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Abstrakt 
 

Bakgrund: Ökad migration i Sverige har resulterat i språklig, kulturell och religiös mångfald. 

Med immigrationen söker fler utrikesfödda äldre vård. Begränsade språkkunskaper bland 

utrikesfödda äldre kan leda till kommunikationshinder, vilket gör att de blir mer utsatta i 

kommunikation med vårdpersonal inom hälso- och sjukvård. 

 

Syftet var att beskriva utrikesfödda äldres upplevelser av vad som påverkar kommunikation 

med vårdpersonal inom hälso- och sjukvård. 

 

Metod: Studien är en litteraturöversikt baserad på 14 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 

år 2007 och 2019. Artikelsökningen gjordes via databaserna CINAHL och PubMed samt 

manuella sökningar. 

 

Resultat: Utrikesfödda äldres upplevda problem i kommunikation med vårdpersonal beskriver 

utmaningar som hälso- och sjukvården står inför i samband med ökad immigration. Fyra 

huvudkategorier identifierades: Språk- och kulturbarriär, Bristande information relaterad till 

utrikesfödda äldres sjukdomar, undersökningar och deras rättigheter, Tidsbrist och stress hos 

vårdpersonal samt Vårdpersonalens engagemang och bemötande. 

 

Slutsats: Kommunikationsproblem på grund av språkliga och kulturella skillnader ska inte 

begränsa de utrikesfödda äldres rättigheter till god vård. Informationen som ges till de 

utrikesfödda äldre bör vara individanpassade. Vårdpersonalen bör ha kulturell kompetens, vara 

lyhörda och ha ett hänsynstagande till patientens individuella förutsättning i samband med 

kommunikation. Att hitta strategier för att överbrygga kommunikationsproblem är sålunda 

absolut nödvändigt.  

 

Nyckelord: kommunikation, litteraturöversikt, upplevelser, utrikesfödda, äldre 

 
 
 



 

Abstract 
 
Background: Increased immigration in Sweden has resulted in linguistic, cultural and religious 

diversity. In connection with increased immigration, several foreign-born older people are 

seeking care. Limited language skills among foreign-born elderly can lead to communication 

barriers, which make them more vulnerable in terms of communication with healthcare 

professionals. 

 

Aim: To describe foreign-born older peoples’ experience of what influences communication 

with healthcare professionals in health care. 

 

Method: The study is a literature review based on fourteen research articles published between 

2007 and 2019. The databases CINAHL and PubMed as well as manual search were used for 

the article search.  

 

Results: Foreign-born older peoples’ perceived problems regarding communication with health 

care professionals describe the challenges that healthcare is facing in connection with increased 

immigration. Four main categories have been identified: Language and cultural barriers; Lack 

of information related to the foreign-born older peoples’ illness, examination, and their rights; 

Lack of time and stress among health care professionals; and Health care professionals’ 

involvement and treatment. 

 

Conclusion: Communication problems due to linguistic and cultural differences should not 

limit the rights of the forgein-born older people in terms of good care. Information that is given 

to the forgein-born older people should be individually adapted. Health care professionals 

should have cultural competence, be perceptive and have respect for the patients’ individual 

condition in connection with communication. Thus, finding strategies for overcoming 

communication problems is imperative.  

 

Keywords: communication, experience, foreign-born, literature review, older  



Innehållsförteckning 
 

Inledning 1 

Bakgrund 1 

Hälso- och sjukvårdens utmaningar 1 

Kommunikation 2 

Språkets betydelse för kommunikation 3 

Transkulturell omvårdnad 4 

Lagar inom hälso- och sjukvården 5 

Utrikesfödda äldre 6 

Utrikesfödda 6 

Äldre 7 

Åldrandet ur kulturellt perspektiv 7 

Problemformulering 7 

Syfte 8 

Definition av centrala begrepp 8 

Metod 8 

Design 9 

Urval och datainsamling 9 

Värdering av artiklarnas kvalitet 10 

Tillvägagångssätt 10 

Dataanalys och tolkning av data 11 

Etiska överväganden 11 

Resultat 11 

Språk- och kulturbarriär 12 

Svårigheter att uttrycka sig påverkade kommunikationen 13 

Svårigheter att förstå information 13 

Informationen som översattes av en informell tolk upplevdes inte som tillräcklig 14 

Kommunikationen kunde underlättas om vårdpersonalen talade samma språk 15 

Bristande information relaterad till utrikesfödda äldres sjukdomar, undersökningar och 

deras rättigheter 15 

Tidsbrist och stress hos vårdpersonal 16 

Vårdpersonalens engagemang och bemötande 17 

Diskussion 17 

Sammanfattning av huvudresultat 17 

Resultatdiskussion 18 

Språk- och kulturbarriär 18 



Bristande information relaterad till utrikesfödda äldres sjukdomar, undersökningar och 

deras rättigheter 21 

Tidsbrist och stress hos vårdpersonal 22 

Vårdpersonalens engagemang och bemötande 22 

Metoddiskussion 23 

Etisk diskussion 25 

Klinisk betydelse för samhället 25 

Slutsats 25 

Förslag till vidare forskning 26 

Referenser 

Bilagor 

    Bilaga 1: Söktabell 

    Bilaga 2: Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier 

    Bilaga 3: Artikelmatris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 



 

1 
 

Inledning  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och det senaste sommararbetet på ett 

särskilt boende har utrikesfödda äldre med begränsade språkkunskaper uppmärksammats. På 

grund av deras begränsade språkkunskaper kunde svårigheter att förmedla sina tankar, känslor 

och behov uppstå. Missförstånd mellan dem och vårdpersonalen förekom, vilket kunde leda till 

att utrikesfödda äldres omvårdnadsbehov inte tillgodosågs. Således väcktes intresset av att få 

en ökad förståelse om de utrikesfödda äldres upplevelser av kommunikation med personal inom 

hälso- och sjukvård. 

 

Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs hälso- och sjukvårdens utmaningar, kommunikation, språkets betydelse 

för kommunikation, teoretisk referensram, lagar inom hälso- och sjukvården samt utrikesfödda 

äldre. Under rubriken utrikesfödda äldre beskrivs begreppet utrikesfödda och äldre samt 

åldrandet ur ett kulturellt perspektiv. 

 

Hälso- och sjukvårdens utmaningar 

I takt med en ökad population av utrikesfödda, ställs sjukvårdspersonalen inför nya krav i mötet 

med patienter med utländsk bakgrund när den enskilde upplever ohälsa. Att bemöta och 

behandla patienter från andra länder med annan kultur utgör en utmaning för vårdpersonal inom 

hälso- och sjukvård (Hultsjö & Hjelm, 2005). Hälsan kan påverkas av migrationsprocessen 

genom förlust av släkt och vänner, ekonomi och språksvårigheter (Arola, Mårtensson, & 

Kronlöf, 2017). I flera studier (Arola et al., 2017; Eklöf, Hupli, & Leino-Kilpi, 2014; Hultsjö 

& Hjelm, 2005;) framkommer det att individer från ett annat land är mer utsatta i vården när 

kommunikationen brister på grund av begränsade språkkunskaper. Hultsjö och Hjelm (2005) 

beskriver att svårigheten för vårdpersonalen i detta fall innebär att väsentlig information, av 

olika slag som ska ges, uteblir. Språkbarriären utgör även ett hinder för sjuksköterskan att skapa 

en relation med patienten och ge en omsorgsfull omvårdnad (Degni, Suominen, Essén, El 

Ansari, & Vehviläinen-Julkunen, 2011; Graaff, Francke, Muijsenbergh, & Geest, 2012) samt 

att bilda en uppfattning om patientens problem (Hultsjö & Hjelm, 2005; Ng & Newblod, 2011). 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (International Council of 

Nurses, 2012) beskriver sjuksköterskans ansvar vad gäller att ge omvårdnad. Omvårdnaden 

som sjuksköterskan ger ska vara respektfull och vara oberoende av bland annat tro, kulturell 
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eller etnisk bakgrund och nationalitet. Sjuksköterskan ska verka för att vården bedrivs med 

hänsyn till mänskliga rättigheter, patientens egna valmöjligheter och personcentrering. 

Sjuksköterskan har även ett ansvar för de information som ges till patienter är korrekt, 

tillräcklig, lämplig och kulturellt anpassad (International Council of Nurses, 2012). När 

kommunikationsproblem föreligger kan leda det till missförstånd, vilket i sin tur kan riskera 

patientsäkerheten (Hultsjö & Hjelm, 2005; van Rosse, de Bruijne, Suurmond, Essink-bot, & 

Wagner, 2016; Vermeir et al., 2015) på grund av bristande patientbedömning, 

feldiagnostisering samt fördröjning av behandling (de Moissac & Bowen, 2018). Förekomst av 

kommunikationsproblem inom hälso- och sjukvård kan också innebära skadliga effekter på 

vårdkvalitén (Timmins, 2010). 

 

Kommunikation 

Ordet “kommunikation” har ett latinskt ursprung som kan definieras enligt Fossum (2019) som 

ett “ömsesidigt utbyte” av att något sker (communicatio), “att dela” något med någon eller några 

(communino) och att göra något “blir gemensamt”, “göra någon delaktig i” (communicare). Det 

innebär en förmedling av bland annat någons tankar, upplevelser, känslor, handlingar och 

värderingar (Nilsson & Waldemarson, 2016). Begreppet kan förenklas till ett utbyte av 

meningsfulla tecken mellan individer eller flera parter (Eide & Eide, 2009; Hanssen, 2007) och 

hävdas vara livsnödvändig inom vården (Fossum, 2019). Vermeir et als (2015) studie visade 

att dålig kommunikation inom hälso- och sjukvård kunde resultera i att patienter upplevde 

otillfredsställelse och ge ekonomiska konsekvenser för hälso- och sjukvården. Enligt 

Socialstyrelsen (2019) kan utebliven information eller patientens missförstånd av information 

ge upphov till allvarliga konsekvenser, såsom bristande följsamhet till ordinerat läkemedel eller 

att de avstår från att kontakta vården trots att tillståndet kräver det. 

 

Kommunikation är ett svårdefinierat begrepp som består av en enkel och flera komplexa 

processer (McCabe & Timmins, 2015). Den enkla processen beskriver en envägsprocess där 

överföring av budskap sker i endast en riktning från sändaren till mottagaren (Eide & Eide, 

2009). Enligt McCabe och Timmins (2015) tar denna process ingen hänsyn till andra faktorer 

som gäller såväl sändare som mottagare och kan påverka kommunikationen. Dessa faktorer kan 

vara de personliga och professionella aspekter, värderingar, attityder, kultur, mål, roll och 

kunskap/utbildning i relation till kommunikationsämne. Den cirkulära transaktionsmodellen är 

en av de komplexa processerna som syftar på en interpersonell kommunikation som har ett 
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hänsynstagande till de beskrivna faktorerna i kommunikationsprocessen. I 

kommunikationsprocessen anses återkoppling som en viktig del där mottagaren informerar 

sändaren huruvida hon eller han har tolkat budskapet korrekt och hur budskapet har tolkats 

(McCabe & Timmins, 2015). Återkoppling ökar därför förståelsen för varandra samt fördjupar 

relationen (Nilsson & Waldermarson, 2016). 

 

Kommunikation kan ske genom verbala och icke-verbala uttryck (Fossum, 2019). Den verbala 

kommunikationen handlar dels om att överföra information genom tal eller skrift (Hanssen, 

2007), och den icke-verbala kommunikationen syftar på de kommunikativa signaler där 

förmedlingen inte sker genom tal eller skrift (Nilsson & Waldermarson, 2016). Det icke-verbala 

uttrycket utgör en stor del av vår kommunikation och förmedlas på många olika sätt, såsom 

ansiktsuttryck, ögonkontakt, kroppsspråk och röstläge (Eide & Eide, 2009). Eide och Eide 

(2009) anser att den viktigaste funktionen av icke-verbal kommunikation är att möta personen 

på ett bekräftande, uppmuntrande och bestyrkande sätt vilket är en god förutsättning till att 

bygga upp relation, motivation, trygghet och tillit. Enligt Joolaee, Joolaei, Tschudin, Bahrani 

och Nasrabadi (2010) är relationen en viktig förutsättning till effektiv kommunikation mellan 

vårdpersonalen och patienten. 

 

Vårdpersonal inom hälso- och sjukvård kommer alltmer att möta individer med annan kulturell, 

religiös och etnisk bakgrund. Således betonas vikten av att kunna möta mångfald (Bäärnhielm, 

2019). Kommunikationen i det här sammanhanget blir tvärkulturell och kan medföra stora 

utmaningar (Eide & Eide, 2009). En studie (Ali & Watson, 2017) har visat att 

kommunikationshinder på grund av begränsade språkkunskaper hade en negativ påverkan på 

sjuksköterskans förmåga att göra effektiva bedömningar och hindrade dem att tillgodose 

patientens omvårdnadsbehov. De sjuksköterskor som kunde tala samma språk som patienten 

upplevde däremot att kommunikationen mellan dem underlättades (Ali & Johnsons, 2016). 

 

Språkets betydelse för kommunikation 

Språk används som ett mänskligt system för kommunikationen (Nationalencyklopedin, u.å). 

Enligt Hanssen (2007) används språket för att uttrycka upplevelser, tankar och känslor samt att 

förmedla vår världsbild. Orden används som symboler för att förmedla ett meningsinnehåll 



 

4 
 

(Hanssen, 2007). Översättning av ord som uttrycker känslor, till exempel nedstämdhet, ilska, 

ångest eller smärta kan innebära en svårighet för personer som talar ett främmande språk 

(Bäärnhielm, 2019). Hanssen (2007) menar att människans sätt att tänka och använda symboler 

formas av kulturen och omgivande miljön. Förmedling av budskap genom verbal 

kommunikation kan därför se olika ut i andra kulturer (Eide & Eide, 2009). Ordförråden i en 

viss kultur beror på de särskilt viktiga förhållandena i den aktuella miljön, exempelvis existerar 

inte ordet snö i språken runt ekvatorn. En del av betydelsen vid översättning av tankar från ett 

språk till en annan går sålunda oftast förlorad (Hanssen, 2007). 

 

Inom den svenska hälso- och sjukvården blir mötet med patienter som talar ett annat språk 

vanligare (Bäärnhielm, 2019). Språk- och kulturella skillnader kan innebära stora utmaningar 

beträffande en ömsesidig förståelse (Ali & Watson, 2017). Översättning av värden och 

symboler sker oftast från sitt eget modersmål till det nya språket (Hanssen, 2007). Användning 

av begrepp färgas även av sin kulturella bakgrund (Eide & Eide, 2009). Eide och Eide (2009) 

menar att ett begrepp för ett sjukdomstillstånd betecknar inte en specifik sjukdom utan en 

beskrivning av en rad symtom, exempelvis kan begreppet mässling användas vid en del 

tillfällen om andra tillstånd med feber och utslag. För personer med språkproblem kan 

förmedling av tankar och känslor bli en svårighet (Bäärnhielm, 2019), vilket kan leda till 

missförstånd och bristfällig kommunikation (de Moissac & Bowen, 2018). 

 

Transkulturell omvårdnad 

Transkulturell omvårdnad har sitt ursprung i när den amerikanska omvårdnadsteoretikern 

Madeleine Leininger (1978) såg en bristande kulturell information i att ge omsorg till 

människor med olika kulturella bakgrund. Omvårdnadsteorin utvecklades där fokus var att ge 

omsorg med hänsynstagande till människans kulturella värderingar, tro och seder (Leininger, 

1978). Leiningers omvårdnadsteori syftar på att identifiera, testa, förstå och använda de 

transkulturella kunskap och utövning för att kunna ge en kulturellt anpassad omvårdnad. 

Leininger utvecklade sedan soluppgångsmodellen som förklarar de grundläggande 

komponenterna av transkulturell omvårdnad. Modellen illustrerar de faktorer som antas 

förklara och påverka den kulturrelaterade omsorgen (Leininger, 1978). De faktorerna är 

världsbild, religion, politik, släktband, kulturellt betingade värderingar, ekonomi, teknologi, 

utbildning, språk, etno-historia och miljö (Wentz, 1995).  
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Två studier (Hjelm, Bard, Nyberg, & Apelqvist, 2003; Hjelm, Bard, Nyberg, & Apelqvist, 

2005) har visat att kultur påverkar individens uppfattningar av hälsa och sjukdom, vilket styrker 

Leiningers teori. Enligt Leininger (1978) har individer från olika kulturer olika förväntningar 

på hur de vill bli hjälpta. Sjuksköterskans förmåga att hjälpa en patient kan därför påverkas om 

de kulturella skillnaderna ignoreras. Det kan även begränsa patientens framsteg till att uppnå 

sin kulturella definition av hälsa (Leininger, 1978). Målet med den transkulturella omvårdnaden 

är att erbjuda en kulturellt överensstämmande omvårdnad för att förbättra kvaliteten på 

omvårdnaden av personer från olika eller likartade kulturella bakgrund. Målet ska även kunna 

leda till hälsa och välbefinnande (Wentz, 1995). Leininger (1978) menar att omvårdnaden blir 

effektiv och tillfredsställande om individers och gruppers omsorgsbeteende, värderingar och 

tro beaktas. Leininger menade också att om de kulturella aspekterna av mänskliga behoven 

ignoreras i en omvårdnadsutövning kan det innebära ogynnsamma konsekvenser för patienter. 

Sådana konsekvenser kan vara fördröjning av deras tillfrisknande eller att välbefinnandet 

förhindras om omvårdnaden inte ges på ett kulturellt överensstämmande sätt (Wentz, 1995). 

 

Lagar inom hälso- och sjukvården 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) är målet för hälso- och sjukvården att 

uppnå en god hälsa, där arbetet utgår från att förebygga ohälsa. Vården ska vara av god kvalitet 

och ges på lika villkor för hela befolkningen. Grunden för hälso- och sjukvård är att vården ska 

ges med respekt för allas lika värde och den enskildes värdighet (HSL, SFS 2017:30). 

 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) har patienten rätt att få information bland annat om sitt 

hälsotillstånd, de tillgängliga metoderna för undersökningar, vård och behandling, möjligheten 

att välja behandlingsalternativ samt metoder för att förebygga sjukdom eller skada. 

Informationen ska vara individanpassad med hänsynstagande till mottagarens ålder, mognad, 

erfarenhet, språklig bakgrund och individuella förutsättningar (SFS 2014:821). Beträffande 

personer som inte behärskar det svenska språket har myndigheten en skyldighet att använda 

tolk med syfte att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt (Förvaltningslag, SFSR 2017:900).  
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Utrikesfödda äldre 

Sedan andra världskriget har Sverige gått från att vara ett utvandringsland till ett 

invandringsland. Idag finns många utlandsfödda som företräder flera nationaliteter och språk 

(Antelius, 2015). Dessa personer har olika bakgrund i religion, kultur, social klass och historia. 

De har invandrat till Sverige av olika skäl. Anledningen till immigration kan vara flykt, 

arbetskraft eller anhöriginvandring (Migrationsverket, 2017). Enligt Statiska Centralbyrån 

(SCB, 2019a) består Sverige av 10 290 832 personer. Bland dessa personer finns 1 995 569 

som är utrikesfödda, det vill säga människor som är född i ett annat land oavsett föräldrarnas 

födelseland eller medborgarskap (SCB, 2019b). En stor andel utrikesfödda omfattar ”äldre 

personer”, som i denna litteraturöversikt benämns som utrikesfödda äldre. År 2018 bestod 

Sverige av 485 388 utrikesfödda äldre (SCB, 2018). En vedertagen bestämd definition på vem 

den utrikesfödda äldre är finns inte. Begreppet har istället valts att definieras i tre underrubriker: 

Utrikesfödda, Äldre och Åldrandet ur kulturellt perspektiv. 

 

Utrikesfödda 

I slutet av 1960-talet beskrev svenska myndigheterna i en departementsskrivelse 

(Kulturdepartementet, 2000) att det gamla ordet ”utlänning” skulle ersättas med ordet 

”invandrare”. Senare under 1990-talet omdiskuterades åter ordet ”invandrare” och innebörden 

i olika sammanhang. Begreppet ansågs inte vara entydigt och inte heller ett övergripande 

rättsligt begrepp. Vidare beskriver myndigheterna att det finns olika uppfattningar om vem som 

är invandrare och hur det kan tolkas. Begreppet har bland annat tolkats utifrån personens 

födelseland, medborgarskap, förmågan att tala svenska eller personens utseende 

(Kulturdepartementet, 2000). Med ”invandrare” har myndigheterna definierat det som en 

person som är född i ett annat land samt flyttat och bosatt sig i ett nytt land 

(Kulturdepartementet, 2000). Statens offentliga utredningar (SOU 2006:37) menar att 

begreppet utrikesfödda oftast används i registerstudier, som beskriver en person som är född i 

annat land än Sverige. Myndigheterna belyser även i departementsskrivelse att begreppet 

utrikesfödda kan användas med fördel, särskilt i statistiska sammanhang, för ett korrekt och 

konsekvent sätt (Kulturdepartementet, 2000). 
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Äldre 

Ålderskategorierna kan variera från att vara nyfödd till att vara hundraårig och det kan finnas 

olika livsfaser som hänför sig från att vara barn, tonåringar, i medelåldern och äldre. Beroende 

på ålder i olika sammanhang kan det skapa mening och förståelse för personen och deras 

handlande (Hydén & Taghizadeh Larsson, 2015). Hydén och Taghizade Larsson (2015) menar 

att ”äldre” kan användas för att beskriva en person som bedöms vara äldre än 

genomsnittsåldern. 

 

Åldrandet ur kulturellt perspektiv 

Benämningen på “äldre människor” kan variera mellan olika kulturer (Melle, 2006; Hanssen, 

2007). Hanssen (2007) beskriver att äldre utrikesfödda kan beskriva sig själva redan som äldre 

i 50 till 60 årsåldern; i skandinaviska länder kan “äldre” kategorisera en person som är i 

pensionsåldern, 65 år eller mer. Melle (2006) beskriver bland annat att i mellanöstern ses de 

äldre som personer som äger kunskap, vishet och erfarenhet. De äldre generationerna har en 

högre status som innebär att yngre ska visa respekt för dem. I motsats beskrivs att äldre i 

västvärlden lägger ner mycket möda för att undvika att bli beaktade som gamla (Melle, 2006). 

Thanakwang, Isaramalai och Hatthakits (2014) studie visade att individens kulturella bakgrund 

kan påverka personens förhållningssätt till sitt eget åldrande men även hur familjen förhåller 

sig till personen. Närmiljön visade sig ha en betydelse för ett självständigt liv för att inte vara 

en börda till familjen. Självförsörjning är en viktig aspekt som har betydelse för hur personen 

tar sina egna beslut och upplevs viktigt för bevarad hälsa relaterad till sitt åldrande 

(Thanakwang et al., 2014). Beroende av omgivande samhälle, traditioner och normer kan 

åldrandet och den äldre personen uppfattas på en mängd olika sätt runt om i världen (Antelius, 

2015). 

 

Problemformulering  

Ökad invandring i Sverige har resulterat i språklig, kulturell och religiös mångfald. Mötet 

mellan utrikesfödda äldre och vårdpersonal inom hälso- och sjukvård kommer att bli allt 

vanligare där kommunikationen är viktig. Språket har en betydelse för kommunikationen och 

kan innebära stora utmaningar gällande ömsesidig förståelse om språk- och kulturella skillnader 

råder. Begränsade språkkunskaper kan vara ett hinder för kommunikationen, vilket kan negativt 

påverka sjuksköterskans förmåga att göra effektiva bedömningar och tillgodose patientens 

behov. Kommunikationshindret orsakad av begränsade språkkunskaper kan också resultera i att 
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väsentliga information uteblir eller missförstås och kan utgöra en risk för patientsäkerheten. 

Påverkad hälsa till följd av migrationsprocessen och begränsade språkkunskaper som kan leda 

till brister i kommunikation kan göra att de utrikesfödda äldre blir utsatta i vården. Ett behov 

av att synliggöra den utrikesfödda äldres upplevelser av kommunikation med vårdpersonal har 

därför uppmärksammats. Ambitionen med litteraturstudien är att kunna ge sjuksköterskor en 

fördjupad förståelse kring kunskapsområdet. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva utrikesfödda äldres upplevelser av vad som påverkar 

kommunikationen med vårdpersonal inom hälso- och sjukvård. 

 

Definition av centrala begrepp  

Utrikesfödda äldre omfattar personer som är 50 år eller äldre oavsett personens åldrande och 

kultur. Det gäller den person som immigrerat senare delen av sitt liv såväl som den person som 

flyttat till ett nytt land i ung ålder och åldrats i det nya landet.  

 

Hälso- och sjukvård är slutenvård, öppenvård och kommunal vård. Enligt HSL (SFS 2017:30) 

omfattar slutenvård den vård som ges till inneliggande patienter. Öppenvård är en annan hälso- 

och sjukvård som innefattar primärvård. En grundläggande medicinsk behandling utan 

avgränsning till ålder, patientgrupper eller sjukdomar. Ett förebyggande arbete utan annan 

särskild kompetens och kräver inte medicinska och tekniska resurser från sjukhus (HSL, SFS 

2017:30). Kommunal vård är vård som ges i hemmet eller på särskilt boende och kan erbjudas 

efter beslut av kommunen (HSL, SFS 2017:30). 

 

Vårdpersonal är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.  

 

Metod 

Denna rubrik beskriver studiens design, urval, hur datainsamling har utförts och hur artiklarnas 

kvalitet granskades och värderades. Vidare beskrivs författarnas tillvägagångssätt, hur data har 

analyserats och tolkats samt litteraturöversiktens etiska överväganden. 

 



 

9 
 

Design  

Studien har genomförts som en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012) syftar litteraturbaserade 

studier till att skapa en övergripande sammanfattning av befintlig forskning inom valt 

ämnesområde. 

 

Urval och datainsamling 

De artiklar som har använts i resultatet har inhämtats från de vårdrelaterade databaserna 

CINAHL och PubMed. Polit och Beck (2017) menar att CINAHL och PubMed är omfattande 

databaser som innehåller vetenskapliga tidskrifter inom omvårdnad. 

 

De sökorden som speglar syftet har använts, vilka var older, immigrants, older immigrants, 

migrants, older migrants, elderly, elderly immigrants, communication, experience, aged, health 

care, care, care experience. MeSH-termer som ”aged” och ”communication” användes för att 

bredda databassökningarna. Booleska termer “AND” och “OR” användes för att kombinera 

sökorden (se bilaga 1). Manuella sökningar har genomförts utifrån de valda artiklarnas 

referenslistor och artiklarnas ‘citerad av’ via Google Scholar (se bilaga 1). Publiceringsåret av 

artiklarna begränsades initialt till 10 år (S1-S3, S5-S8) men utökades sedan till 15år (S4, S9). I 

databasen PubMed begränsades sökningen till best match (S1, S3, S4), most recent (S2), 

humans (S1-S3) och english language (S3). I databasen CINAHL begränsades samtliga 

sökningar (S5-S9) till peer reviewed och english. Urvalet genomfördes genom att läsa 

artiklarnas titlar. Antal titlar som lästes begränsades till 300 sökträffar. Därefter lästes samtliga 

abstrakt på de titlar som ansågs kunna vara relevant för litteraturöversiktens syfte. Sedan skedde 

ett urval av de artiklar vars innehållet i abstraktet ansågs kunna besvara för litteraturöversiktens 

syfte genom att läsa dem i sin helhet. Slutligen valdes 14 vetenskapliga artiklar som besvarade 

litteraturöversiktens syfte, varav tolv från databassökningen och två från manuella sökningar. 

Litteraturöversiktens inklusions- och exklusionskriterier presenteras nedan. 

 

Inklusionskriterier: De vetenskapliga artiklarna som valdes var av kvalitativ design. Deltagarna 

som inkluderades var utrikesfödda av båda könen från 50 år och äldre. Forskningsstudier som 

belyste kommunikation alternativt utrikesfödda äldres upplevelser av vården där 

kommunikationen har betydelse inkluderades. Publiceringsåret av artiklarna skulle vara mellan 
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2004–2019, vetenskapligt granskade (peer-reviewed) och fått ett etiskt godkännande samt vara 

skrivna på engelska. 

 

Exklusionskriterier: Fokus på anhörigas och vårdpersonalens upplevelser och länder utöver 

västvärlden har exkluderats. Artiklar med fokus på neurologiska sjukdomar som påverkar 

kommunikationsförmågan och forskningar inom demensvård exkluderades. Forskning av 

kvalitativ ansats med telefonintervjuer sorterades ut. 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

De valda vetenskapliga artiklarnas kvalitét värderades enligt en granskningsmodell för 

kvalitetsbedömning av kvalitativa studier (Forsberg & Wengström, 2008; Willman, Stoltz, & 

Bahtsevani, 2006).  Granskningsmodellen består av tjugofem frågor som kan besvaras med ”ja” 

eller ”nej” (se bilaga 2). De frågor som besvaras med ett ”ja” erhåller en poäng och frågor som 

besvarades med ett ”nej” erhåller ingen poäng. Granskningsmodellen ger maximalt 25 poäng. 

En summering av poängen genomförs där den totala summan omräknas i procent (0–100%). 

Samtliga artiklar har sorterats och redovisas i tabellform (se bilaga 3). Granskningsmallen har 

totalt tre kvalitetsgrader: 0–14 poäng resulterar i låg kvalité (0–59%), 15–18 poäng resulterar i 

medelkvalité (60–74%) och 19–25 poäng resulterar i hög kvalité (75–100%) (Forsberg & 

Wengström, 2008; Willman et al., 2006), vilket tillämpades i arbetet. Endast artiklar av hög 

kvalité inkluderades i resultatredovisningen. 

 

Tillvägagångssätt 

Examensarbetet har fördelats på två studenter där arbetet har planerats, genomförts, diskuterats 

och reviderats genom fysiska möten med avsatta tider. Databassökningen och manuella 

sökningen genomfördes enskilt av båda författarna i enlighet med litteraturöversiktens 

sökstrategier. Arbetet har skrivits i ett gemensamt Google dokument. Kvalitetsgranskning, 

dataanalys och sammanställning av de utvalda artiklarna utfördes tillsammans genom fysiska 

träffar. Författarna har skrivit bakgrundens innehåll separat. Vid eventuella funderingar har 

telefonkontakt använts. Arbetet har genomförts enligt tidsplanering med delmål varje vecka. 
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Dataanalys och tolkning av data 

De artiklar som har valts ut i denna litteraturöversikt har analyserats enligt Fribergs (2012) 

analysmetod av studier som är uppdelade i fem steg. I första steget lästes de valda artiklarna 

igenom upprepade gånger för en känsla av helhet. I steg två identifierades nyckelfynden utifrån 

resultatet från de olika artiklarna. I tredje steget sammanställdes artiklarnas resultat där likheter 

och skillnader identifierades. I steg fyra kategoriserades fynden i huvudkategorier och 

underkategorier. Utifrån detta formulerades en sammanfattning av kategorier från fynden, det 

femte steget, som presenteras i litteraturöversiktens resultat. 

 

Etiska överväganden 

Enligt Polit och Beck (2017) ska forskningsstudier som omfattar människor ha ett etisk 

godkännande. De som medverkar i undersökningen ska vara informerade om studiens aktuella 

syfte och att ett samtycke har givits. Personuppgifterna på deltagarna ska vara sekretessbelagda 

och forskaren ska i sina etiska överväganden visa omsorg utan att deltagarna kommer till skada 

(Vetenskapsrådet, u.å). Således valdes endast artiklar med ett godkännande från en etisk 

kommitté till litteraturöversiktens resultat. Målet var att återge resultatet på ett korrekt sätt, 

därför har Folkets lexikon som drivs av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) använts vid 

översättningar av studiens innehåll för att undvika felöversättningar. Förvrängning eller 

förvanskning av den information som inhämtats från forskningsresultaten har undvikits. 

Författarna har strävat efter att förhålla sig objektivt beträffande beskrivning av resultatet 

genom reflektion över egna åsikter och värderingar. Referenser framgår tydligt i löpande text i 

enlighet med APA-systemet från Karolinska Institutet och redovisas i en separat referenslista. 

 

Resultat 

Resultatet baseras på sammanlagt 14 kvalitativa forsknings artiklar. Studierna var genomförda 

i Australien (n=3), Kanada (n=1), Norge (n=1), Nya Zeeland (n=1), Spanien (n=2), 

Storbritannien (n=1), Sverige (n=3) och USA (n=2). En sammanställning av samtliga artiklar 

redovisas i bilaga 3. Efter analys av samtliga vetenskapliga artiklarnas innehåll har fyra 

kategorier identifierats beträffande utrikesföddas upplevelser av vad som påverkar 

kommunikation med vårdpersonal inom hälso- och sjukvården: Språk- och kulturbarriär, 

Bristande information relaterad till utrikesfödda äldres sjukdomar, undersökningar och deras 

rättigheter, Tidsbrist och stress hos vårdpersonal samt Vårdpersonalens engagemang och 
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bemötande. Under huvudkategorin språk- och kulturbarriär har fyra underkategorier 

identifierats, som presenteras nedan (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Sammanställning av huvud- och underkategorier. 

Huvudkategori Underkategori 

Språk- och kulturbarriär • Svårigheter att uttrycka sig påverkade 

kommunikationen 

• Svårigheter att förstå information 

• Information som översattes av en informell tolk 

upplevdes inte som tillräcklig 

• Kommunikation kunde underlättas om 

vårdpersonalen talade samma språk 

Bristande information relaterad till utrikesfödda äldres 

sjukdomar, undersökningar och deras rättigheter 

 

Tidsbrist och stress hos vårdpersonal 

 

 

Vårdpersonalens engagemang och bemötande  

 

 

 

 

Språk- och kulturbarriär 

Språkbarriärer har visats vara en vanlig orsak till de utrikesfödda äldres upplevelser av 

kommunikationsproblem med vårdpersonalen i hälso- och sjukvård (Ballantyne, Mirza, 

Austin., Boon, & Fisher, 2011; Hall & Hardill, 2016; Hovde, Hallberg, & Edberg, 2007; Joo & 

Lee, 2016; Jowsey, Gillespie, & Aspin, 2011; Kwok & Sullivan, 2007; Liu, Beaver, & Speed 

2015, Legido-Quigley, Nolte, Green, Parra, & McKee, 2012; Martinsson, Edberg, & Janlöv, 

2013; Montyre, Neville, & Holroyd, 2017; Nguyen,  Barg,  Armstrong, Holmes, & Hornik, 

2008; Parajuli, Horey, & Avgoulas, 2019; Thyli, Hedlin, & Athlin, 2014). En annan barriär som 

kunde påverka kommunikationen var de upplevda kulturella skillnader (Ballantyne et al., 2011; 

Hall & Hardill, 2016; Kwok & Sullivan, 2007; Liu et al., 2015). Förekomst av 

kommunikationsproblem kunde resultera i låg vårdkalité och låg tillfredsställelse med hälso- 

och sjukvården (Joo & Lee, 2016). Fyra underkategorier har identifierats: Svårigheter att 

uttrycka sig påverkade kommunikationen, Svårigheter att förstå information, Information som 

översattes av en informell tolk upplevdes inte som tillräcklig och Kommunikation kunde 

underlättas om vårdpersonalen talade samma språk. 

 



 

13 
 

Svårigheter att uttrycka sig påverkade kommunikationen 

Flera utrikesfödda äldre upplevde svårigheter att uttrycka sina behov (Hall & Hardill, 2016; Liu 

et al., 2015; Martinsson et al., 2013), sin önskan (Martinsson et al., 2013), sina problem relaterat 

till sjukdom (Joo & Lee, 2016; Kwok & Sullivan, 2007; Nguyen et al., 2008), sina bekymmer 

(Joo & Lee, 2016; Parajuli et al., 2019) och sina inre känslor (Liu et al., 2015; Parajuli et al., 

2019). Orsaken till dessa svårigheter kunde vara dåliga språkkunskaper (Hall & Hardill, 2016; 

Joo & Lee, 2016; Kwok & Sullivan, 2007; Liu et al., 2015; Martinsson et al., 2013; Nguyen et 

al., 2008; Parajuli et al., 2019) och låg läs- och skrivkunnighet (Parajuli et al., 2019). 

Svårigheter att uttrycka sin önskan på grund av begränsade språkkunskaper kunde leda till att 

den inte respekterades, vilket kunde upplevas som frustrerande av den utrikesfödda äldre 

personen (Martinsson et al., 2013). Språkliga barriärer innebar även att de inte kunde ställa sina 

frågor till vårdpersonalen (Joo & Lee, 2016; Liu et al., 2015; Parajuli et al., 2019) på grund av 

de inte kunde hitta de rätta orden (Joo & Lee, 2016). Kommunikationsproblem orsakad av 

språkbarriärer hindrade således flera utrikesfödda äldre att kunna etablera en vårdrelation med 

vårdpersonalen (Hovde et al., 2007; Martinsson et al., 2013). 

 

En annan orsak till kommunikationsproblemet vad gäller att uttrycka sina behov och beskriva 

sina symtom var den upplevda kulturella skillnaden mellan den utrikesfödda äldre och 

vårdpersonalen (Liu et al., 2015). Flera studier visade (Kwok & Sullivan, 2007; Liu et al., 2015; 

Thyli et al., 2014) att vårdpersonalen hade bristande förståelse för de utrikesfödda äldres kultur. 

I Liu et als (2015) studie visades att många kinesiska äldre av båda könen var mer benägna att 

förklara sitt tillstånd genom att använda kinesiska medicinska koncept. I samma studie uppgav 

en äldre deltagare svårigheter att beskriva sitt symtom och funderade om symtombeskrivning 

kunde skilja sig från den västerländska kulturen (Liu et al., 2015). Många kinesiska äldre 

uppgav en motvilja att använda västerländsk medicin (Kwok & Sullivan, 2007), eftersom de 

upplevde svårigheter att kommunicera med vårdpersonalen och att vårdpersonalen hade 

bristande kulturell känslighet (Kwok & Sullivan, 2007; Liu et al., 2015). Således föredrog 

många utrikesfödda äldre att konsultera vårdpersonal med samma kulturella arv och språk 

(Kwok & Sullivan, 2007). 

 

Svårigheter att förstå information 

Språkbarriären påverkade många utrikesfödda äldres möjlighet till att förstå verbal och skriftlig 

information från vårdpersonal inom hälso- och sjukvård (Ballantyne et al., 2011; Hall & Hardill, 
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2016; Hovde et al., 2007; Joo & Lee, 2016; Jowsey et al., 2011; Liu et al., 2015; Montyre et al., 

2017; Nguyen et al., 2008; Parajuli et al., 2019) och kunde upplevas som förvirrande (Jowsey 

et al., 2011; Montyre et al., 2017) samt att osäkerhet kunde uppstå (Ballantyne et al., 2011; 

Nguyen et al., 2008). Sådan information kunde vara relaterade till de medicinska 

undersökningar som utfördes (Nguyen et al., 2008; Parajuli et al., 2019) och läkarordinationer 

(Ballantyne et al., 2011; Jowsey et al., 2011; Liu et al., 2015). I Montyre et als (2017) studie 

uppgav en äldre utrikesfödd sin oförståelse för vad en allmänläkare var, eftersom ett sådant 

begrepp inte finns i hemlandet. I en australiensisk studie (Parajuli et al., 2019) hindrade de 

utrikesfödda äldre kvinnor från Bhutan att förstå skriftlig information på grund låg 

läskunnighet, vilket har gett upphov till deras känsla av frustration. Svårigheter att förstå 

skriftlig information om sin sjukdom framkom även i Joo och Lees (2016) studie. I Jowsey et 

als (2011) studie uppgav flera utrikesfödda äldre sin vilja att vara delaktig i sin vård men 

begränsades av sin svårighet att förstå både verbal och skriftlig information. Det kunde även 

begränsas av att vårdpersonalen var mer auktoritära och gav en bestämd information utan att 

kontrollera den utrikesfödda äldres kunskapsnivå. Svårigheterna att få tillgång till 

hälsoinformation begränsade således deras känsla av kontroll och empowerment (Jowsey et al., 

2011). 

 

Informationen som översattes av en informell tolk upplevdes inte som 

tillräcklig 

När professionell tolk inte konsulterades vände sig många utrikesfödda äldre till informella 

tolkar, vilket kunde vara deras anhöriga, vänner och grannar (Ballantyne et al., 2011; Hall & 

Hardill, 2016; Jowsey et al., 2011; Kwok & Sullivan, 2007; Legido-Quigley et al., 2012; Liu et 

al., 2015; Martinsson et al., 2013; Nguyen et al., 2008; Parajuli et al., 2019; Thyli et al., 2014). 

Användning av informella tolkar upplevdes inte alltid som positiv av de äldre deltagarna 

(Ballantyne et al., 2011; Jowsey et al., 2011; Liu et al., 2015; Parajuli et al., 2019). I Liu et als 

(2015) studie uppgav de att informationen som översattes av en informell tolk inte alltid var 

adekvat. Ett exempel var en utrikesfödd äldre kvinna som beskrev sin upplevelse av att sonen 

kanske enbart gav en enkel förklaring (Liu et al., 2015). En annan utrikesfödd äldre uttryckte 

sin upplevelse av misstänksamhet mot sin dotter med förklaringen att dottern kan ha undanhållit 

viss information (Ballantyne et al., 2011). Många utrikesfödda äldre uttryckte en vilja att ha en 

direkt kommunikation med vårdpersonal, eftersom det kunde tillföra en helhetsbild av deras 

hälsosituation och sålunda förbättringar av deras hälsostatus (Liu et al., 2015). 
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Kommunikationen kunde underlättas om vårdpersonalen talade samma språk 

Vid uppkomst av språksvårigheter upplevde många utrikesfödda äldre att kommunikationen 

kunde underlättas om personalen talade samma språk (Ballantyne et al., 2011; Hall & Hardill, 

2016; Heikkilä et al., 2007; Joo & Lee, 2016; Jowsey et al., 2011; Kwok & Sullivan, 2007; 

Martinsson et al., 2013; Nguyen et al., 2008). De utrikesfödda äldre upplevde att vårdpersonalen 

som kunde tala samma språk gav en känsla av trygghet, säkerhet och att bli förstådd samt att de 

kunde uttrycka sina hälsoproblem, behov och önskemål utan svårigheter (Ballantyne et al., 

2011; Heikkilä et al., 2007; Jowsey et al., 2011; Kwok & Sullivan, 2007; Martinsson et al., 

2013; Nguyen et al., 2008). I två svenska studier (Heikkilä et al., 2007; Martinsson et al., 2013) 

visades att vårdpersonal som talade samma språk ökade den utrikesfödda äldres delaktighet i 

sin vård. Delat språk visades också underlätta omvårdnadssituationer där sjuksköterskor kunde 

förklara och samtala med de utrikesfödda äldre (Heikkilä et al., 2007). 

 

Många utrikesfödda äldre föredrog att träffa vårdpersonal som talade samma språk på grund av 

språkbarriären (Ballantyne et al., 2011; Hall & Hardill, 2016; Heikkilä et al., 2007; Joo & Lee, 

2016; Jowsey et al., 2011; Kwok & Sullivan, 2007; Martinsson et al., 2013; Nguyen et al., 

2008). Däremot var tillgängligheten av en sådan vårdpersonal begränsad (Joo & Lee, 2016; 

Nguyen et al., 2008), vilket ledde till att flera utrikesfödda äldre valde att träffa vårdpersonal 

som talade samma språk trots att de inte var specialiserade inom deras sjukdomsområde (Joo & 

Lee, 2016). I Kwok och Sullivans (2007) studie visades att oavsett nivån av språkkunskaper 

kände majoriteten av deltagarna sig mer bekväma med att konsultera en vårdpersonal som 

talade samma språk gällande sin sjukdom. 

 

Bristande information relaterad till utrikesfödda äldres sjukdomar, 

undersökningar och deras rättigheter 

De utrikesfödda äldres upplevelser av otillräcklig information relaterad till deras sjukdomar, 

förebyggande undersökningar och deras rättigheter framkom i flera studier (Ballantyne et al., 

2011; Jowsey et al., 2011; Nguyen et al., 2008; Parajuli et al., 2019). I Parajuli et als (2019) 

studie beskrev deltagarna sina upplevelser om bristen på information från vårdpersonalen 
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beträffande syftet med mammografin, tillvägagångssättet av undersökningen och att det kunde 

upplevas obehagligt eller smärtsamt. Information om vikten av mammografi erbjöds inte heller 

av läkaren, vilket resulterade i deras uppfattning om att en sådan undersökning inte var 

nödvändig eller relevant (Parajuli et al., 2019). När sådana informationer inte gavs av 

vårdpersonalen förbisågs viktiga hälsoförebyggande åtgärder (Nguyen et al., 2008). Som 

konsekvens genomförde majoriteten av de utrikesfödda äldre kvinnorna inga uppföljningar och 

vände sig endast till hälso- och sjukvården vid uppkomst av symtom (Kwok & Sullivan, 2007; 

Parajuli et al., 2019). De utrikesfödda äldre upplevde att de inte fick information om deras 

rättigheter om kostnadsfri mammografi (Parajuli et al., 2019). Det förelåg även bristande 

information om deras rättigheter till tolktjänster vid kommunikationsproblem på grund av 

språksvårigheter (Nguyen et al., 2008). 

 

I Jowsey et als (2011) studie uttryckte en utrikesfödd äldre deltagare sin upplevelse av att inte 

ha fått sin diabetesdiagnos informerad trots att den var dokumenterad. Enligt forskarna var 

denna äldre deltagare ett extremt och ovanligt fall, men liknande mönster framkom av mindre 

dramatisk karaktär (Jowsey et al., 2011). Viktiga information relaterad till patientens sjukdom 

diskuterades sällan av läkaren (Ballantyne et al., 2011; Nguyen et al., 2008). Flera utrikesfödda 

äldre upplevde att läkaren sällan pratade om deras cancerdiagnos (Nguyen et al., 2008). En 

äldre deltagare beskrev sin upplevelse av att läkaren inte informerade om sjukdomens olika 

symtom och anledningen till läkemedelsbehandling (Ballantyne et al., 2011). De upplevde att 

de sällan hade en kommunikation med sin läkare, vilket resulterade i bristande kunskap om sin 

sjukdom (Nguyen et al., 2008; Ballantyne et al., 2011). Ett antal vietnamesiska äldre upplevde 

att det inte var patientens roll att söka efter information (Nguyen et al., 2008). Många 

utrikesfödda äldre uttryckte tillit till sin läkare och följde därmed läkarens instruktioner trots 

bristande information om sin sjukdom (Ballantyne et al., 2011; Nguyen et al., 2008; Parajuli et 

al., 2019). 

 

Tidsbrist och stress hos vårdpersonal 

Kommunikationen kunde påverkas av tidsbristen (Ballantyne et al., 2011; Nguyen et al., 

2008) och stressen hos vårdpersonal (Martinsson et al., 2013). I Martinsson et als (2013) 

studie uttryckte deltagarna på ett äldreboende motvilja att be de tvåspråkiga vårdpersonal om 

språkligt stöd på grund av den upplevda stressen. Tidsbristen hos läkaren kunde medföra att 

flera utrikesfödda äldre undvek att engagera sin läkare i diskussion om sin sjukdom. En äldre 
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utrikesfödd kvinna uttryckte sin förvirring om sin cancerdiagnos men diskuterade aldrig om 

det med sin läkare på grund av bristande tid (Nguyen et al., 2008). 

 

Vårdpersonalens engagemang och bemötande  

Många utrikesfödda äldre uttryckte att kommunikationen kunde påverkas av vårdpersonalens 

engagemang och bemötande (Hall & Hardill, 2016; Hovde et al., 2007; Joo & Lee, 2016; 

Jowsey et al., 2011; Kwok & Sullivan, 2007; Legido-Quigley et al., 2012; Liu et al., 2015; 

Martinsson et al., 2013; Montyre et al., 2017; Nguyen et al., 2008; Thyli et al., 2014). I Montyre 

et als (2017) studie upplevde flera deltagare att de blev ignorerade av vårdpersonalen. En äldre 

utrikesfödd kvinna uttryckte sin upplevelse att sjuksköterskor på en vårdavdelning sällan talade 

med henne, eftersom de hade fått informationen att patienten hade begränsade språkkunskaper 

(Montyre et al., 2017). Andra utrikesfödda äldre upplevde att vårdpersonalen inte tog sin tid att 

lyssna, vilket kunde leda till att de kände sig övergivna (Hovde et al., 2007). I två spanska 

studier (Hall & Hardill, 2016; Legido-Quigley et al., 2012) har de brittiska utrikesfödda äldre 

upplevt att vårdpersonalen var ovilliga att kommunicera på engelska vid sällsynta tillfällen. 

Orsaken kunde vara låga språkkunskaper i engelska, men det har även visat att viss 

vårdpersonal som kunde tala engelska vägrade att kommunicera på det språket de utrikesfödda 

äldre behärskade (Hall & Hardill, 2016). Negativa upplevelser av kommunikation medförde att 

de utrikesfödda äldre upplevde låg tillfredsställelse med hälso- och sjukvården (Joo & Lee, 

2016). Däremot visade en studie (Legido-Quigley et al., 2012) att de vårdpersonal som 

ansträngde sig att prata med de utrikesfödda äldre resulterade i en positiv upplevelse av 

kommunikationen. Vårdpersonal som ansträngde sig att kommunicera, lyssnade på patienten 

och tog sin tid att förstå dem bidrog till högre vårdkvalitet (Legido-Quigley et al., 2012). 

 

Diskussion 

Diskussionsavsnittet innehåller sammanfattning av huvudresultat, resultatdiskussion, 

metoddiskussion, etisk diskussion, klinisk betydelse för samhället, slutsats och förslag till 

vidare forskning. 

 

Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva den utrikesfödda äldres upplevelser av vad som 

påverkar kommunikationen med vårdpersonal inom hälso- och sjukvård. Resultatet från de 14 
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forskningsartiklarna visade att det finns stora utmaningar inom hälso- och sjukvården, på grund 

av ökad globalisering och rörelsefrihet över kontinenterna. Kommunikationsproblem kunde 

uppstå i samband med språk- och kulturbarriärer. De utrikesfödda äldre upplevde att de inte 

kunde ge tillräckligt med information om sitt hälsotillstånd som kunde leda till att deras behov 

och önskemål inte blev tillgodosedda. Utrikesfödda äldre hade även svårigheter att förstå 

muntlig och skriftlig information på grund av begränsade språkkunskaper och låg läs- och 

skrivkunnighet. Användning av informell tolk upplevdes inte alltid vara adekvat, däremot 

underlättades kommunikationen när vårdpersonalen talade samma språk som den utrikesfödda 

äldre. Tidsbrist och stress hos vårdpersonal visade också kunna påverka kommunikationen. 

Bristande kulturell kompetens, språkbarriär, bristande information om patientens sjukdom, 

förebyggande undersökningar och deras rättigheter samt vårdpersonalens engagemang och 

bemötande är de faktorer som beskriver utrikesfödda äldres upplevelse av vad som påverkar 

kommunikation. Som ett resultat kunde det leda till att vårdrelationen inte etablerades och gav 

även en känsla av övergivenhet, frustration, osäkerhet och förvirring. Många utrikesfödda äldre 

ansåg att vård från vårdpersonal med samma kultur och de som tog sin tid att kommunicera och 

lyssnade gav positiva upplevelser. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens resultat diskuteras nedan. 

 

Språk- och kulturbarriär 

De upplevda kommunikationsproblemen orsakad av språkbarriärer resulterade i att de 

utrikesfödda äldre blev utsatta i vården och styrks av tidigare forskning (Arola et al., 2017; 

Eklöf et al., 2014; Hultsjö & Hjelm, 2005). Språkbarriärer hindrade vårdpersonalen att 

tillgodose de utrikesfödda äldres behov på grund av individens svårigheter att uttrycka sig, 

vilket har setts från andra studier (Ali & Watson, 2017; Degni et al., 2011; Graaff et al., 2012). 

De utrikesfödda äldres svårigheter att uttrycka sig begränsar sjuksköterskans och övrig 

vårdpersonalens förmåga att bilda en uppfattning av patientens problem (Hultsjö & Hjelm, 

2005; Ng & Newblod, 2011). Detta kan vara en möjlig förklaring till att de utrikesfödda äldres 

behov inte tillgodosågs och stryks av tidigare studier (Degni et al., 2011; Graaff et al., 2012).  

 

Kulturbarriärer kunde också utgöra en svårighet för de utrikesfödda äldre att uttrycka sina 

behov. Hanssens (2007) och Eide och Eides (2009) hävdande att förmedling av sitt budskap 
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influeras av individens kulturella bakgrund kan förklara deras svårighet. Litteraturöversiktens 

resultat visar att kultur influerade individens sätt att beskriva sina symtom och kunde ha 

särskilda behov samt önskningar på grund av sin kulturella tillhörighet, vilket överensstämmer 

med Leiningers (1978) teori som beskriver att individens uppfattning av hälsa och sjukdom 

påverkas av den egna kulturen. Leininger menar även att individer med en annan kulturell 

tillhörighet kan ha särskilda förväntningar på hur de vill bli hjälpta. I denna litteraturöversikt 

upplevde många utrikesfödda äldre att vårdpersonal hade en bristande kulturell känslighet, och 

de föredrog att konsultera vårdpersonal som delade samma kulturella arv. Om de kulturella 

behoven ignoreras kan det leda till en fördröjning av deras tillfrisknande och påverka 

välbefinnandet negativt enligt Leininger, vilket hindrar HSL (SFS 2017:30) mål att uppnå en 

god hälsa. Vid vård av utrikesfödda äldre bör sjuksköterskan således arbeta utifrån ICN:s etiska 

koder där omvårdnaden som ges ska vara kulturellt anpassad genom att beakta personens 

kulturella bakgrund (International Council of Nurses, 2012). I kulturellt anpassad omvårdnad 

förväntas sjuksköterskan identifiera, testa, förstå och använda de transkulturella kunskap och 

utövning med syfte att hjälpa patienten att uppnå sin kulturella definition av hälsa.  

 

Leiningers (1978) soluppgångsmodell visar att språket är en av faktorerna som påverkar den 

kulturrelaterad omsorgen. En rimlig tolkning till detta kan vara att språkbarriärer medför en risk 

att de kulturella behoven ignoreras vilket påverkar omvårdnadens kvalitét. Litteraturstudiens 

resultat ger en indikation på att kommunikation mellan de utrikesfödda äldre och vårdpersonal 

inom hälso- och sjukvården behöver förbättras. Sjuksköterskor och de övriga vårdpersonal bör 

sålunda utveckla strategier för att överbrygga kommunikationsproblem som uppstår vid språk- 

och kulturbarriärer, eftersom bristande kommunikation kan ge upphov till att patientsäkerheten 

hotas (de Moissac & Bowen, 2018; Hultsjö & Hjelm, 2005; van Rosse et al., 2016; Vermeir et 

al., 2015) samt att vårdkvaliteten försämras (Timmins, 2010).  

 

En annan konsekvens som språkbarriärer kunde medföra var att de hindrade de utrikesfödda 

äldre att etablera en vårdrelation med vårdpersonalen enligt litteraturöversiktens resultat. Detta 

hinder har även framkommit bland sjuksköterskor i tidigare studier (Degni et al., 2011; Graaff 

et al., 2012). För att underlätta kommunikationen har de utrikesfödda äldre i föreliggande studie 

konsulterat den vårdpersonal som talar samma språk, eftersom det ger en känsla av trygghet 

och säkerhet. Ali och Johnsons (2016) studie visar att kommunikationen underlättades även för 

sjuksköterskor om de kunde tala patientens språk. När kommunikationen mellan den 

utrikesfödda äldre och vårdpersonal underlättas genom ett gemensamt språk kan risken för 
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missförstånd minskas.  Flerspråkig vårdpersonal kan därför ses som en tillgång i vården i 

samband med vård av utrikesfödda äldre med begränsade språkkunskaper, eftersom 

patienttillfredsställelsen kan öka. En fungerande kommunikation kan även underlätta för den 

utrikesfödda äldre att uttrycka sina kulturella behov, vilket ökar möjligheten för sjuksköterskor 

att ge en kulturellt överensstämmande omvårdnad.  

 

För att uppnå en fungerande kommunikation mellan den utrikesfödda och vårdpersonal kunde 

en professionell tolk användas när språkliga barriärer råder visar denna litteraturstudie. När en 

sådan inte fanns tillgänglig konsulterade de utrikesfödda äldre en informell tolk vilket kunde 

vara en familjemedlem, deras vänner samt grannar. Däremot upplevde de utrikesfödda äldre att 

informationen som översattes av en informell tolk var otillräcklig. I McCarthy, Cassidy, 

Graham och Tuohys (2013) studie beskriver de att det finns risker med att använda sig av 

informell tolk där översättning inte alltid är korrekt på grund av ofullständig kompetens i 

medicinska terminologier. Missförstånd och ofullständig översättning kan leda till negativa 

konsekvenser i förståelse hos båda parter i mötet, men även i behandling och åtgärder 

(McCarthy et al., 2013), vilket har en negativ påverkan på patientsäkerheten (Hultsjö & Hjelm, 

2005; van Rosse et al., 2016; Vermeir et al., 2015). Detta kan var en förklaring till varför flera 

utrikesfödda äldre upplevde att översättning av information från en informell tolk inte alltid var 

positiv. I föreliggande studie visas att en del utrikesfödda äldre istället föredrar direkt 

kommunikation med vårdpersonal trots språksvårigheter. McCarthy et al. (2013) betonar i sin 

studie att vårdpersonalen inte kan vara säkra på om patienten får all information eller att den 

information som patienten delger framförs till vårdpersonal.  

 

Vid bristande informationsöverföring kan sjuksköterskans förmåga att identifiera de 

utrikesfödda äldres omvårdnadsbehov begränsas. Det kan också innebära att de kulturella 

aspekterna av behoven inte går att beakta, vilket kan resultera i att omvårdnaden inte blir 

effektiv och tillfredsställande enligt Leininger (1978). Litteraturstudiens resultat betonar 

således vikten av en fungerande kommunikation mellan den utrikesfödda äldre och 

vårdpersonal för att uppnå den transkulturella omvårdnaden samt undvika att patientsäkerheten 

hotas. Utrikesfödda äldre bör bli informerade om deras rättigheter till tolktjänster enligt 

Förvaltningslagen (SFSR 2017:900) för att minimera risken för bristande 

informationsöverföring. 
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Bristande information relaterad till utrikesfödda äldres sjukdomar, 

undersökningar och deras rättigheter 

Litteraturöversiktens resultat visade att språkbarriären på grund av bristande språkkunskaper 

och låga läs- och skrivkunnighet begränsade många utrikesfödda äldres förståelse av muntlig 

och skriftlig information från vårdpersonalen. Bristande förståelse av information som var 

relaterade till medicinska undersökningar och läkarordinationer gav upphov till att utrikesfödda 

äldre upplevde förvirring, frustration och att möjligheten till att vara delaktig i sin vård 

begränsades. Sjuksköterskan har ett ansvar för att ge en korrekt, lämplig och kulturellt anpassad 

information till patienter enligt ICN (International Council of Nurses, 2012). Patientlagen (SFS 

2014:821) betonar även att informationen ska vara individanpassad med hänsynstagande till 

bland annat språkliga bakgrund och individuella förutsättningar. I denna studie framkom det att 

vårdpersonalen inte gav individanpassad information till de utrikesfödda äldre. Det framkom 

även att en återkoppling inte utfördes, vilket McCabe och Timmins (2015) anses vara en viktig 

del i en kommunikationsprocess där mottagaren informerar sändaren om hur budskapet har 

tolkats. Utan en sådan återkoppling kan informationen missförstås. Missförstånd av 

informationen kan bland annat leda till bristande följsamhet till ordinerat läkemedel 

(Socialstyrelsen, 2019). I föreliggande studie har det även visat att vårdpersonalen gav bristande 

information i samband med medicinska undersökningar och om de utrikesfödda äldres 

sjukdomar. Denna brist ledde till att många utrikesfödda äldre inte förstod syftet med 

undersökningen avsedd som en hälsoförebyggande åtgärd och söker enbart vid uppkomst av 

symtom, vilket går emot HSL (2017: 30) mål att förebygga ohälsa.  

 

Bristen på att få information om de utrikesfödda äldres sjukdomar hindrade dem att få en 

helhetsbild av deras hälsosituation och begränsade deras delaktighet i vården. Utebliven 

information om viktiga hälsoförebyggande åtgärder och om de utrikesfödda äldres sjukdom kan 

innebära ökat lidande för individen. Det kan också innebära höga kostnader för samhället om 

de viktiga hälsoförebyggande åtgärderna ignoreras.  I Patientlagen (SFS 2014:821) beskrivs 

patientens rättighet att få information om bland annat sitt hälsotillstånd, de tillgängliga 

metoderna för undersökningar och metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Däremot har 

resultatet i denna litteraturöversikt visat att vårdpersonal inte har arbetat i enligheten med 

Patientlagen (SFS 2014:821). Det är sålunda viktigt att de rättigheter som finns i lagar efterlevs 

för att undvika onödiga lidande hos de utrikesfödda äldre som kan motverkas genom en 

individanpassad information. För att undvika missförstånd bör vårdpersonal ha en återkoppling 
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med den utrikesfödda äldre med anledning att kontrollera hur budskapet har tolkats och om det 

har tolkats på ett korrekt sätt (McCabe & Timmins, 2015). 

 
Tidsbrist och stress hos vårdpersonal 

Tidsbrist och stress hos vårdpersonal har visat begränsa den verbala kommunikationen med den 

utrikesfödda äldre i denna litteraturöversikt. Verbal kommunikation är enligt tidigare studier 

(Ali & Watson, 2017; de Moissac & Bowen, 2018) livsnödvändig inom hälso- och sjukvården. 

I denna litteraturöversikt hindrade tidsbrist och stress hos vårdpersonal de utrikesfödda äldre 

att bland annat skapa en diskussion med vårdpersonalen om sin sjukdom. Information om de 

utrikesfödda äldres hälsotillstånd kunde utebli. Patientlagen (2024:821) beskriver patientens 

rättigheter till att bland annat få information om sitt hälsotillstånd. Däremot efterlevs inte denna 

lag på grund av tidsbrist och stress hos vårdpersonal. Vårdorganisationer bör identifiera faktorer 

till tidsbristen och stressen samt hitta åtgärder, eftersom det kan ge en god förutsättning för 

verbal kommunikation mellan den utrikesfödda äldre och vårdpersonal. 

 

Vårdpersonalens engagemang och bemötande 

Vårdpersonalens empati har en stor betydelse i kommunikation med utrikesfödda äldre för att 

kunna förstå patientens upplevelse i olika situationer. Vårdpersonal som engagerar sig och visar 

villighet till kommunikation trots begränsade språkkunskaper hos båda parter kan skapa 

förtroende och bidra till ökad vårdkvalitet. En sådan kommunikation kan ses som interpersonell, 

eftersom vårdpersonalen har tagit hänsyn till de faktorer som påverkar kommunikationen med 

den utrikesfödda äldre. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (International Council of 

Nurses, 2012) ska sjuksköterskan uppvisa professionella värden. Det innebär att sjuksköterskan 

bland annat ska vara lyhörd för patientens behov av vård för att minska upplevelsen av 

övergivenhet. 

 

I föreliggande studie resulterade vårdpersonalens bristande engagemang i negativa upplevelser 

av kommunikationen och låg tillfredsställelse av den givna vården. Enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (International Council of Nurses, 

2012) ska sjuksköterskan se till att patienter blir sedda och förstådda som unika individer. HSL 

(SFS 2017:30) betonar även vikten av jämlik vård och ska ges med respekt för allas lika värde 

och den enskildes värdighet.  Vårdpersonalen som ansträngde sig, tog sin tid till att lyssna och 

försökte förstå patienten bidrog till att patientens upplevelse uppmärksammades. Både verbalt 
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och icke-verbalt kommunikationsteknik kan användas och bidra till att patientens behov och 

problem bekräftas, vilket kan ge en förutsättning till uppbyggnad av vårdrelation, tillit och 

trygghet. När vårdrelationen har etablerats kan kommunikationen mellan den utrikesfödda äldre 

och vårdpersonal sålunda effektiviseras (Joolaee et al., 2010). 

 

Metoddiskussion 

Det initiala syftet med litteraturöversikten var att belysa språkets betydelse för utrikesfödda 

äldres välbefinnande. Sedan gjordes en omformulering av syftet, eftersom kunskapsområdet 

inte var tillräckligt utforskat och erhållet material var litet. Litteraturöversiktens syfte breddades 

och ändrades till att beskriva utrikesfödda äldres upplevelser av kommunikation med 

vårdpersonal. Under sammanställning av samtliga vetenskapliga artiklar som 

litteraturöversikten grundas på krävdes en revidering av syftet. Det slutliga syftet blev således 

att beskriva utrikesfödda äldres upplevelser av vad som påverkar kommunikation med 

vårdpersonal inom hälso- och sjukvård.  

 

Vid sökning av vetenskapliga artiklar för att besvara litteraturöversiktens syfte användes 

databaserna PubMed och CINAHL, eftersom de innehåller relevanta forskningsartiklar inom 

ämnesområdet omvårdnad. Att flera databaser har använts innebär att litteraturöversikten får en 

ökad trovärdighet med förklaring att möjligheten till att hitta relevanta artiklar ökar. Antalet 

sökträffar begränsades till 300. Detta kan ses som en metodologisk svaghet, eftersom relevanta 

artiklar kan ha förbisetts och påverkar resultatet. Manuella sökningar för att minska risken att 

förbise ytterligare relevanta litteratur genomfördes, vilket kan vara en styrka på grund av att det 

genererade ytterligare artiklar till resultatet. Urvalet av forskningsartiklar påverkade också 

resultatet, eftersom flera artiklar med intressanta abstrakt kostade pengar och att full text inte 

var tillgänglig. Formulering av sökorden var en svårighet. Bibliotekarie på Högskolan Dalarna 

och handledare konsulterades för att finna en sökstrategi som speglade syftet utan att inrikta sig 

mot ett specifikt perspektiv samt att hitta MeSH-termer i de olika databaserna. En metodologisk 

styrka gällande sökorden var att MeSH-termer och synonymer användes för att öka möjligheten 

till att hitta relevanta artiklar i de olika databaserna.  

 

Sökningarna av vetenskapliga artiklar gjordes i enlighet med litteraturöversiktens inklusions- 

och exklusionskriterier. De utrikesfödda äldre begränsades från 50 år och uppåt med 
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förklaringen att åldrandet ur andra kulturella perspektiv beaktades. I skandinaviska länder kan 

de äldre kategoriseras som 65 år och äldre, sålunda föreligger det en risk att överförbarheten av 

studieresultatet påverkas. De äldre deltagarna i samtliga vetenskapliga artiklar som resultatet 

grundar sig på har ett ursprung från olika länder, vilket ökar trovärdigheten av 

litteraturöversikten eftersom studieresultatet inte representerar en specifik nationalitet. 

Beträffande tidsintervallet begränsades sökningarna initialt enbart till forskningsartiklar 10 år 

tillbaka i tiden och som enbart genomfördes inom skandinaviska länder. Efter urvalet utifrån 

inklusions- och exklusionskriterier resulterade det i ett begränsat antal forskningsartiklar. 

Således utökades publiceringsåret till 15 år. Vetenskapliga artiklar äldre än 10 år kan ses som 

en svaghet. Den geografiska kontexten utökades också från skandinaviska länder till 

västerländska länder, vilket gjorde att flera artiklar kunde inkluderas till resultatet. Den stora 

geografiska kontexten kan anses som en styrka eftersom det ökar överförbarheten. 

Överförbarheten påverkas på grund av att deltagarna i samtliga forskningsartiklar kommer från 

olika kulturella bakgrund, och synsättet beträffande att kommunicera med utrikesfödda äldre 

samt lagar kan skilja sig mellan olika länder. Däremot upplevde samtliga deltagarna i respektive 

forskningsartiklar språkbarriärer vid kommunikation med vårdpersonal inom hälso- och 

sjukvård oavsett etnisk och kulturell tillhörighet, vilket ökar överförbarheten i flera kontexter.  

 

Litteraturöversikten grundar sig på kvalitativa studier för att kunna förstå utrikesfödda äldres 

upplevelser. Kvalitativ metod ger en bättre helhetsförståelse av deltagarnas upplevelser i 

jämförelse med kvantitativa metod, vilket kan ses som en styrka. Svagheter med att enbart 

inkludera kvalitativa studier är att resultatet inte är generaliserbara till en större population och 

studierna har en begränsad räckvidd. Forsberg och Wengström (2015) menar att kvalitativ 

forskning syftar till att beskriva eller att tolka ett fenomen, men även för att förstå och förklara 

upplevelser och erfarenheter, vilket var syftet med litteraturöversikten. Vetenskapliga artiklar 

av kvalitativ ansats som genomfördes genom telefonintervjuer sorterades ut, eftersom de inte 

ansågs ge en djupare förståelse av deras upplevelser och erfarenheter med förklaring att 

helheten inte går att beakta genom en sådan metod. De valda artiklarna till denna 

litteraturöversikt kvalitetsgranskades tillsammans, vilket ökar granskningens pålitlighet. De 

artiklar som inkluderades var enbart av hög kvalité, vilket kan vara en styrka till 

litteraturöversikten. 
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Etisk diskussion 

Samtliga artiklar som resultatet baseras på har ett etisk godkännande som följer 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (u.å). Genom att enbart inkludera artiklar som har 

tillstånd eller blivit godkända av etisk kommitté ökar det vetenskapliga värdet. Två av 14 

forskningsartiklar har ett godkännande av Institutional Review Board (IRB), vilket är 

motsvarigheten till etiskkommitté i USA. Forskningsartiklarna godkända av IRB har valts att 

inkluderas som även följer Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer, genom att säkerställa 

och skydda individens rättighet vid deltagande i forskningsstudie.  Forskningsartiklarna som 

valdes till litteraturöversiktens resultat har etiskt granskats med ett kritiskt tankesätt. 

Diskussioner om deltagarnas medverkan för att se om de har skadats, utnyttjats eller sårats i 

undersökningarna har genomförts, vilket inte visar att det förekommer tecken på detta. För de 

artiklar som saknar etiska övervägande eller varit av etisk tvivelaktig karaktär har de valts bort. 

Granskningsmodellen ger utrymme för egna tolkningar, vilket kan påverka studiernas kvalitet. 

 

Klinisk betydelse för samhället  

Enligt litteraturöversiktens resultat visade att de utrikesfödda äldre är en utsatt 

patientgrupp vid kommunikation med vårdpersonal inom hälso- och sjukvården. Det är en 

angelägenhet för sjuksköterskor och de övrig vårdpersonal att bli medvetna om de 

utrikesfödda äldres upplevda problem vid kommunikation. Denna litteraturöversikt bidrar 

till att öka kunskap och förståelse hos sjuksköterskor och övrig vårdpersonal gällande de 

problemen de utrikesfödda äldre upplever vid kommunikationen. De upplevda 

kommunikationsproblemen är ett incitament för en förbättrad kommunikation i syfte att 

undvika de negativa följderna, såsom ökat lidande hos individen och ökade 

samhällskostnader. Litteraturöversikten visar även vikten av flerspråkig personal på 

avdelningar för att underlätta kommunikation med de utrikesfödda äldre vid 

omvårdnadsarbete. 

 

Slutsats 

Kommunikationsproblem på grund av språkliga och kulturella skillnader inom hälso- och 

sjukvård ska inte begränsa de utrikesfödda äldres rättighet till god vård. Det är viktigt att de 

rättigheter som finns i HSL (SFS 2017:30) och Patientlagen (SFS 2014:821) efterlevs. De 

utrikesfödda äldre bör få individanpassade information av hälso- och sjukvårdspersonal 
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beträffande deras hälsotillstånd, förebyggande åtgärder och olika medicinska undersökningar 

för att undvika missförstånd, eftersom det kan ha en negativ påverkan på patientsäkerheten. 

Vårdpersonalen bör ha kulturell kompetens, vara lyhörda och ha ett hänsynstagande till 

patientens individuella förutsättning i samband med kommunikation. Omvårdnaden ska vara 

kulturellt anpassad genom att beakta den äldre personens kulturella bakgrund där 

sjuksköterskan ska identifiera, testa och förstå och använda transkulturell kunskap och 

utövning. För att underlätta kommunikationen bör vårdpersonalen inom hälso- och sjukvård 

visa engagemang. Det är av vikt att arbeta med olika sätt att få kommunikationen att fungera 

men framförallt att ha en god relation till den utrikesfödda äldre, eftersom det har en stor 

betydelse för kommunikationen. Att hitta andra strategier för att överbrygga 

kommunikationsproblem är sålunda absolut nödvändig. 

 

Förslag till vidare forskning 

Studier på utrikesfödda äldres upplevelser av vad som påverkar kommunikation med hälso- och 

sjukvårdspersonal är begränsad. Det finns ett tydligt behov av vidare forskning på hur hälso- 

och sjukvården kan arbeta för att överbrygga kommunikationsproblem. Forskningen kan inrikta 

sig på att identifiera faktorer som främjar och hindrar en effektiv kommunikation mellan den 

utrikesfödda äldre och vårdpersonal. Ett annat förslag är att undersöka vad som påverkar 

informationsöverföring från vårdpersonalen till de utrikesfödda äldre. Forskningen kan 

genomföras som en systematisk litteraturöversikt men även undersökas med en kvalitativ 

eller kvantitativ ansats. De föreslagna vidare forskning kan bidra till en ökad kunskap om hur 

kommunikationen mellan utrikesfödda äldre och vårdpersonal kan förbättras med syfte att 

undvika försämring av vårdkvalité samt riskera patientsäkerheten.  
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Bilaga 2: Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier 
 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
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15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 

& Wengström (2008). 
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Bilaga 3: Artikelmatris 
 
PubMed 

Författare 

 

Land 

 

År 

Titel Syfte Design 

  

Metod 

Deltagare 

 

Kön  

 

Eventuellt 

bortfall 

Resultat Kvalitetsgrad 

 

Procent 

Hovde, B., 

Hallberg, 

I.R., & 

Edberg, A. 

  

Sverige 

  

2007 

Older immigrants’ 

experience of their 

situation in the context 

of receiving public care 

in Sweden 

The aim of this study was to 

illuminate older immigrants’ 

experience of their life situation in 

the context of receiving public care 

in Sweden. 

Kvalitativ  

 

Semistrukturerade intervjuer. 

Kvalitativ manifest och latent 

innehållsanalys enligt Berg 

(2001). 

n = 16 

 

12 kvinnor 

och 4 män 

Några utrikesfödda äldre upplevde att 

kommunikation med vårdpersonal 

begränsades på grund av 

språksvårigheter. 

Hög 

 

88% 

Jowsey, T., 

Gillespie, J., 

& Aspin, C. 

 

Australien 

 

2011 

Effective 

communication is 

crucial to self-

management: the 

experience of 

immigrants to Australia 

living with diabetes  

This article explores some of the 

distinctive features of the immigrant 

experience of type II diabetes 

mellitus (DM) in terms of 

communication, self-management 

support and agency, and the 

implications for programs 

encouraging self-management of 

chronic conditions.  

Kvalitativ 

 

Semistrukturerade djupgående 

intervjuer Kvalitativ 

innehållsanalys och QSR 

NVivo8 användes vid 

dataanalys. Vi deskriptiv 

analys användes SPSS version 

15.  

n = 25 

 

11 kvinnor, 

14 män  

Deltagarna som inte talade flytande 

engelska kommunicerade mindre med 

vårdpersonal. Frågor gällande hantering 

av sin sjukdom påverkades av 

begränsade språkkunskaper. Deltagarna 

som ville vara delaktiga i sin vård 

kände sig begränsade när informationen 

upplevdes som förvirrande.  

Hög 

 

80% 

Kwok, C., & 

Sullivan, G. 

 

Australien 

 

2007 

Health seeking 

behaviours among 

Chinese-Australian 

women: implications 

for health promotion 

programmes 

This article examines the extent to 

which older women of Chinese 

ancestry participate in health 

screening programmes, and the 

reasons for their behaviour. 

Kvalitativ 

 

Djupgående intervjuer med 

hjälp av intervjuguide 

innehållande slutna och öppna 

frågor. En grundad teori. Data 

analyserades enligt Browne 

och Sullivan (1999). 

n = 20  

 

Enbart 

kvinnor 

Svårigheter att kommunicera med 

västerländska läkare på grund av 

kulturella och språkliga skillnader. 

Deltagarna föredrog vård av personal 

som de kan kommunicera med på 

samma språk och kan förstå sina 

kulturella attributer.  

Hög 

 

84% 
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PubMed 
Författare 

 

Land 

 

År 

Titel Syfte Design 

  

Metod 

Deltagare 

 

Kön  

 

Eventuellt 

bortfall 

Resultat Kvalitetsgrad 

 

Procent 

Legido-Quigley, 

H., Nolte, E., 

Green, J., 

Parra, D., & 

McKee, M. 

  

Spanien 

  

2012 

The health care 

experiences of British 

pensioners migrating to 

Spain: a qualitative 

study. 

To explore the health 

care experiences of 

British pensioners who 

have migrated to Spain. 

Kvalitativ 

 

Grundad teoretisk strategi 

och djupgående intervjuer. 

Induktiv analys av 

datainsamlingen enligt 

kvalitativ analys Strauss 

(1987) och Charmaz (2006). 

n = 62 

 

35 kvinnor 

och 27 män 

Språkbarriären var ett av det största bekymret på 

grund av begränsad förmåga att kommunicera med 

hälso- och sjukvårdspersonal. Sjuksköterskor och 

läkare med negativ attityd var inte villiga att prata 

samma språk som patienten. Vänner fick agera 

som informell tolk.  

Hög 

 

84% 

Montyre, J., 

Neville, S., & 

Holroyd, E. 

  

Nya Zeeland 

  

2017 

 

Moving backwards, 

moving forward: the 

experiences of older 

Filipino migrants 

adjusting to life in New 

Zealand 

To explore the 

experiences of older 

Filipino migrants 

adjusting to living 

permanently in New 

Zealand. 

Kvalitativ 

 

Semistrukturerad 

intervjuguide. Induktiv och 

datadriven tematisk analys 

enligt Braun och Clarke 

(2006).  

n = 17 

 

10 kvinnor 

och 7 män 

 

Bortfall = 3 

Språket som barriär att förstå vårdpersonal. En del 

utrikesfödda deltagare upplevde att de blev 

ignorerade på grund av bristande språkförmåga.  

Hög 

 

80% 

 

Nguyen, G. T., 

Barg, F. K., 

Armstrong, K., 

Holmes, J. H., 

& Hornik, R. 

C.  

  

USA  

  

2008 

Cancer and 

communication in the 

Health Care Setting: 

Experience of Older 

Vietnamese 

Immigrants, a 

qualitative study  

The purpose of this study 

is to examine elements of 

provider–patient cancer 

communication from the 

viewpoint of older 

Vietnamese immigrants.  

Kvalitativ 

 

Grundad teoretisk strategi. 

Semistrukturerad individuell 

intervju. Analys av data 

gjordes med hjälp av 

kvalitativa 

analysprogrammet QSR N6. 

n = 20  Deltagarna uppgav bristande information om 

vilken typ av läkarundersökning som 

genomfördes. Deltagarna upplevde att de inte har 

rollen att självmant söka information. En deltagare 

upplevde motstånd från läkarens sida när 

deltagaren frågade om mer information gällande 

sin sjukdom. Språket ansågs som en barriär att 

förstå vårdpersonal. God upplevelse av 

kommunikation med en läkare som talar samma 

språk.  Deltagarna kände motvilja att använda sina 

barn som informell tolk. Föreligger en bristande 

information om patientens rätt till tolk.  

Hög 

 

84%  
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CINAHL 
Författare 

 

Land 

 

År 

Titel Syfte Design 

 

Metod 

Deltagare 

 

Kön 

 

Eventuellt 

bortfall 

Resultat Kvalitetsgrad 

 

Procent 

Ballantyne, P. 

J., Mirza, R. 

M., Austin, Z., 

Boon, H. S., & 

Fisher, J. E.  

 

Kanada 

 

2011 

Becoming Old as a 

‘Pharmaceutical 

Person’: 

Negotiation of 

Health and 

Medicines among 

Ethnoculturally 

Diverse Older 

Adults 

To identify elderly persons’ 

perceptions and uses of 

medicines.  

Kvalitativ 

 

Djupgående semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor. 

Tolkningsmetod av narrativ 

analys enligt Bury (2001) och 

Ryan, Bissel och Morescoft 

(2007).  Grundad teoretisk 

metod enligt Charmaz (2000). 

Induktiv innehållsanalys enligt 

NVivo. vid dataanalys.  

n = 30 

 

24 kvinnor 

och 4 män 

Flera deltagare får ingen information om 

sitt sjukdomstillstånd eller anledning till 

läkemedelsanvändning och dess effekt 

samt biverkning.  

 

En deltagare upplevde 

kommunikationssvårighet på grund av 

språkbarriär.  

Hög 

 

76% 

Hall, K., & 

Hardill, I. 

  

Spanien 

  

2016 

Retirement 

migration, the 

‘other’ story: caring 

for frail elderly 

British citizens in 

Spain. 

This paper, therefore, focuses 

on this vulnerable group who 

are less visible within social 

spaces and explores the lived 

experiences of accessing care as 

an older British person in Spain. 

Kvalitativ 

 

Djupgående semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor. 

Tolkningsmetod av narrativ 

analys enligt Bury (2001) och 

Ryan, Bissel och Morescoft 

(2007).  Grundad teoretisk 

metod enligt Charmaz (2000). 

Induktiv innehållsanalys enligt 

NVivo. vid dataanalys.  

n = 25  

 

16 kvinnor 

och 9 män  

Deltagarna upplevde språket som en 

barriär. Vissa upplevde att 

vårdpersonalen inte förstod dem. Några 

kunde inte förstå de medicinska termerna 

trots god språkförståelse. En del deltagare 

upplevde även negativ attityd hos 

vårdpersonal inom hälso- och sjukvård 

gällande kommunikation. Språk- och 

kulturbarriär upplevdes som en utmaning 

vilket resulterade i dålig livskvalitet. 

Hög  

 

80%  

Heikkilä, K., 

Sarvimäki, A., 

& Ekman, S-

L.  

 

Sverige  

 

2007  

Culturally 

congruent care for 

older people: 

Finnish care in 

Sweden  

The purpose of the study is to 

describe one model of a 

culturally congruent care setting 

for older people, the Finnish 

Home in Sweden, and how 

cultural congruency is used in 

care for older Finnish 

immigrants in order to promote 

their well‐being. 

Etnografisk design 

 

Observation och intervju. 

Dataanalys enligt Boyle (1994), 

en traditionell metod för 

etnografisk design. Ytterligare 

andra analysmetoder enligt 

Atkinson och Hammersley 

(1994) och Tesch (1990) 

användes.   

Alla på 

boendet 

inklusive 

vårdpersonal 

och anhöriga 

Språket upplevdes inte som ett hinder då 

all personal talade ett gemensamt språk. 

Kommunikationen med vårdpersonal 

såväl som läkare underlättades och 

deltagarna kände sig förstådda.  

Hög 

 

80% 
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CINAHL 
Författare 

 

Land 

 

År 

Titel Syfte Design 

 

Metod 

Deltagare 

 

Kön 

 

Eventuellt 

bortfall 

Resultat Kvalitetsgrad 

 

Procent 

Joo, J. Y., & 

Lee, H. 

  

USA 

  

2016 

Barriers to and 

facilitators of 

diabetes self-

management with 

elderly Korean-

American 

immigrants. 

The aim of this study was to 

explore barriers to and 

facilitators of diabetes self-

management among first-

generation Korean-American 

elderly immigrants with type 2 

diabetes in the United States 

Midwest 

Kvalitativ 

 

Tre fokusgruppsintervjuer och 

fem individuella intervjuer.  

Semistrukturerade intervjuer 

och öppna frågor. Standard 

innehållsbaserad analys enligt 

Elo och Kyngäs (2008) och 

Strauss och Corbin (2008).  

n = 23 

 

11 kvinnor 

och 12 män 

  

Språk ansågs vara en barriär gällande att 

uttrycka sitt behov, ställa frågor kring sin 

sjukdom, förstå muntlig och skriftlig 

information.  

Hög 

 

92% 

Liu, Z., 

Beaver, K., & 

Speed, S. 

  

Storbritannien  

  

2015 

Chinese Elders’ 

views on their 

interactions in 

general practice: a 

Grounded Theory 

study 

This study aimed to explore 

Chinese Elders’ experiences of 

and attitudes towards the 

provision of health services in 

primary care. 

Kvalitativ 

 

Grundad teori-studie och öppna 

fördjupade individuella 

intervjuer. Manuell analys 

enligt Glaser (1978) användes 

vid dataanalys. 

n = 33 

 

23 kvinnor 

och 10 män 

Kommunikation ansågs vara ett problem 

som påverkade hälsan och sökandet av 

hjälp.  

Hög 

 

88% 

Martinsson, I., 

Edberg, A.-K., 

Janlöv, A.-C. 

  

Sverige 

  

2013 

Growing old in a 

foreign context - 

older immigrants’ 

experience of 

everyday life in 

residential care 

facilities 

The aim of the study was to 

illuminate older immigrants’ 

experiences of moving to a 

residential care facility.  

Kvalitativ 

 

Semistrukturerade intervjuer. 

En intervjuguide användes vid 

datainsamling. Kvalitativ 

manifest innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman 

(2004).  

n=7  

 

3 kvinnor och 

4 män 

Att flytta till en bostadsomsorg 

resulterade i känslan av att vara 

främmande på grund av 

kommunikationssvårigheter, vilket ledde 

till svårigheter att kommunicera med 

vårdpersonal. Det som 

uppmärksammades var deltagarnas 

svårigheter att socialisera sig med 

vårdpersonal, men kunde underlättas om 

personalen talade samma språk. 

Hög 

 

84% 
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CINAHL 
Författare 

 

Land 

 

År 

Titel Syfte Design 

 

Metod 

Deltagare 

 

Kön 

 

Eventuellt 

bortfall 

Resultat Kvalitetsgrad 

 

Procent 

Parajuli, J., 

Horey, D., & 

Avgoulas, M.-I. 

  

Australien 

  

2019 

Access to breast 

cancer screening -- 

perception, and 

perceived barriers 

among older 

Bhutanese refugee 

women resettled in 

Australia: a 

qualitative study. 

To explore the perception and 

perceived barriers of Bhutanese 

refugee women to the access 

and use of breast-screening 

service. 

Kvalitativ 

 

Individuella djupgående 

intervjuer. En intervjuguide 

användes vid datainsamling. 

Interpretative 

phenomenological analysis 

(IPA) och NVivo11 användes 

vid dataanalys. 

n = 14  

 

Enbart 

kvinnor 

Begränsade språkkunskaper och dålig 

läskunnighet orsakade 

kommunikationsproblem, som ledde till 

bristande information om varför 

undersökningen skulle göras. Kvinnorna 

upplevde motvilja att ställa frågor till 

läkaren utan tolk. Det framkom att 

barnen fick agera som informell tolk, 

men de ville inte dela med sig känsliga 

informationer om deras hälsa i barnens 

närvaro.  

Hög 

 

88% 

 
 
Google Scholar 

Författare 

 

Land 

 

År 

Titel Syfte 

Design 

 

Metod 

Deltagare 

 

Kön 

 

Eventuellt 

bortfall 

Resultat 

Kvalitetsgrad 

 

Procent 

Thyli, B., 

Hedelin, B., & 

Athlin, E.  
 
Norge 
 
2014 

Experiences of 

health and care 

when growing old 

in Norway - From 

the perspective of 

elderly immigrants 

with minority ethnic 

backgrounds  

The aim of this study was to 

explore the experiences of 

growing old in a new society 

with a focus on health and care.  

Kvalitativ 
 
Grundad teori. Öppna 

intervjuer. Komparativ metod 

av Strauss och Corbin (1998) 

vid dataanalys. 

n = 9 

 

7 kvinnor 

och 2 män 

Deltagarna förlitade sig på barnen som 

informell tolk vid sjukhusbesök. De 

upplevde att vårdpersonal pratade direkt 

med deras barn. De upplevde att 

sjuksköterskor hade bristande tid och 

bristande förståelse för deras kultur.  

Hög 

 

92% 

 


