycker att personalen är alltför känslokalla, har inga känslor och eftersom de inte bryr sig, 

utför de sitt arbete som de själva vill.  

 

5.2 Intervju på respondentgrupp 2: Undersköterskor 
 

5.2.1 Känsla av samhörighet trots kommunikationssvårigheter   
Respondenterna trivs på sitt arbete. De trivs med sina arbetskollegor och har en bra 

arbetsmiljö.  

    Gunilla kvinna 44 år, modersmål svenska, utbildning undersköterska och mentalvårdare 

som har arbetat i 18 år och Birgitta kvinna 43 år, modersmål svenska, utbildning 

undersköterska och vårdare som har arbetat i 25 år uppger att det är ett kämpigt, tungt och 

krävande arbete det krävs att ha bra personlighet och kunskaper för att kunna klara av det.  

     Respondenterna upplever att de får ett bra bemötande från den äldre invandraren. Det som 

samtliga respondenter anser gemensamt är att språket är det svåraste.  

     Gloria kvinna 46 år, modersmål spanska, utbildning undersköterska som har arbetat i 15 år 

och Shan man 43 år, modersmål persiska, utbildning undersköterska som har arbetat i 10 år 

var två av respondenterna som hade annan etnisk bakgrund än svensk och kunde uppleva att 

den äldre invandraren känner sig tryggare med dem. De menar att trots att den äldre 

invandraren inte talar samma språk som dem så lyckas de på något sätt tala om vad de 

behöver hjälp med på sitt språk vilket gör att de träffas någonstans mitt i mellan och lyckas 

förstå varandra. Gloria berättar att hon inte kan prata samtliga äldres modersmål men hon tror att när 

de ser att hon är utländsk känner de sig tryggare. 
 

5.2.2 Kommunikation mellan personalen och den äldre invandraren 
 Respondenterna uppger att eftersom den äldre inte kan det svenska språket blir situationen 

svårhanterlig. Trots svårigheterna använder sig respondenterna sig av kroppsspråk, olika ljud, 

ritar teckningar och försöker utrycka sig med kroppen.  

 

Det som respondenterna upplever som det svåraste med kommunikationen är när den äldre 

invandraren vill berätta någonting eller tala om att de har ont eller är ledsna eller att de vill 
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hem till sina barn. Respondenterna upplever att det är svårt att förstå den äldres känslor och 

att de inte heller kan uttrycka sina egna känslor.  

      

5.2.3 Personalens upplevelser 
Alla respondenter från personalgruppen upplever att den äldre invandraren känner sig isolerad 

på grund av att de inte kan det svenska språket. Det blir svårt för den äldre invandraren att bli 

accepterad av de andra på äldreboendet.  

      

Respondenterna arbetar i olika äldreboenden. De berättade att på deras äldreboenden jobbar 

de på för att ordna olika aktiviteter för de äldre och för att få den äldre invandraren att 

integrera sig tillsammans med de andra äldre svenskarna. Men alla aktiviteter som görs på 

äldreboendet har till en viss del inte så mycket med språket att göra uttryckte Gloria. Det kan 

vara aktiviteter som gymnastik för att få stimulans och för att komma ut från sin lägenhet. 

     Gunilla, Gloria och Birgitta upplevde att den äldre invandraren känner sig trygg på boendet 

medan Shan inte upplever det samma.  

 

Shan: ”Självklart försöker vi integrera dem, de är med på alla aktiviteter och vi 

behandlar de precis likadant som svenskarna. Men annars så tänker jag om jag 

var ensam och inte kunde språket i ett annat land och plötsligt hamna på ett hem 

då, och i behov av andra då blir det väldigt kämpigt och jobbigt.” 

 

5.2.4 Önskad förbättring inom äldreboendet 
Respondenten Gloria utryckte att det skulle vara bättre om den äldre invandraren kunde det 

svenska språket. Och att det fanns personal som har samma modersmål som den äldre 

invandraren och att den äldre invandraren inte förlorar sin identitet att de har kvar sin religion. 

De får komma ut och vara med på aktiviteter där deras landsmän är med. Respondenten Shan 

tyckte att personalen skulle ta mer tid på sig med den äldre invandraren för att kunna förstå 

vad de behöver hjälp med för tiden är mycket viktig.   

 

6. Analys av intervjuerna 

I det här avsnittet jämförs resultatet med de tidigare studier som har presenterats i avsnittet 

Tidigare forskning. 

 

6.1 Språket och kommunikation 

I samtliga intervjuer framkom det att språket hade en väsentlig roll i mötet mellan personalen 

och den äldre invandraren och deras svårigheter med det svenska språket gjorde att problem 

uppstod vid kommunikationen. 

Den första intervjugruppen var de äldre invandrarna, de berättade orsaken till varför de inte 

kunde det svenska språket.  

     Hur fungerar kommunikationen mellan den äldre invandraren och personalen?  

Både invandrarna samt personalen uttryckte att det svåraste med språksvårigheterna är att det 

blir för mycket missförstånd under kommunikationen. Den äldre invandraren upplever att det 

är svårt att förmedla sina känslor till personalen. Detta i sin tur leder till att de är beroende av 

sina anhörigas hjälp men det är inte alltid de kan vara behjälpliga eftersom de också har sina 

egna familjer att sköta.  

     Ett liknande resultat kan ses i Linné (2005) där det beskrivs att behovet av individer som 

talar samma språk och delar den egna kulturen, gör att den äldre känner oro över den nya 

kulturen. Linné (2005) menar att det är viktigt att den äldre och personalen talar samma språk 

för att kunna förstå varandra för att på så sätt kunna samleva på ett bättre sätt.  
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     Om människor inte har ett gemensamt språk blir det svårt att förstå varandra eftersom 

orden inte har samma innebörd för alla. Det är således viktigt för den äldre invandraren att ha 

personal som talar samma språk.  

I den andra respondentgruppen som var personalen på ett äldreboende hade två av 

respondenterna en annan etnisk bakgrund än svensk. Dessa två nämnde att de upplevde att 

den äldre invandraren kände sig tryggare med dem än med svensk personal. De äldre 

invandrarna på äldreboendet känner därför samhörighet med personal med utländsk bakgrund, 

vilket  i sin tur leder till att den äldre invandraren känner trygghet.  

Två av de äldre spansktalande invandrarrespondenterna berättade att på det äldreboende de 

bor på arbetar spansktalande personal vilket underlättar mycket för dem och skapar en känsla 

av trygghet. Respondenterna uttryckte också att de försöker kommunicera verbalt men att de 

ofta får övergå till kroppsspråk, teckningar och ljud för att få en bättre kommunikation och på 

något sätt förstå varandra.  

    En av respondenterna i den andra intervjugruppen är kontaktperson till en äldre invandrare 

som har afasi och nämner att hon med tidens gång har lärt sig att förstå personen. På detta sätt 

skapas en icke-verbal kommunikation mellan den äldre och undersköterskan. Det icke-verbala 

språket brukar oftast inte vara klart, men som denna respondent nämner lär sig personalen 

med tiden de olika tecken och ljud som talar om vad den äldre vill ha sagt.  

     Oftast är det enklare för den äldre att kommunicera icke-verbalt medan personalen oftast 

kommunicerar på ett verbalt sätt. En av respondenterna i den andra intervjugruppen nämnde 

att den äldre invandraren och personalen möts halvvägs i sin kommunikation och lyckas på så 

sätt förstå varandra.  

    Utifrån Burgoons (1992) teori om Nonverbal expectancy violations theory nämns 

begreppet icke-verbala beteenden som kan kopplas till de äldres invandrares upplevelser av 

icke-verbala beteenden. De fem antaganden och förslagen som framkommer i Burgoons teori 

kan kopplas till resultatet som uppkom i uppsatsen. De äldre invandrarna som intervjuades på 

äldreboendet berättade hur de kommunicerar med personalen för att göra sig förstådda. 

Många gånger använder de icke-verbalt beteende vilket innebär att de använder sig av 

kroppsspråk, olika ljud och liknande. I det tredje antagandet i Burgoons teori beskrivs det att 

individer har olika sätt att reagera på ett icke-verbalt sätt och förväntar sig att andra ska förstå 

de. När frågan ställdes om vad det svåraste var med kommunikationen mellan personalen och 

den äldre, svarade de att det kunde vara svårt att förstå vad den äldre har för behov. Detta 

leder till att det blir en negativ valens, på grund av att kommunikationen mellan den äldre 

invandraren och personalen inte fungerar. Däremot när den äldre invandraren försöker 

kommunicera på ett icke-verbalt sätt med personalen så lyckas de förstå varandra till en viss 

del och det blir en positiv valens och ett bra bemötande. Den icke-verbala kommunikationen 

formar en anknytning mellan den äldre invandraren och personalen, vilket gör att den äldre 

invandraren känner sig mer välkommen och tryggare på äldreboendet. 

      

6.2 Bemötande och trivsel 
Majoriteten av den första respondentgruppen äldre invandrare, ansåg att de fick ett bra 

bemötande av personalen. Dock upplevde de att de inte alltid får hjälp när de behöver och när 

personalen väl kommer utför de sitt arbete och lämnar de så fort som möjligt. En av 

respondenterna hade en stor mängd klagomål på personalens bemötande vilket gjorde att hon i 

början inte vågade svara på frågan om bemötandet. 

      Enligt Emamis (2000) avhandling framkommer det att om vårdpersonalen ska kunna 

erbjuda en bra sjukvård, måste personalen ha en bred empatisk känslighet för att kunna förstå 

individens verklighet. Denna förståelse kan sedan användas som en källa till läkning, 

återhämtning samt hälsa för att gynna den äldres möjligheter. Om personalen på dessa 

äldreboenden kan åstadkomma Emamis synsätt på bemötande och vara mer empatiska, skulle 
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de äldre invandrarna undgå att känna frustration och ensamhet såsom en av respondenterna 

beskriver. 

    På frågan om bemötandet svarade respondentgruppen undersköterskor att den äldre 

invandraren bemöter personalen på ett bra sätt.  

     En av de äldre invandrarna utryckte att hon känner sig som en sak som ligger på en hylla 

och ska förvaras. Vidare berättade två av de äldre respondenterna att det är tråkigt på 

äldreboendet och besvärligt eftersom de sitter för det mesta själva och får inte besök varje 

dag. Språksvårigheterna gör att det blir svårt för den äldre invandraren att ta kontakt med 

andra äldre på boendet.  

     En av de äldre respondenterna kände däremot tvärtom. Han trivdes bra på äldreboendet 

och har god kontakt med personalen. Dock är relationen till de andra på äldreboendet inte lika 

god.  

      Det är troligen komplicerat för den äldre invandraren att anpassa sig till den svenska 

kulturen. I Sverige är det vanligt att de äldre bor på ett äldreboende om de inte kan bo kvar 

hemma. Men för den äldre invandraren är detta inte alltid en självklarhet. Detta medför 

således kulturskillnader mellan den äldre invandraren och personalen på boendet. De äldre 

invandrarna förväntar sig att få sina omsorgsbehov tillgodosedda inom familjen. Det tillhör 

deras tradition att hjälpa varandra, därför förväntar sig många äldre invandrare att deras 

anhöriga ska ta hand om dem.  

    De äldre invandrarna hade liknande uppfattningar om bemötandet och trivseln på 

äldreboendet. De upplevde att personalen var trevlig. Dock ansåg de även att personal med 

annan etnisk bakgrund var trevligare än svensk personal. Det främsta trivselproblemet 

berodde på de upplevda kommunikationssvårigheterna och att personalen inte har tid att 

kunna stanna en längre stund hos den äldre.  

 

      I Sang Kum Yeo (2003) studie studerades mötet mellan personalen samt den äldre 

invandraren i en mångkulturell äldreomsorg. Många äldre som hade kommit till Sverige på 

äldre dagar upplevde att personalen kom hem till de på ett positivt sätt och kände sig väl 

bemötta. Svenskar ansåg också att det kändes tryggt att få hjälp av personal med annan etnisk 

bakgrund men föredrog helst svensk personal som skulle komma hem till dem. I stort sett 

visade den här studien att tvåspråkig personal gjorde mycket nytta för omsorgstagarna, 

organisationen samt arbetskollegor.  

     Respondenterna äldre invandrare berättade att trots att de inte talar svenska, lyckas de ändå 

förstå varandra. Dessa respondenter känner sig väl bemöta men skulle vilja att personalen tog 

sin tid att prata och inleda en konversation.   

     Enligt Emamis (2000) avhandling ansågs det att hälsa och kontinuitet är att känna balans i 

livet. Att ha en social trivsel samt en väl fungerande förtrolig relation är en central aspekt för 

att upprätthålla och främja hälsan. Respondenterna nämnde innan att de önskade att 

personalen skulle ta sig mer tid att inleda en konversation. Om personalen skulle uppfylla 

detta, skulle den äldre känna kontinuitet samt balans i livet, såsom Emami (2000) beskriver i 

sin avhandling.  

     Ett liknande resultat kan även ses i Forsells (2004) avhandling där hon studerade personer 

som tog hand om eller hjälpte sina äldre närstående. Det som framkom i studien och ansågs 

som intressant var att intervjupersonerna hade stereotypa upphöjande av den egna kulturen. 

De ansåg att anhöriga till äldre invandrare bemötte den äldre på ett mer kärleksfullt sätt till 

skillnad från hur svenskar bemöter sina äldre.  

     För att den äldre ska kunna trivas är det som tidigare nämnt, viktigt att de får ett bra 

bemötande annars leder det här naturligtvist till stark depression. Av de svar som uppkom var 

majoriteten kopplade till att bemötandet var mycket viktigt för den äldre. 
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     Heikkiläs (1994) studien tar upp att många äldre finska ville känna sig hemma genom att 

personalen ska kunna språket vilket leder till en ökad trygghet. Många av det äldre finska ville 

bo kvar i sitt hem så länge det gick. Men kunde tänka sig att flytta till ett äldreboende ifall 

personalen var finskspråkig, samt att ha en välkänt sociokulturell miljö. 

      Flera av respondentgruppen äldre invandrare nämnde att det som var besvärligt var 

kommunikationen mellan de äldre och personalen. Många gånger försökte de äldre 

invandrarna att göra sig förstådda men lyckades inte med, detta. De ledde till att de äldre inte 

orkade anstränga sig och gav upp utan att få fram vad de kände och tänkte. Vilket ger den 

äldre invandraren minskad trivsel och bemötande. Som i Burgoons teori nämns det i det första 

antagandet är det viktigt känna sig välkommen vilket leder till en ökad trivsel och ett bättre 

bemötande.  

   När den sociala aspekten togs upp uppgav de äldre invandrare och personalen som 

intervjuades att den äldre invandraren kände sig isolerad på äldreboendet, på grund av att de 

inte kunde det svenska språket. Personalen nämnde att det är svårt för den äldre invandraren 

att bli accepterad av de andra äldre på boendet. 

      Ett liknande resultat framkom i Silveira (2001) studie, där symtomen var ångest, 

depression och tillfredställelse bland de äldre invandrarna. Det var en markant variation i 

livsillfredsställelse, ångest och depression mellan invandrare som var infödda i östra London 

och Göteborg. 

      Den äldre invandraren kan börja må dåligt på grund oro eller att de känner sig isolerade i 

det nya landet och att avsaknaden av samspel med individer från sin egen kultur kan göra att 

de upplever ensamhet i sin situation, vilket i slutändan kan medföra psykiska besvär.  

      Främlingskapet förstärks i denna situation och den äldre invandraren är ovan vid detta 

kulturella mönster och måste på något sätt lära sig att hantera situationen för att kunna ta 

initiativ till den nya livssituationen.   

De äldre invandrare som intervjuades kommer olika länder med annan kultur och andra 

traditioner. Trots detta gav samtliga respondenter liknande svar på intervjufrågorna. Inga stora 

skillnader uppkom. Immigranter möter liknande problem i det nya landet, oberoende av etnisk 

och kulturell bakgrund. Det mest framträdande problemet bland dessa individer är det svenska 

språket. 

 

7.  Diskussion  
 

De frågor som är: Hur kommunicerar den äldre invandraren med personalen på ett 

äldreboende? Hur trivs den äldre på äldreboendet? Hur påverkar brist på språk den äldres 

möjligheter att yttra sig? 
Genom att använda kvalitativ metod har uppsatsen fått omfattande och rika svar, vilket inte 

skulle ha kunnat uppnås med en kvantitativ metod. Intervjuer, tidigare forskning samt annan 

litteratur som uppfattades som väsentlig för uppsatsen användes. Meningen med detta var att 

försöka uppnå fördjupade kunskaper om hur den äldre invandraren upplever 

språksvårigheterna på äldreboendet samt hur personalen hanterar dessa språksvårigheter.  

 

7.1 Resultat  
De äldre invandrarna kan bli hjälplösa samt isolerade och ensamma på grund av 

språksvårigheterna detta kan i sin tur leda till utanförskap. Flera av de äldre invandrarna 

uppger att de inte har ett större socialt nätverk utanför familjen. Detta kan ha medfört att de 

inte har lärt sig det svenska språket. Alla äldre invandrare som intervjuades bor på 

äldreboende och är omringade av olika undersköterskor, men på grund av språksvårigheterna 

har den äldre invandraren inte kunnat umgås med andra och inte kunnat integreras med de 

andra på boendet. Den äldre invandraren har behov av att göra sig förstådd och kunna 
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kommunicera på sitt modersmål. Detta behov har alla individer oavsett vilken nationalitet 

individen har. Skillnaden mellan de äldre svenskar och de äldre invandrarna är att de äldre 

svenskarnas behov går att tillgodose eftersom de får prata sitt modersmål.  

     Det är inte lätt att lära sig ett främmande språk vid sen ålder, med detta menas att det inte 

går att förutsätta att den äldre invandraren ska lära sig det svenska språket för att de flyttar till 

Sverige. Språket skapar interaktion på ett naturligt sätt. Språket har även en gemensam 

mening för bägge parter, vilket gör att självbilden stärks och skapar sammanhang i livet. Detta 

märks tydligt när individer är utomlands och hör det svenska språket och hur glada de blir för 

de känner en känsla av samhörighet och gemenskap, trots att individerna inte känner varandra. 

       Respondentgruppen äldre invandrare hade som önskemål att de skulle kunna det svenska 

språket bättre samt att de hade ett bättre socialt nätverk för att inte känna sig ensamma och 

isolerade.  

      Sociala kontakter har definitivt betydelse för den äldre invandrares hälsa för att de ska 

kunna integreras i det nya samhället samt inte hamna utanför med risk för isolering. Detta kan 

leda till nedvärderingar och depression. De äldre invandrarna får kompensera när deras 

anhöriga eller vänner kommer på besök. Många gånger kan det uppstå komplikationer och 

missförstånd mellan personalen och den äldre invandraren på grund av språksvårigheterna.  

Språksvårigheterna kan bli väldigt frustrerande både för personalen och för den äldre 

invandraren.  

     Uppsatsens första frågeställning, hur kommunicerar den äldre invandraren med personalen 

på ett äldreboende? När personalen och den äldre invandraren kommunicerar med varandra 

och inte lyckas förstå varandra använder de sig av olika metoder för att kunna förstå varandra. 

Metoderna består av kroppsspråk, olika ljud, ibland ritas teckningar, pekar på vad de vill och 

ibland brukar anhöriga eller en tolk hjälpa till. Det blir alltså den icke-verbala 

kommunikationen som används eftersom personalen lär sig efter ett tag att förstå den äldres 

tecken, signaler, ansiktsutryck och ljud. Emellanåt kan personalen kommunicera verbalt och 

den äldre svarar med icke-verbal kommunikation men på så sätt lyckas de förstå varandra. Det 

är dock inte alltid lika enkelt och det nämner de åtta respondenterna att det kunde upplevas 

som något negativt. Detta eftersom den äldre vill kunna framföra sina känslor och hur de mår 

samt som personalen vill kunna förstå men det är inte alltid möjligt. Det kommer att behövas 

en mångkulturell äldreomsorg eftersom gruppen äldre växer i samhället allt mer för att i 

framtiden kunna undvika kommunikationsproblemen som finns inom äldreomsorgen i dagens 

samhälle. Det anses redan idag att det finns en stor kompetens i samhället mellan andra 

kulturer som bör tas tillvara för att kunna underlätta för de äldre invandrares 

kommunikationssvårigheter med personalen. 

     Den andra frågan lyder: hur trivs den äldre på äldreboendet?  Den äldre invandraren 

upplever svårigheter i vardagen och några tyckte att det bemötandet inte var på ett värdigt 

sätt. Däremot skulle de äldre invandrarna vilja bo hemma med sina barn. Detta kan bli ett 

problem då deras barn har sitt liv där det ingår arbete och familj. Den äldre invandraren har 

tagit hand om sina föräldrar i sitt hemland och förväntar sig att deras barn ska kunna göra 

detsamma. Men barnen kan inte göra det eftersom de växer med andra normer och 

värderingar. Dessutom är samhället i Sverige uppbyggt på ett annat sätt. Det anses vara viktigt 

för dem som möter de äldre invandrarna att ha kunskap om deras kultur och tradition.  Det är 

viktigt att ha i åtanke att den äldre invandraren oftast kommer från en kultur där det inte är 

vanligt att en äldre får stöd av staten, utan det är barnen som garanterar deras ålderdom i 

hemlandet. De leder till en kulturkrock när den äldre flyttar till ett äldreboende där personalen 

inte talar samma språk. Därför anses det vara svårt att kunna acceptera det svenska sättet att 

ge äldre vård. 

     Den tredje frågan var: hur påverkar kommunikations svårigheter äldres möjligheter att 

yttra sig? Personalen som intervjuades försöker integrera den äldre invandraren trots deras 
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språksvårigheter genom olika aktiviteter. Dessa aktiviteter kan leda till att de äldre 

invandrarna får kontakt med de övriga på boendet. Däremot uppgav respondentgruppen äldre 

invandrare som intervjuades att om språket inte behärskas kan det bli svårt att delta på de 

olika aktiviteterna. Det anses att det inte är korrekt att behandla den äldre invandraren som en 

äldre svensk när de uppenbarligen har andra behov än äldre svenskar. Sättet att behandla alla 

äldre lika ger en ojämnlikhet eftersom de är olika i språk och kultur. Därför anses det att 

personalen måste vara mer öppna, nyfikna och förstå den äldre invandrarens verklighet samt 

erfarenheter för att få insikt i hur den äldre invandraren tolkar sin situation. Med detta menas 

det att det är även viktigt att individer tänker på sina egna attityder till andra och en 

förutsättning till detta är kunskap och öppenhet till sig själva samt andra.  

     De frågor som valdes till frågeställningarna har varit frågor som till viss del besvarades 

med hjälp av intervjuguiden men det anses nu att det skulle ha blivit mer resultat om fler 

frågor om integration hade ställts. Många av de äldre invandrarna har invandrat till Sverige på 

senare dagar och i allmänhet så kan de inte det svenska språket eller att de har glömt en del av 

språket på grund av sjukdom eller av andra skäl.  

     Respondenterna bestod av två intervjugrupper då den ena var äldre invandrare och den 

andra var personalen som arbetar på ett äldreboende. Intervjufrågorna som gjordes till 

personalen innehöll likadana frågor som ställdes till de äldre invandrarna men var en aning 

annorlunda. Som det har nämnts tidigare, anser även personalen att språket är en mycket 

viktig del i att en kommunikation ska kunna fungera på ett bra sätt. Personalen upplever att 

några av de äldre invandrarna känner sig ensamma och isolerade på grund av språkproblemen.   

Respondenterna från personalgruppen uppgav att de försöker få med den äldre invandraren på 

de olika aktiviteter som finns på boendet. En av respondenterna uttryckte att det inte alltid är 

under aktiviteter som den äldre behöver kommunicera med de andra.  

 

7.2 Återkoppling till tidigare forskning 
Generellt sätt så handlar alla tidigare forskningar om äldre invandrare inom äldreomsorgen 

samt tryggheten av att ha personal med samma modersmål.  

     Tryggheten av att ha personal med samma modersmål framkom i Linné (2005), Heikkilä 

(1994) och Sang Kum Yeo (2003). Dessa avhandlingar har kopplats till resultatet då 

respondenterna uppgav att det skulle underlätta för bägge parter att kunna tala samma språk 

och få en bättre omsorg. Det blir svårt för den äldre invandraren att känna sig som en individ 

utan kontakt med människor från sin egen kultur samt kunna få prata sitt modersmål. Om en 

äldre invandrare har personal som kan modersmålet kan den äldre invandraren spegla sig själv 

i denne samt uppleva en gemenskap med personalen som stärker deras identitet.  

     Det som framkom i Silveiras (2001) avhandling var ångest och depression som var en 

riskfaktor för äldre invandrare. En av respondenterna hade många tecken av ångest och 

depression. Det uppkom i svaren som en av respondenterna äldre invandrare uppgav och som 

kanske tydligt märks i uppsatsens resultat. Den äldre invandraren känner sig ensam dels för de 

inte kan språket och har svårt för att kommunicera med personalen. De känner även oro för att 

deras anhöriga inte kommer och hälsar på eller att de känner sig isolerade på äldreboendet.  

Avsaknaden av samspel med individer från sin egen kultur kan leda att de upplever ensamhet 

i sin situation som leder till psykiska besvär. Det anses att den äldre invandraren kan känna 

ensamhet och isolering starkare än vad svenska äldre gör. Detta beror på språksvårigheterna 

som den äldre invandraren har och som gör att kommunikationen inte fungerar.  

     Även Emami (2000) har tagit upp det här med hälsan det är viktigt att ha en bra hälsa samt 

kontinuitet i livet för att känna balans. Den äldre invandraren ska kunna känna sig trygg samt 

ha en förtrolig relation för att kunna gynna hälsan.  

     Som tidigare nämnts i uppsatsen så har äldre invandrare svårt att acceptera att de ska bo på 

ett äldreboende och möter personal som inte kan deras modersmål. Livet för den äldre kan då 
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kännas meningslöst och kaotiskt. Den äldres bakgrund måste uppmärksammas bättre så att 

den äldre invandraren får en bättre vård på boendet oavsett deras språksvårigheter och för att 

förhindra att psykisk ohälsa uppstår. 

 

7.3 Återkoppling till teori  
Teorierna KASAM och Nonverbal expectancy violations theory ansågs vara passande till 

uppsatsens genomförande. 

     Utifrån Antonovskys teori om KASAM-begreppet meningsfullhet kan kopplas till de 

äldres invandrares upplevelser. Eftersom den äldre invandraren känner sig isolerad på 

äldreboendet leder det till att de inte är delaktiga och är ensamma mesta dels av tiden. Detta 

leder till att de inte kan uppnå meningsfullhet. För att den äldre ska kunna känna 

meningsfullhet måste personalen få med den äldre invandrare att delta i de olika aktiviteterna 

som anordnas på äldreboendet. Det andra som teorin KASAM nämner är begripligheten och 

där menar Antonovsky att om individen har en stark känsla av begriplighet finns det större 

omständigheter till att kunna handskas med olika situationer på ett bättre sätt. Om de äldre 

invandrare skulle begripa det svenska språket skulle de kunna integreras med omgivningen på 

ett effektivare sätt som skulle kännas meningsfullt. Den sista komponenten av KASAM teori 

är hanterbarheten. Med hanterbarhet menas det att om individen begriper vad som händer och 

sägs så kan personen hantera situationen på ett bättre sätt än en person som inte förstår vad 

som händer runtomkring den. Om den äldre inte förstår det svenska språket kan det vara svårt 

för den äldre att hantera olika situationer på ett bra sätt. Detta leder till att när den äldre 

invandraren inte begriper eller kan hantera förhållandet till personalen och till de andra äldre 

på äldreboendet, känner de sig utanför och väljer att inte integreras med de övriga på boendet. 

     Även den andra teorin om Nonverbal expectancy violations theory anses vara relevant i 

uppsatsen. Teorin utgår från icke-verbal kommunikation och bygger på fem antaganden och 

som omfattar fem förslag. Teorin inriktar sig på vad människor förväntar i sina reaktioner till 

andra konversationer. Teorin innefattar även valens som innebär att kommunikatören belönar 

utvärdering icke-verbal beteenden med valens. Det vill säga att kommunikationen formar en 

anknytning i samtalet. Valens innebär att när den äldre invandraren kommunicerar med ett 

icke-verbalt beteende och om personalen på boendet lyckas förstå den äldre uppstår det en 

positiv valens. När det blir tvärtemot uppstår det en negativ valens. 

     I studien hade teorin relevans eftersom respondenternas svar stämde med de icke-verbala 

beteenden som teorin nämner. Kommunikationen mellan den äldre invandraren och 

personalen på äldreboendet var mestadels genom kroppsspråk och icke-verbala beteenden. 

Både personalen och de äldre invandrarna upplevde det sättet av kommunikation var 

ansträngande, då de inte kunde få fram vad de verkligen kände och tänkte. 

      

7.4 Metoddiskussion  
En kvalitativ datainsamlings metod användes. Eftersom fokus ville läggas på upplevelser 

användes en induktiv ansats och därefter söktes kunskap av empiri som sedan kopplades till 

teorierna. Utöver intervjuerna som användes, använde även tidigare forskning samt andra 

handlingar som var väsentliga till vår studie. Meningen med detta var att finna fördjupade 

kunskaper om hur kommunikationen samspelar mellan den äldre invandraren och personalen 

på ett äldreboende. Metoden var till stor hjälp vid utformningen av frågeställningarna samt för 

att få en bredare förståelse angående kommunikationen. Intervjuerna skedde genom 

personliga möten med respondenten. Intervjuerna bandades samt transkriberades, vilket ledde 

till att uppsatsen fick en högre reliabilitet. Chefen på äldreboendet deltog inte vid någon av 

intervjuerna. Respondenterna kunde på sätt uttrycka sin mening utan att känna chefens press, 

vilket i sin tur höjde intervjuernas reliabilitet.  
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Intervjun gav ej tillräckligt med svar på frågeställningen eftersom respondenterna inte gav 

fylliga svar, trots att följdfrågor ställdes. Men det som tydligt framkom i uppsatsen är att den 

icke-verbala kommunikationen är något som uppstår ofta i kommunikationen mellan den 

äldre invandraren och personalen på boendet.  

Ett möjligt tillvägagångssätt hade varit att inte begränsa urvalen av respondenter. Uppsatsen 

utgick från att endast ha med arabiska samt spansktalande respondenter inom äldre 

respondentgruppen eftersom dessa utgör en stor del av landet utländska äldre invånare. Sedan 

visade det sig att om urvalet ej hade begränsats skulle sökningen ha varit enklare. Detta skulle 

dock ha inneburit svårigheter i utförandet eftersom användning av tolkar då skulle ha varit 

nödvändigt. 

     Respondenterna valdes att presenteras var för sig med fingerade namn för att inte avslöja 

individernas identitet. På så sätt behandlades det insamlade materialet från samtliga 

respondenter utifrån konfidentialitetsprincipen. 

 

8. Fortsatt forskning 
Den genomförda studien uppvisar behovet av att i framtiden anställa mer personal med 

utländsk bakgrund i svenska äldreboenden. Antalet äldre invandrare som flyttar in till 

äldreboenden kommer även säkerligen att öka med tiden. Att vara äldre invandrare och inte 

kunna språket anses inte som en berättigad anledning till att inte få sina behov tillgodosedda. 

Individer är olika och har således olika behov. Attityder samt individers föreställningar om 

varandra påverkar hur dessa individer bemöter andra i konkreta situationer. Det är viktigt att 

skapa medvetenhet om sina egna attityder mot andra vid socialt arbete för att på så sätt kunna 

skapa en förståelse inför mötet med en individ.  

     Genom intervjun klargjordes att alla individer som arbetar med äldre invandrare får en 

möjlighet att utveckla sina kunskaper samt att lära sig och förstå varandra genom 

kroppsspråk, ljud eller med hjälp av anhöriga. Det är viktigt att inom verksamheten prata om 

målgruppen invandrare och försöka tänka på vad som kan göras bättre för att den äldre 

invandraren ska känna sig välkommen på äldreboendet trots sina språksvårigheter och för att 

kunna integrera sig med de andra på äldreboendet.  

    Det krävs en fortfarande en mängd åtgärder för att den äldre invandraren ska kunna känna 

sig trygg och bekväm på ett äldreboende. Det är en växande grupp i samhället och det är 

därför nödvändigt att börja se till deras behov och intressen även om de har svårt att 

kommunicera med personalen.  

Uppsatsen förväntas vara en grund för att längre fram kunna fortsätta arbetet med denna 

målgrupp och då möjligen studera hur de äldre invandrarna ska kunna integreras inom 

äldreomsorgen på ett effektivare sätt. 
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Bilagor  
 

Brev till enhetscheferna 

 

Hej! 

  

Vi är två studenter från Mälardalens Högskola i Eskilstuna, vi läser kandidatprogrammet med 

inriktning mot social omsorg och går sista året och läser 6:e termin. Vi arbetar med vår C-

uppsats som handlar om hur kommunikationen mellan äldre invandrare och personalen på ett 

äldre boende samspelar med varandra. Och behöver intervjua både svensk personal och 

brukare som är arabisk talande eller spansk talande.  

  

Eftersom vi har ont om tid så skulle vi uppskatta om du kunde svara så fort så möjligt. 

  

Tack på förhand/Mvh Dina Slewa & Camila Jara 
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Brev till respondenterna  

 

Hej!   

 

Vi är två studenter vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna och läser Kandidat programmet 

med inriktning mot socialomsorg, vi går sista året och just nu skriver vi vår C – uppsats.  

Vårt arbete handlar om hur kommunikationen samspelar mellan äldre invandrare och den 

svenska personalen på ett äldreboende. 

Därför så behöver vi intervjupersoner för att kunna få svar på vårt syfte samt frågeställningar 

och undrar om det går bra för dig att vi kommer och intervjuar dig? 

Intervjun kommer att ta cirka en timme och den kommer att ske på ditt språk. Du kan när som 

helst under intervjun avbryta ditt deltagande. Intervjun kommer att spelas att bandas men om 

du känner att detta blir obehagligt så kommer vi istället att skriva för hand. Allt som sägs 

under intervjun kommer att förvaras i säkerhet, det är endast vi som kommer att ha tillgång till 

resultatet. Du kommer att garanteras anonymitet genom att intervjumaterialet kommer att 

ändra sin form så att informanten inte ska vara identifierbar genom att ha för utpekande 

information. 

 

Vi ser fram emot att du kan delta i vår studie.  

 

Mvh Dina Slewa & Camila Jara 
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Intervjuguide 

 

Brukarperspektiv 

 
  

A: Data om respondenten 

2.     Hur gammal är du? 

3.     Vilket år kom du till Sverige?  

4.     Har du barn?  

 

 

B: Trivsel på boendet 

4.     Hur länge har du bott på äldreboendet? 

5.     Trivs du bra här? 

6.     Hur upplever du personalens bemötande 

 

C: Om kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

Intervjuguide 

 

Personalperspektiv 

 
Kön: 

Ålder:  

Modersmål:  

Utbildning:  

Vad besitter du för kunskap inom äldreomsorgen? 

Trivs du bra på jobbet?   

Hur länge har du jobbar inom äldreomsorgen? 

Varför arbetar du inom äldreomsorgen? 

Hur upplever du den äldre invandrarens bemötande? 

Hur fungerar kommunikationen mellan dig och den äldre invandraren? 

Anser du att den äldre invandraren förstår dig vid kommunikation? 

Vad gör du när den äldre invandraren inte förstår dig? 

Vad upplever du är det svåraste med att äldre invandraren inte kan det svenska språket? 

Upplever du att de äldre invandare känner sig isolerad?   

Hur hanterar ni dessa problem? 

Upplever du att äldre invandrare känner sig trygga trots att de har språksvårigheter till att 

kunna integreras med de andra på boendet? 

Är det något som du skulle vilja ha annorlunda? 

 
 

 


