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Fungerande äldreomsorg trots språksvårigheter 
 

Hur kan alternativa vägar till kommunikation uppnås när 
det talade språket inte fungerar? 

 
 

Sammanfattning 
Forskningen visar att språket är viktig när det kommer till vård. Denna studie syftar 
till att undersöka hur vårdgivare inom hemtjänsten hanterar och uppfattar 
språksvårigheter med äldre invandrare som inte kan svenska. För att besvara syftet har 
kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer genomförts med sex stycken vårdpersonal 
inom hemtjänsten. Resultatet visar att språksvårigheter är vanligt förekommande men 
att det inte alltid behöver vara ett problem. För att hantera språkskillnaderna användes 
bland annat teckenspråk, kroppsspråk, ögonkontakt samt beröring. Utförliga 
besöksplaner, kontaktmannaskap och kontinuitet användes som arbetsredskap för att 
förebygga missförstånd och underlätta kommunikationen.  Det rådde olika meningar 
huruvida de äldre invandrarna var ensamma och isolerade. Personalen upplevde att de 
äldre upplevde språksvårigheterna som jobbiga, blev ledsna, arga och kände 
hopplöshet.  Skapandet av goda relationer påverkades inte av språksvårigheterna 
ansåg fyra av sex intervjupersoner. Antaganden användes inte för att underlätta 
språksvårigheterna då de behandlade alla individuellt. Tillmötesgående, 
förtroendeingivande, sunt förnuft och vänlighet var ord som förknippades med 
positivt bemötande.  
 

Nyckelord: äldre invandrare, hemtjänsten, hemtjänstpersonal, språksvårigheter, 
arbetssätt, bemötande. 



 

ÖREBRO UNIVERSITET 
Lisa Mattsson, Nadja Facey 
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 
Socionomprogrammet 
Examensarbete C, 15 hp 
Termin VI 
Ht. 2013 

 
 
 

Successful elderly care despite language difficulties
 

How can alternative approaches to communication be 
achieved when the spoken language isn’t working? 

 
 

Abstract 
Research shows that language is important when it comes to healthcare. This study 
aims to investigate how caregivers in home care handle and understand language 
difficulties with older immigrants who don’t speak Swedish. To answer the question 
qualitative, semi-structured interviews were conducted with six health workers in 
home care. The result shows that language difficulties are common but not always 
need to be a problem. To deal with the different languages following were used; sign 
language, body language, eye contact and touch. Detailed visit plans, contact persons 
and continuity were used as tools to prevent misunderstandings and to facilitate 
communication. There was a difference of opinion whether the older immigrants were 
alone and isolated. The staff felt that the older experienced language difficulties hard, 
that they were sad, angry and felt hopelessness. Four interview persons thought that 
the establishment of good relations were not affected by language difficulties. 
Assumptions were not used to facilitate language difficulties since they treated 
everyone individually. Accommodating, trustworthy, good sense and kindness were 
words that were associated with positive reception. 

Keywords: older immigrants, home care, home care personnel, language difficulties, 
work methods, treatment. 

  



 

Förord 
Vi vill tacka den personal inom hemtjänsten som deltog i vår studie för intressanta 
intervjuer, engagemang och glatt deltagande. Vi vill även tacka de enhetschefer inom 
hemtjänsten som hjälpte oss att få tag på intervjudeltagare. Ett stort tack riktas även 
till vår handledare Welat Songur för sitt engagemang i vår uppsats. 
 
Lisa & Nadja 
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Inledning  
Cirka två miljoner människor har flyttat till Sverige sedan mitten av 1940-talet. År 
1950 var antalet invandrare i Sverige 200 000 (Friberg & Hermansson, 2000, s. 13). 
År 2012 är antalet invandrare betydligt fler, cirka 1,9 miljoner invånare.  Hit räknas 
även människor födda i Sverige som har en eller två föräldrar som har invandrat 
(Statistiska centralbyrån (SCB)). Resultatet av invandringen har lett till att Sverige i 
dag är ett mångkulturellt samhälle med en befolkning som talar en mängd olika språk. 
Sverige har dessutom en befolkning med hög medellivslängd där vården utgör en 
viktig del av åldrandet. 

Språk och kommunikation är viktigt eftersom det är något väsentligt och utgör en 
viktig del i det dagliga livet. Luppens kunskapscentrum (2003, s. 7f) menar att 
relationer utgör grunden för våra liv och genom att kommunicera skapas ett socialt 
samspel. När vi kommunicerar pågår en social process innehållande känslor, 
processer och erfarenheter som utvecklar identitet, självkänsla och självförtroende. 
Genom kommunikation förmedlas olika saker om en själv, till exempel elementära 
behov, känslor och sökande efter bekräftelse och uppmärksamhet. Genom att kunna 
kommunicera dessa aspekter av sig själv bidrar det till att skapa en jämlik 
förväntansgrund vilket gör att samspelet fungerar på ett tillfredställande sätt (Luppen 
kunskapscentrum, 2003, s. 8). Att sakna möjlighet att samspela med andra människor 
skapar känslor av underlägsenhet och övergivenhet som i sin tur skapar isolering 
(Luppen kunskapscentrum, 2003, s. 10). Eftersom språk och kommunikation anses 
viktigt fokuserar mycket forskning om äldre invandrare på språket och vilka problem 
som kan uppstå när det talade språket inte fungerar. Att forskningen fokuserar på 
språksvårigheter kan leda till att de som inte kan språket ses som en annan grupp med 
andra behov. Liksom Torres (2007) skriver att dagens forskning inom äldre och 
invandrare främst fokuserar på äldre invandrare som en grupp med särskilda behov 
där dessa måste utredas och tydliggöras. ”Äldre invandrare” som begrepp innehåller 
flera komplexa vinklar. Till exempel ur ett språkligt eller socialpsykologiskt 
perspektiv. Begreppet är en typ av metonym, det vill säga ett allmänt uppfattat ord 
men som innebär något annat. I likhet med detta uppfattas begreppet ”äldre 
invandrare” som en grupp som bland annat associeras med isolering, svårigheter med 
både språk och kommunikation samt psykisk ohälsa. De två orden tillsammans 
framhäver något som skiljer sig från resten av de äldre där ”äldre invandrare” är 
annorlunda (SOU 1997:76). 

På grund av den ständiga invandringen har Sverige en befolkning som består av 
människor med en mängd olika språk. Detta tror vi kommer märkas mer och mer 
inom äldreomsorgen i framtiden. Då forskningen främst riktar in sig på språket som 
ett behov hos de äldre kan det bli svårt att uppfylla alla människors olika språkbehov. 
Med detta tänker vi att forskningen bör byta fokus och rikta in sig mer på hur 
äldrevården kan arbeta runt språkproblemet och hitta alternativa lösningar. 
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Problemformulering 
Dagens forskning fokuserar på att äldre invandrare har särskilda behov och att språket 
ses som ett stort hinder i vården av denna grupp. Vi vill undersöka hur det förhåller 
sig i det praktiska arbetet. Vi tänker att forskningen överproblematiserar vikten av 
språket. Hur kan ett samarbete äldre och vårdgivare emellan fungera trots att de inte 
talar samma språk? Kan ett annat sätt att kommunicera framkomma av vår studie som 
bidrar till att dessa ”förutfattade” särskilda behov kan ses ur ett annat perspektiv? 
Studien avser, med detta som bakgrund att undersöka om språksvårigheter finns och 
hur de i så fall visar sig samt hur de hanteras. Detta anser vi vara viktigt inom det 
sociala arbetet för det kan hjälpa till att ge en annan vinkel över hur en relation kan 
fungera trots språksvårigheter. Genom att hitta andra sätt att arbeta kan betydelsen av 
det delade språket minska.  

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur vårdgivare inom hemtjänsten i två 
invandrartäta områden i Örebro kommun hanterar och uppfattar språksvårigheter med 
äldre invandrare som inte kan svenska.  

Frågeställningar 
• Vilka alternativa vägar till kommunikation kan uppstå mellan vårdgivare och 

den äldre som inte kan svenska? 
• Hur hanteras språksvårigheter av vårdpersonalen samt av arbetsplatsen?  
• Hur kan en relation fungera trots språksvårigheter?   
• Hur uppfattar vårdpersonalen de äldres upplevelser av språksvårigheterna? 

Bakgrund 
Detta avsnitt tar upp begreppet invandrare och hur olika definitioner skiljer sig åt. 
Detta för att ge ökad förståelse kring begreppet och visa på hur begreppets olika 
definitioner inverkar på människors antaganden. Vidare presenteras olika 
kommunikationsbegrepp och förklaringar för att få större förståelse för olika 
kommunikationssätt. Vi anser att det underlättar när det kommer till att få en 
helhetssyn i vad kommunikation innebär och att det talade språket inte utgör all 
kommunikation. Slutligen presenteras Örebro kommuns värdegrund för vård och 
omsorg. Den finns med då den ger en tydlig bild av hur personalen förväntas bemöta 
de äldre. 

Begreppet invandrare 
Invandrarbegreppet används på många sätt i det dagliga livet. Som rättsligt begrepp 
finns ingen heltäckande definition. De definitioner som finns skiljer sig mycket åt. 
Det finns en objektiv begreppsdefinition där invandrare definieras utifrån objektiva 
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bedömningsgrunder såsom födelseland, medborgarskap, modersmål, vistelsetid i 
Sverige. Det finns också en subjektiv begreppsdefinition där utseendet eller om 
språket talas med eller utan brytning avgör om personen uppfattas som invandrare 
eller inte. Den personliga indelningen kan skifta i förhållande till andras. Du kan se 
dig själv som svensk fastän andra ser dig som invandrare eller vice versa (Friberg & 
Hermansson, 2000, s. 20f). I studien används den objektiva definitionen när begreppet 
äldre invandrare nämns. Fokus i den objektiva definitionen ligger i att inte kunna 
svenska. 

Begreppet kommunikation 
En definition av kommunikation är att individer utbyter ord, meningar och 
betydelseinnehåll med hjälp av symboler. Det finns ett system av symboler som 
innebär verbalt och icke-verbalt språk som alla inblandade förstår (Hanssen, 2007, s. 
43). När språket används i muntlig och skriftlig form brukar det kallas för verbal 
kommunikation. Då tillskrivs orden olika symboler (Hanssen, 2007, s. 43, 
53). Genom att se orden som symboler tänker vi att det kan vara svårt för två personer 
att kommunicera verbalt då de inte använder samma symbolspråk. Hanssen (2007, s. 
45f) skriver att icke-verbal kommunikation är kommunikation utan språk, istället 
används andra symboler som ansiktsuttryck, röstklang, ögonkontakt, kroppsrörelser, 
fysisk beröring med mera. Därför tänker vi att om två personer inte talar samma språk 
kan det underlätta att använda de andra symbolerna såsom kroppsspråk, mimik och 
fysisk beröring. På så sätt kan två personer kommunicera med varandra trots att det 
verbala språket inte fungerar. Vi tänker att vissa symboler betyder samma sak för alla. 
Till exempel visar ett leende att en person är glad. Vi tänker även att personer lär sig 
förstå varandras symboler. Det kan handla om att lära sig några ord på den andres 
språk men också lära sig vilka fysiska symboler den andre använder. 
 En annan definition av kommunikation är att människor genom kommunikationen 
delar med sig av sina upplevelser, känslor och tankar. Kommunikation går ut på att 
göra en gemenskap genom att dela tankar (Nilsson & Waldermarsson, 2007, s. 11). Vi 
tänker att det kan vara svårt att dela med sig av känslor då det talade språket inte 
fungerar. Däremot anser vi att det går att se hur en person känner genom dennes 
fysiska symboler, det vill säga kroppsspråk, ansiktsuttryck, röstklang med mera. 
Hanssen (2007, s. 45) menar att vi människor har svårt att styra över vår icke-verbala 
kommunikation vilket leder till att det oftast är den som speglar den rätta bilden av 
hur vi känner.  
 Det är genom språket vi kan samspela med andra människor och när andra 
människor möter oss lär vi oss se vilka vi är (Nilsson & Waldermarsson, 2007, s. 11). 
Vi tänker att eftersom vi människor har det fysiska symbolspråket är det möjligt att 
samspela och att kunna se oss själva genom andra. På så sätt kan vi sätta oss in i den 
andres tankar om oss och förstå vad som förväntas av oss. 

Värdegrund för vård och omsorg i Örebro kommun 
På Örebro kommuns hemsida finns riktlinjer för deras värdegrund inom vård och 
omsorg. Vi tycker att kommunens värdegrund är viktig för den kan kompensera 
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bristerna i språksvårigheterna. Brister i språket kan fungera tack vare en tydlig 
värdegrund. Vi fokuserar mycket på personalens bemötande och enligt Örebro 
kommun (2013) beskriver värdegrunden hur personalen ska bemöta de som är i behov 
av vård och omsorg. 
 Bemötandet från personalen ska vara jämlikt, respektfullt och vänligt. Personalen 
ska stötta vårdtagaren för att denne ska kunna behålla och utveckla sina intressen och 
de sociala kontakter som anses vara viktiga för personen. Personalen ska informera 
vårdtagaren om det som rör dennes vård och omsorg. De ska även stötta vårdtagaren 
till att leva ett självständigt liv. Vårdtagaren har rätt att bli lyssnad på, att personalen 
tar sig tid att samtala samt att personalen skapar en god relation till vårdtagaren. 
Genom goda relationer anses förtroende skapas. Vårdtagaren kommer att möta 
personal som denne känner igen och vet hur personen vill ha det. Personalen har god 
yrkeskunskap och social kompetens (Örebro kommun, 2013). 
 Det finns även vissa garantier för vårdtagaren. Alla vårdtagare får en 
kontaktperson som de har rätt att byta. Vårdtagaren ska kontaktas om tiden för 
besöket ändras eller om det kommer någon annan ur personalen än det var tänkt från 
början. Personalen har alltid namnbricka och synlig legitimation när de besöker en 
vårdtagare. Vårdtagaren är med vid planeringen av en vård- och omsorgsplan där 
även anhöriga får delta om vårdtagaren vill. Det som finns dokumenterat i vård- och 
omsorgsdokumentationen har vårdtagaren rätt att ta del av (Örebro kommun, 2013).  

Tolkningsram 
Här beskrivs symbolisk interaktionism i korthet som är den teori som använts för att 
analysera studiens resultat. Teorin anser vi bidrar med förståelse i vår forskningsfråga 
då symbolisk interaktionism handlar om att människan i kommunikationen använder 
sig av symboler samt att den sociala verkligheten vi befinner oss i ständigt reflekteras 
och tolkas.  
 Sedan redovisas de begrepp vi valt att fokusera på och dessa är rollövertagande, 
definitionen av situationen samt den generaliserade andre och föreställningsvärld. Vi 
har valt dessa begrepp då vi anser att de bidrar till att förstå och förklara studiens 
resultat. Vi anser att begreppet rollövertagande hjälper oss att förstå hur 
vårdpersonalen genom rollövertagande agerar och hur rollövertagande bidrar till att 
språket inte blir ett lika stort hinder i relationen till de äldre invandrarna. Utan ett 
gemensamt språk styrs rollövertagandet av andra saker såsom kroppsspråk och 
skriftlig information. Antaganden om den andres uppfattning av dem påverkar 
beteendet och rollövertagande leder till att de kan sätta sig in i de äldre invandrarnas 
situation. Begreppet definitionen av situationen ger oss förståelse när det kommer till 
att förklara hur situationer tolkas baserat på vårdtagarnas egen upplevelse av dessa, 
hur deras agerande styrs av känslor och värderingar. Slutligen presenteras begreppet 
generaliserade andre och föreställningsvärld. Dessa används för att visa hur åsikter, 
normer och föreställningar styr individens beteende och hur denna föreställningsvärld 
med dess symboler inverkar på vårdpersonalens sätt att agera.  
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Symbolisk interaktionism 
Symbolisk interaktionism handlar om att människan tolkar och reflekterar över sin 
sociala verklighet och använder sig av symboler för att kommunicera. Genom möten 
med andra människor skapas löpande ett självmedvetande (Johansson & Lalander, 
2010, s. 26).  
 Johansson och Lalander (2010, s. 28f) skriver att socialisationen börjar från den 
stund vi föds och genom signifikanta andra, det vill säga föräldrar, familj och släkt får 
barnet en förståelse över sig själv och sin omgivning. Socialisationsprocessen gör att 
människor lär sig hur samhället de lever i fungerar och genom att tolka och förstå de  
situationer som uppstår på ett konsekvent sätt utvecklas färdigheter att hantera olika 
miljöer (Johansson & Lalander, 2010, s. 28f).  
 De hörnstenar som symbolisk interaktionism är uppbyggt av är definitionen av 
situationen, allt samspel är socialt, samspelet sker med stöd av symboler, människor 
är aktiva, handlar och beter sig och slutligen att nuet är i fokus (Trost & Levin, 2010, 
s. 13f). De begrepp som perspektivet består av är bland annat rollövertagande vilket 
innebär vår förmåga att se oss själva genom andra och också styra vårt beteende 
baserat på hur vi uppfattar den andres förväntningar (Johansson & Lalander, 2010, s. 
26). Signifikanta andra är personer som finns i barnets närhet under tidig barndom och 
som påbörjar barnets socialisation in i samhället (Trost & Levin, 2010, s. 74). Den 
generaliserade andre utvecklas under socialisationen. Det är den gestaltade bilden vi 
har av samhället som är skapat av tidigare möten och som påverkar vårt beteende 
(Johansson & Lalander, 2010, s. 30), de så kallade normer vi internaliserat och 
använder oss av i givna situationer (Trost & Levin, 2010, s. 79).  
 ”I” och ”me” är två begrepp med vilket jaget studeras. ”I” står för det spontana i 
oss, våra egna tankar kring vad vi vill och ”me” står för de förväntningar samhället 
har på oss. ”Me” är det som är kritiskt i oss och som ger oss disciplin (Johansson & 
Lalander, 2010, s. 31).  
  Symbolisk interaktionism kan användas för att analysera den sociala verkligheten. 
Det är ett bra verktyg för att studera människans beteende, både enskilt och i grupp 
samt studera samhället med människan och gruppen som dess delar. Det teoretiska 
perspektivet används främst för att förstå fenomen i motsats till att förklara (Trost & 
Levin, 2010, s. 12f). När det kommer till att förstå fenomen är perspektivet intresserat 
av att se hur människor definierar sig själva och hur människor genom sitt tänkande 
och aktiva handlande i sociala sammanhang utvecklas (Johansson & Lalander, 2010, 
s. 28). 

Rollövertagande 
Rollövertagande innebär att människan är förmögen att se sig själv genom andra 
(Johansson & Lalander, 2010, s. 26). Begreppet innebär också att sätta sig in i hur den 
andre känner, tänker och definierar sin situation, det vill säga sätter sig in i den andres 
situation (Trost & Levin, 20010, s. 77). Vid mötet med någon annan styrs ens 
agerande delvis på basis av ”vad man tror att den andre förväntar sig”. Denna förmåga 
skapar en möjlighet att kunna leva tillsammans med andra och minskar till stor del att 
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kaos och oförutsägbarhet ska uppstå i vardagslivet (Johansson & Lalander, 2010, s. 
26).  
 Denna förmåga att kunna se sig själv genom andra bildar även känslolivets grund. 
Det vi uppfattar som den andres tolkning av oss kan skapa både stolthet och skam 
beroende på om den bilden är positiv eller negativ. Likaså kan den få oss att känna 
tillhörighet som utanförskap. Enligt teorin är det mest väsentliga i våra liv sociala 
möten. Genom vår förmåga till rollövertagande i sociala sammanhang är vi kapabla 
att både se och spegla oss själva (Johansson & Lalander, 2010, s. 27). En viktig aspekt 
inom symbolisk interaktionism är att både se till den egna definitionen någon har av 
sig själv samt hur bilden av andras uppfattning av en själv ser ut (Johansson & 
Lalander, 2010, s. 28). Rollövertagande sker med hjälp av den andres mimik, gester, 
blick och tonfall (Johansson & Lalander, 2010, s. 30).  
 För att social interaktion ska fungera förutsätts det att vi har förmågan att leva oss 
in i den andres tankar och känslor. Detta kallas även för att ”empatisera”. Om vi inte 
har förmågan att ta varandras roller kan vi inte heller empatisera med andra och inte 
heller förstå dem. Detta kan hända då vi möter en person som talar ett språk som är 
främmande för oss. Med andra ord krävs det att vi åtminstone kan förutsäga lite av 
den andres beteende för att interaktion ska vara möjlig. Till exempel att vi åtminstone 
kan förvänta oss ett svar på ett tilltal (Trost & Levin, 2010, s. 114).  

Definitionen av situationen 
Det vi uppfattar som verklighet påverkas av hur vi ser på en situation. Själva 
situationen existerar i sig självt men vilken innebörd den får är beroende av sättet vi 
ser på den och detta styrs av dem vi är. Här styrs en situation av två saker. Den första 
är hur vi vid ett specifikt tillfälle definierar situationen och hur situationen styr hur vi 
väljer att bete oss. Detta innebär att hur en människa definierar en situation styr hur 
denne agerar. Till exempel styr en människas bedömning av den andres beteende 
exempelvis om en person uppfattar att den andre är sur beter den sig därefter. Likväl 
ändras beteendet om man uppfattar att den andre inte är sur. Helt olika definition av 
samma situation resulterar i hur beteendet blir (Trost & Levin, 2010, s. 14f).  
 En situation består inte enbart av de människor som samspelar utan sammanhanget 
kan också styras av humör, hälsotillstånd, väder och temperatur, hur vi uppfattar var 
vi befinner oss samt gruppsammanhanget. Den sociala verkligheten bygger dels på en 
individs subjektiva upplevelse men är också beroende av den objektiva verkligheten, 
nämligen sådant som vi gemensamt uppfattar som verklighet och som vi gemensamt 
genom att interagera med varandra lärt oss. Till exempel att ett armstöd är ett armstöd. 
De gemensamt uppbyggda symbolerna skapar således en objektivitet i den sociala 
samvaron. Allt en individ upplever i den sociala och fysiska verkligheten är subjektiv 
men den upplevs som objektiv på grund av de gemensamma benämningarna. Dessa är 
relativt samstämmiga och deras betydelse är vi förhållandevis överens om (Trost & 
Levin, 2010, s. 17).  
 De mest uppenbara symbolerna vi har är ord. Dessa har lärts in under uppväxten. 
Med tiden blir orden meningsfulla och blir till symboler. För att orden ska bli 
symboler måste de betyda samma sak för vår nära omgivning som för oss. När orden 
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innebär samma sak för ”alla” blir det en symbol. Vi har också inlärda minspel som 
räknas som symboler. Dessa symboler styrs av definitionen av situationen. Utan att en 
situation definieras är ett ord bara ett ord och ingen symbol (Trost & Levin, 2010, s. 
20f).  
 Vårt agerande utgår alltid ifrån våra känslor och värderingar (Trost & Levin, 2010, 
s. 23). Genom att vi människor ses som aktiva är det svårt att förutse hur människor 
ska bete sig. För att kunna göra det krävs det att vi uppfattar den andres definition av 
situationen samt hur denne tolkar symbolerna. Detta är fortfarande svårt men genom 
våra vanor och normer vi internaliserat går det att förutsäga ett beteende. Dessa vanor 
och normer byggs upp under socialisationsprocessen och genom dessa kan vi sedan 
definiera en situation (Trost & Levin, 2010, s. 23f).  

Den generaliserade andre och föreställningsvärld 
”Den generaliserade andre” står för en ”förkroppsligad föreställning om samhället”. 
Denna föreställning används som vägledande och formar hur människor beter sig 
(Johansson & Lalander, 2010, s. 30). De åsikter, normer och förväntningar som 
samhället är uppbyggt av är det perspektiv som individen använder för att spegla sig 
själv. Hur den förkroppsligade föreställningen av samhället uppfattas styr också hur 
individen ska känna eller bete sig (Trost & Levin, 2010, s. 78).  
 På grund av att ”den generaliserade andre” påverkar de sociala processerna i 
samhället regleras också individens beteende och grundläggande åsikter därefter. Vi 
använder inte oss enbart av en generaliserad andre utan det finns en hel uppsjö av 
dessa som styr hur vi tolkar en situation (Trost & Levin, 2010, s. 79). 
 Vår föreställningsvärld är en del av oss som påverkar hur vi tänker, vad vi gör och 
vad vi säger. Denna är uppbyggd av tidigare sociala möten och alla dess symboler. De 
symboler vi bygger vår föreställningsvärld på gör social interaktion möjlig. Genom 
sitt ursprung och den grupp man tillhör införlivas de perspektiv, språk och 
kroppsspråk som styr den sociala miljön vi befinner oss i (Trost & Levin, 2010, s. 81). 
Föreställningsvärlden förändras ständigt i relation till nya upplevelser (Trost & Levin, 
2010, s. 79).  

Tidigare forskning 
Denna del innehåller fem nationella och tre internationella studier. Först beskrivs 
vilket syfte de olika studierna hade och även hur de genomförts. Sedan kommer en 
sammanfattning av dessa studier indelat i teman. De teman som användes är; 
arbetssätt vid språksvårigheter, missförstånd vid språksvårigheter, bemötande vid 
språksvårigheter samt ensamhet och isolering som en konsekvens av språksvårigheter. 
Dessa teman har formats utifrån tidigare forskning. 

Internationella 
Grays (2008) studie är en brittisk litteraturöversikt där syftet var att undersöka i vilken 
mån äldre personer kan lita på att få praktiskt och känslomässigt stöd av sina vänner 
och släktingar. Brotman (2003) har genomfört kvalitativa, semistrukturerade 
intervjuer med äldre kvinnor och anställda på ett bemanningsföretag. Studien 
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studerade hur ”ras” och rasism artikuleras i äldreomsorgen. Mui, Kang, Kang och 
Domanski (2007) studie är en kvantitativ studie där kinesiska och koreanska äldre 
invandrare i USA har intervjuats med hjälp av frågeformulär. Syftet var att undersöka 
sambandet mellan språkkunskaper och hälsa.  

Nationella  
Torres (2007) studie är en översikt av forskningslitteraturen angående äldre 
invandrare i Sverige. Hovde (2006) undersökte hur äldre utomnordiska invandrare 
som erhållit kommunal vård och omsorg situation såg ut. Studien genomfördes med 
hjälp av intervjuer med äldre invandrare och personal samt information från en 
tidigare studie. Heikkilä, Sarvimäki och Ekman (2007) undersökte begreppet kulturell 
kongruens, det vill säga användandet av det finska språket av personal som arbetar 
med äldre finländare. De såg även till finska seder och traditioner samt att 
populärkultur tillämpades. Studiens metoder var deltagande observationer på 
äldreboenden och intervjuer med boende, personal och besökare i finländska hem i 
Sverige. Heikkilä och Ekman (2003) syftade till att ta reda på vad äldre finska 
invandrare hade för önskningar och förväntningar på äldreboenden och vilken roll 
kulturellt anpassad vård hade. För att ta reda på syftet intervjuade de 39 äldre finska 
invandrare i sina hem i Sverige. Heikkilä och Ekman (2000) intervjuade 39 Sverige-
finländare i sina hem i Stockholm för att ta reda på vilka erfarenheter och 
förväntningar äldre finska invandrare hade på vården i Sverige. 

Arbetssätt vid språksvårigheter 
Heikkilä, Sarvimäki och Ekman (2007) kom fram till att kulturell kongruens skapar 
en gemensam grund för kommunikation och förståelse. Detta möjliggjorde vårdande 
relationer mellan personal och äldre vilket ökade välbefinnandet hos de äldre. De 
äldre finländarna upplevde det som problematisk att bli vårdade av en svensk 
eftersom de inte kunde språket. Gemensam etnisk bakgrund bidrog till att skapa en 
relation där man brydde sig om varandra samt utvecklade en förståelse för den 
enskilda individens livshistoria och personlighet. Det framkom i studien att kulturell 
kongruens underlättade arbetet eftersom ett gemensamt språk underlättade 
kommunikationen och i vårdsituationer. Delad kulturell kunskap möjliggjorde en 
individanpassad vård samt skapade solidaritet mellan personal och boende.  

Heikkilä och Ekman (2003) kom fram till liknande resultat då de äldre menade att 
kulturellt anpassad vård underlättade kommunikationen samt skapade kamratskap 
mellan de äldre och personalen på grund av deras gemensamma språk.  

Torres (2007) påstår i sin studie att kategorin "äldre invandrare" har skapats bland 
de som arbetar inom äldreomsorgen. Kategorin ses som ett problem även då kategorin 
har större skillnader inom sig än vad den har gentemot gruppen äldre svenskar. Det 
görs studier för att ta reda på de äldre invandrarnas behov vilket medför att denna 
grupp blir associerad med att ha speciella behov. Studien menar att äldre invandrare är 
ett socialt skapat problem.  

I Heikkilä och Ekmans (2000) studie har de finska äldre fått jämföra finsk och 
svensk vårdpersonal. De ansåg att den finska personalen var snällare och mer 
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omsorgsfulla samt lättare att kommunicera med. De ansågs även vara mer hårt 
arbetande, ordentliga, skickliga och mer uppgiftsorienterade än den svenska 
vårdpersonalen.  

I Brotmans (2003) studie framkom att språk sågs som ett hinder både av personal 
och de äldre. Det fanns få ekonomiska och mänskliga resurser för att kunna använda 
sig av tolkningstjänster vilket medförde att många anhöriga till de äldre kände en 
press att de måste hjälpa till och tolka.  

Missförstånd vid språksvårigheter 
Heikkilä, Sarvimäki och Ekman (2007) resultat visade att ett gemensamt språk mellan 
vårdpersonal och patienter minskade hinder som i sin tur minskade missförstånd. Det 
gemensamma språket hjälpte till att få en förståelse för individen vilket underlättade 
vården. Heikkilä och Ekmans (2003) resultat visade att ett gemensamt språk mellan 
vårdpersonal och patient var viktigt för patientens känsla av att få en trygg vård med 
hög kvalitet.  

När människor är delaktiga i en social aktivitet pågår alltid ett ”spel av språk”. 
Detta inbegriper många underförstådda regler som inte kommer fram då personerna 
inte talar samma språk (Heikkilä, Sarvimäki & Ekman, 2007).  

Mui, Kang, Kang och Domanski (2007) kom fram till att språksvårigheter 
påverkade vården på flera sätt, bland annat kvaliteten i mötet mellan vårdare och 
patient. Många patienter ville inte söka hjälp på grund av rädsla för missförstånd och 
en rädsla över de problem som kunde uppstå vid användandet av tolk.  

Problemet med tolk framkom även i Heikkilä och Ekmans (2000) studie där många 
av de äldre menade att när de sökt akut vård fanns inte tolk att tillgå. Dessa situationer 
skapade obehag och rädsla över de missförstånd som kunde uppstå. De var till 
exempel oroliga över om den medicin de fått varit rätt. De var rädda att läkaren inte 
har förstått vad de menat och osäkra på om kommunikationen hade blivit riktig. En 
äldre svarade att det var svårt att använda tolk då det kunde uppstå en osäkerhet kring 
om tolken verkligen återgett det man själv sagt på ett korrekt sätt.  

Bemötande vid språksvårigheter 
Något som framkom i flera av studierna var att vårdpersonal bemötte de äldre 
invandrarna utefter tidigare erfarenheter och gjorde antaganden om hur de äldre 
invandrarna ville ha det (se exempelvis Brotman, 2003; Torres, 2007).  

I Torres (2007) studie framkom att beslutsfattare och vårdpersonal inom 
äldreomsorgen förutsatte att äldre invandrare pratar dålig svenska, har andra matvanor 
och andra religiösa traditioner. Det framkom även vanligt att anta att de äldre 
invandrarna har en annan syn på könsrollerna. Utifrån dessa föreställningar bemötte 
personalen de äldre invandrarna som en grupp med samma behov och de missade 
individerna och deras enskilda behov. I likhet med detta kom Brotman (2003) i sin 
studie fram till att många i personalgruppen hade begränsade kunskaper om olika 
kulturer vilket medförde att de arbetade utifrån egna erfarenheter. Ett exempel var om 
personalen mötte en människa från Irak som uttryckte sina behov. Nästa gång 
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personalen träffade en från Irak antog de att denne hade samma behov som den 
föregående. 

I Hovdes (2006) studie framkom att personalen hade begränsade kunskaper om de 
äldre invandrarnas situation. Personalen tyckte även att de äldre invandrarna hade 
beteenden som var svåra att bemöta såsom psykosociala symtom, oro och 
språksvårigheter.  

Ensamhet och isolering som konsekvens av språksvårigheter 
Grays (2008) studie visade att tio procent av människor över 65 år kände sig ensamma 
och siffran ökade med åldern. Isolering eller brist på kamratskap var en av de 
viktigaste komponenterna i sämre livskvalitet och detta ökade kraftigt efter 75 år. 
Gifta människor, högre inkomstgrupper och de med frekvent kontakt med sina barn 
löpte minst risk för ensamhet. Det största sociala stödet kom från familjen och detta 
ledde till att de som var barnlösa och ensamstående hade ett mycket mer begränsat 
socialt stöd. Ju äldre man blev desto mer kom omsorgen och stödet från sin partner 
och informella kontakter än från familj och släktingar.  

I Hovdes (2006) studie framkom att många av de äldre kände en känsla av 
utanförskap och förlust av sin framtid. De kände sig övergivna och utsatta och att 
personalen inte hade tid till dem. Många trodde att språksvårigheterna var en orsak till 
detta. Även i Torres (2007) studie framkom att många äldre invandrare kände sig 
isolerade och ensamma. Det som skiljde sig i hennes studie gentemot de ovanstående 
var att hon jämförde de som bott länge i Sverige med de som invandrat senare i livet. 
De som bott i Sverige länge var nöjda med sina liv trots att de äldre kände sig 
isolerade och ensamma till skillnad från de som invandrat senare i livet som var 
missnöjda med livet på grund av att de var ensamma och isolerade. 

I Mui, Kang, Kang och Domanskis (2007) studie framkom att de som hade 
svårigheter med språket fick ett ”socialt handikapp” som påverkade deras självkänsla, 
familjesituation och auktoritet inom familjen och kunde leda till social isolering, 
känsla av otrygghet samt bristande tillgång till viktig information.  

I Heikkilä och Ekmans (2003) studie framkom att de äldre ville bo kvar så länge 
som möjligt i sina hem men om de var tvungna att flytta till äldreboende var det 
viktigt för dem att känna trygghet, kontinuitet, kamratskap och att ha en familjär 
känsla. De var viktigt att få bo med människor de kände kamratskap med. Alla ansåg 
att en kulturellt anpassad äldrevård där personal och boende talade samma språk 
skulle underlätta kommunikationen och leda till bättre kamratskap. Detta skulle då 
motverka den isolering som många finska invandrare upplevde på ”vanliga” 
äldreboenden. De äldre ansåg att det var viktigt att dela samma språk som personalen 
för att kunna bevara kontinuiteten i livet.  

Kritik mot tidigare forskning 
Kritik mot den tidigare forskningen är att det framkommer i alla studier att 
språksvårigheter är ett problem. Det framkom även i alla studier utom en (dvs, Torres, 
2007) att ett gemensamt språk var viktigt för att skapa en god relation. Ingen av 
studierna nämner att relationen mellan vårdgivare och vårdtagare kan fungera trots 
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språksvårigheter. Detta är något som vi stället oss kritiska till då vårt resultat visar att 
det finns olika sätt att lösa situationen på och att relationsskapande till någon som inte 
kan språket inte behöver vara ett problem.  

Metod 
Metodavsnittet beskriver på ett utförligt sätt hur studien har genomförts samt de etiska 
överväganden som varit nödvändiga för att försäkra oss om att intervjupersonernas 
integritet inte kränkts.   

Litteratursökning 
Litteratursökningarna gjordes i två olika databaser. I databasen CINAHL gjordes två 
sökningar den 5 september 2013. I Social services abstract gjordes tre sökningar. De 
två första gjordes den 5 september 2013 och den tredje gjordes 10 september 2013. 
Litteratursökningarna avgränsades till åren 2000 till 2013. Denna avgränsning gjordes 
för att inte få för gamla studieresultat men ändå få tillräckligt med studier för att 
kunna göra en tillförlitlig studie. Typ av material som användes är avhandlingar och 
annat ”peer reviewed” material.  Sökord som användes vid första sökningen 
i CINAHL var: elderly care och immigrants. Sökorden i andra sökningen var nursing 
home, ethinic och immigrants. I Social service abstract användes vid första sökningen 
sökorden elderly care, foreigner eller immigrant, mental health eller well-being. I 
andra sökningen kombinerades sökorden immigrant, elderly eller aged, retirement 
home eller nursing home. I tredje sökningen användes orden elderly care, culture eller 
ethnic, health och immigrant. Sökningarna resulterade i sammanlagt 89 studier. Efter 
att ha tagit bort dubbletter, läst rubrikerna och sammanfattningarna, valdes 
elva studier. De elva studierna lästes i sin helhet och sammanfattades. I studien 
användes totalt tre av dessa studier. Ytterligare en studie tillkom genom att söka på en 
författare vars studier vi fann relevanta. Via vår handledare har vi fått litteraturtips 
och tips på tidigare studier. Totalt användes fyra av de studier vår handledare tipsat 
oss om. I studien användes totalt åtta tidigare studier varav tre internationella och fem 
nationella. 

Design 
Studien är en fallstudie som berör en specifik grupp det vill säga vårdgivare inom 
hemtjänsten i två invandrartäta stadsdelar i Örebro kommun. Enligt Bryman (2002, s. 
64f) är en fallstudie en studie som innebär en ingående och detaljerad undersökning 
av ett fall. En fallstudie kan exempelvis röra en viss del av ett samhälle, en skola, en 
familj eller en organisation. Det vanligaste är att ett fall är kopplat till en viss plats 
som till exempel ett bostadsområde eller en organisation.  

Kvalitativ forskningsintervju 
Då syftet var att undersöka hur vårdgivare inom hemtjänsten i Örebro kommun 
uppfattar och hanterar språksvårigheter i sitt uppdrag som vårdgivare hos äldre ansåg 
vi att kvalitativa intervjuer var den bästa metoden för att kunna besvara vårt syfte. 
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Fokus i vår studie var att se hur hemtjänstspersonalen beskriver sina upplevelser och 
erfarenheter av svårigheter med det svenska språket bland äldre invandrare. Kvale och 
Brinkman (2009, s. 15ff) menar att det är genom att samtala med den andre vi får 
kunskap om dennes upplevelser, kunskaper och erfarenheter. Den kvalitativa 
forskningsintervjun har som mål att förstå världen utifrån intervjupersonens 
perspektiv, erfarenheter och upplevelser. 

Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen skedde med hjälp av intervjuer. I denna studie användes semi-
strukturerade intervjuer och intervjuerna skedde i samtal med intervjupersonerna på 
deras arbetsplats. Forskaren kan vid semi-strukturerade intervjuer gå utanför mallen 
och ställa följdfrågor som anknyter till något intervjupersonen redan har sagt. 
Tillvägagångssättet skapar möjlighet för intervjupersonerna att svara fritt. Frågorna 
behöver inte komma i samma ordning som de gör i intervjuguiden (Bryman, 2002, s. 
301). Intervjuerna innehöll frågor i fyra teman. I vår studie var dessa teman aktuella: 

• Arbetssätt vid språksvårigheter 
• Missförstånd vid språksvårigheter  
• Bemötande vid språksvårigheter 
• Ensamhet och isolering som en konsekvens av språksvårigheter 

Semi-strukturerade intervjuer används ofta om forskaren har ett tema att studera och 
om det är flera forskare inblandade samt för att det lättare ska gå att jämföra 
intervjuerna i efterhand (Bryman, 2002, s. 304). En semi-strukturerad intervju består 
av en lista med förutbestämda teman (intervjuguide) (Bryman, 2002, s. 301). Vi valde 
att spela in intervjuerna för att inget som sades skulle missas eller glömmas bort. Att 
spela in intervjuerna underlättade sedan när vi skulle skriva vår analys. Vid 
transkriberingen skrevs allt ner för att undvika att relevanta delar valdes bort. 

Urval/population 
Urvalet bestod av vårdgivare som arbetar inom hemtjänsten i Örebro kommun. 
Urvalsmetoden vi använde är ett icke-slumpmässigt urval vilket medförde att målet 
inte var att generalisera resultatet. 
 Vi hade tillsammans med vår handledare bestämt att vi skulle intervjua sju 
personer. Anledningen till att sju personer valdes var att vi ansåg det rimligt med 
tanke på hur mycket tid vi hade. En timmes intervju tar cirka sex timmar att 
transkribera. Likaså blir det mycket papper som ska hinna med att analyseras 
(Bryman, 2002, s. 311). På grund av hinder blev det ett bortfall. Därför har sex 
intervjuer genomförts. En vanlig intervjustudie brukar bestå av ungefär 5 till 25 
intervjuer. Antalet skiftar beroende på tid och resurser (Kvale & Brinkman, 2009, s. 
130). 
 Först kontaktade vi en enhetschef inom hemtjänsten för att få tillgång till 
vårdgivare inom hemtjänsten. Hon informerade hemtjänstpersonalen för att se om det 
fanns något intresse av att vara med i vår studie. Därefter mejlade hon namn och 
nummer till oss på fyra personer som visat intresse. Vi ringde dessa fyra och bokade 
tid för intervjuer. En av dessa bortföll.  
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 Vi behövde tre till deltagare i vår studie och ringde därför till en enhetschef i ett 
annat område och berättade om vår uppsats samt att vi önskade intervjua tre personer. 
Hon pratade med personalen och skickade sedan tre förslag till oss på tider och 
personer som ville delta. Snöbollsurval är enligt Bryman (2002, s. 313) när personer 
som har kunskap inom ett område kontaktas för att kunna skickas vidare till berörda. 
Bekvämlighetsurval brukar användas när individer är svåra att få tag på eller att 
representativet inte är lika viktigt eftersom målet med intervjun är att göra en 
ingående analys (Bryman, 2002, s. 313). 

Analysmetod 
Analysarbetet gjordes genom att dela upp det transkriberade materialet i de teman vi 
använt oss av genom hela studien. Därefter såg vi kopplingar till de teoretiska 
begreppen och analyserade resultatet efter dem samt i förhållande till forskningen. 
Anledningen till valet av denna metod var för att kunna jämföra vad de olika 
intervjupersonerna svarat och sedan jämföra med den tidigare forskningen. När allt 
material sedan delades upp blev det också lättare att se sambandet med de teoretiska 
begrepp vi valt. Meningen var att analysera resultatet efter våra förbestämda teman 
men efter att ha sammanfattat resultatet blev det tydligare att använda de teoretiska 
begreppen som utgångspunkt. Denna metod är i likhet med det Kvale och Brinkman 
(2009, s. 217ff) kallar för meningskodning. I meningskodning används kodning och 
kategorisering. Detta innebär en nedbrytning av texten i delar som sedan delas upp i 
kategorier. Därefter kan olikheter och likheter jämföras i materialet som samlats in. 
Kategorierna kan vara bestämda på förhand eller växa fram under analysens gång. 
Kategoriseringen underlättar genom att den ger en överblick över stora mängder av 
intervjutext för att sedan kunna göra jämförelser. 

Disposition av arbetsuppgifter 
Vi sökte tidigare forskning tillsammans och därefter sammanfattade vi några studier 
var. Vi valde därefter tillsammans vilka vi tyckte var mest relevanta för studien. Vi 
har genom hela arbetet diskuterat vad som ska finnas med i varje del och därefter 
skrivit några delar var. Till exempel vilken teori vi skulle använda oss av, vilken 
datainsamlingsmetod samt valet av analysmetod.  
 Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans för att få bådas perspektiv på det 
som sades. Efter intervjuerna transkriberade vi tre var för att spara tid. Analys, 
diskussion och slutsats har gjorts tillsammans. 

Etiska frågor 
I studien har de etiska principer som Vetenskapsrådet (2002) tar upp beaktats. Dessa 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 Enhetscheferna informerades per telefon om syftet med vår studie. Enhetscheferna 
i sin tur informerade de anställda inom hemtjänsten. I samband med intervjuerna fick 
alla intervjudeltagare ett informationsbrev där syftet med studien beskrevs, deras 
rättighet att bestämma över sin medverkan samt kontaktuppgifter till oss och vår 
handledare. Enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 7) är informationskravets grund att alla 
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som är berörda av forskningen ska informeras om forskningens syfte. Forskaren ska 
meddela intervjupersonerna vad deras uppgifter kommer att användas till samt att de 
har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Ska forskaren göra intervjuer, enkäter 
eller ett experiment ska deltagarna få en förhandsinformation om utförandet. 
 I samband med intervjun informerades deltagarna om att deras medverkan är 
frivillig vilket också stod i informationsbrevet. Intervjupersonerna har själva fått 
anmäla sig till intervjun vilket vi tror medförde att ingen kände sig tvingad att delta. 
Enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 10) innebär samtyckeskravet att deltagarna har rätt 
att bestämma över sin medverkan. Uppgifter ska hämtas i samtycke med de 
deltagande. De som medverkar ska även kunna avbryta deltagandet när de vill utan att 
det får konsekvenser för dem. 
 I presentationen av resultatet har alla deltagare avidentifierats genom att använda 
fingerade namn. Endast kvinnliga namn användes då syftet inte var att jämföra 
kvinnor och män samt för att bevara deltagarnas anonymitet. Konfidentialitetskravet 
innebär att personuppgifter och andra uppgifter om de deltagande ska förvaras på ett 
säkert sätt så att obehöriga inte får tillgång till dessa. All personal i 
forskningsprojektet har tystnadsplikt om uppgifter som kan vara etiskt känsliga och 
som rör enskilda personer. Alla uppgifter ska avidentifieras på ett sådant sätt att det 
inte går att identifiera personerna (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 
 Det insamlade materialet till vår studie har endast använts av oss och ingen annan 
än vi har tagit del av uppgifter som framkommit i intervjuerna. Nyttjandekravet 
innebär enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 13) att insamlade uppgifter endast får 
användas för forskningen. Uppgifterna får inte lämnas ut till andra obehöriga. Alla 
deltagare och de båda enhetscheferna har blivit erbjudna en kopia av den färdigställda 
uppsatsen. 

Trovärdighet, äkthet och generalisering 
Vi har valt att använda kvalitativa metoder vilket gjort att det varit svårt att använda 
begreppen reliabilitet och validitet. Anledningen till att begreppen inte används i 
kvalitativa forskningar är att de rör mätningar och är därför anpassade för kvantitativ 
forskning (Bryman, 2002, s. 257). Istället kan begreppen trovärdighet och äkthet 
användas (Bryman, 2002, s. 258). Trovärdighet kan delas in i fyra underbegrepp: 
Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet (Bryman, 2002, s. 258). 
I denna studie är tillförlitligheten låg eftersom vi inte har någon respondentvalidering, 
det vill säga att respondenterna inte har fått tagit del av det transkriberade materialet 
och godkänt det. Vi har inte heller använt oss av det som Bryman (2002, s. 258) kallar 
för triangulering, det vill säga använda flera metoder. Anledningen till detta var 
tidsbrist. För att få en hög överförbarhet och pålitlighet ska forskaren beskriva miljön 
och den kontext som respondenterna befinner sig i samt argumentera för val av 
metoder (Bryman, 2002, s. 260). Vi har skrivit att intervjuerna genomförts i två 
invandrartäta områden i Örebro. Vi valde att inte beskriva platserna mer ingående då 
vi ville försäkra intervjudeltagarna om sin anonymitet. En beskrivning av områdena 
hade inte tillfört något till studien. Det sista underbegreppet inom trovärdigheten är 
konfirmerbarhet vilket innebär att forskaren inte lägger några egna värderingar i 
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resultatet. Vi har därför valt att dela upp resultat och analys för att i större grad 
undvika inblandning av egna värderingar i resultatet.  
 Äktheten handlar om studien har gett en rättvis bild av det som studeras, det vill 
säga om alla åsikter framkommit som finns i den grupp som studeras (Bryman, 2002, 
s. 261). Det innebär också om personerna som deltar i studien har blivit hjälpta att få 
en större förståelse för fenomenet och hur de kan förbättra situationen (Bryman, 2002, 
s. 261). Äktheten innefattar även om deltagarna har fått ta del av andras upplevelser 
av fenomenet (Bryman, 2002, s. 261). Genom att deltagarna får ta del av det 
färdigställda resultatet kommer de få en inblick i varandras åsikter och upplevelser av 
samma fenomen. Vi hoppas även att resultatet kommer skapa en större förståelse och 
ge tips för hur de kan hantera språksvårigheter framöver. 
 I vår studie var inte syftet att generalisera resultatet. Generalisering är vanligt i 
kvantitativ forskning då forskaren är intresserad att kunna generalisera resultat till 
andra grupper (Bryman, 2002, s. 93). Vi har använt oss av kvalitativa metoder vilket 
medför att resultatet inte går att generalisera till andra grupper. Om forskaren valt 
populationen på egen hand kan inte resultat statistiskt generaliseras eftersom det då 
krävs att urvalet är ett slumpmässigt urval (Kvale, 1997, s. 210). 

Metoddiskussion 
Vi valde att göra sex semi-strukturerade intervjuer med personal inom hemtjänsten. 
Från början var det tänkt att sju intervjuer skulle genomföras men det blev ett bortfall. 
Trots bortfallet anser vi att vi fick den information som behövdes för att undersöka 
syftet och besvara frågeställningarna. En brist i intervjuguidens utformande var att vi 
inte gjorde någon pilotintervju innan. Anledningen till det berodde på att vi inte kände 
någon inom hemtjänsten som vi kunde intervjua. Vi ville att alla intervjupersoner vi 
fick tag i skulle vara med i resultatet och därför användes inte någon av dessa 
intervjuer som en pilotintervju. 
 Vi är medvetna om att vi i vår litteratursökning inte sökt forskning i exempelvis 
Summon som är en stor databas där all forskning finns samlad. Vi valde att begränsa 
oss till CINAHL och Social Service Abstract då vi fann relevanta studier vid dessa 
sökningar. Vi ansåg att dessa två databaser var mest relevanta för vår studie. Vi valde 
åtta studier varav tre hade samma författare. Vi tänker att det finns positiva saker med 
att ha flera studier gjorda av samma författare eftersom författarna troligtvis har stor 
kunskap om ämnet men det kan också leda till att studierna påverkas av samma 
tankesätt vilket ger en ensidig bild.  
 Intervjupersonerna hade olika kön, ålder och etnicitet vilket vi tänker är en fördel 
eftersom olika förförståelser ger en mer nyanserad bild.   

Resultat 
Resultatet är indelat i de fyra teman studien utgick ifrån; arbetssätt vid 
språksvårigheter, missförstånd vid språksvårigheter, bemötande vid språksvårigheter 
samt ensamhet och isolering som konsekvens av språksvårigheter. Vi har använt 
fingerade namn för alla deltagare. Vi har endast använt oss av kvinnliga namn trots att 
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vi har män med i studien. Detta för att vi inte ämnat göra en jämförelse mellan könen 
och för att bevara anonymiteten. Följande namn används i resultatet; Anna, Birgitta, 
Elizabeth, Eva, Margareta och Maria.  

Arbetssätt vid språksvårigheter 
Temat beskriver resultatet av hur vanligt förekommande språksvårigheter var och hur 
de hanterats, hur de påverkat personalen, hur användandet av anhöriga som tolk 
fungerar, vad arbetsplatsen gav för stöd samt hur intervjupersonerna såg på 
svårigheterna att tillfredsställa den äldres sociala behov. 

Språksvårigheter 
Intervjupersonerna var alla överens om att språksvårigheter var vanligt 
förekommande. Språksvårigheterna visade sig genom att det inte gick att 
kommunicera verbalt. 
 

Ja hur de visar sig... det är väl på så sätt att man inte kan kommunicera på det 
vanliga sättet utan man får ta till andra metoder.    -Maria 

 
Fyra av intervjupersonerna sa att språksvårigheterna förekom olika mycket beroende 
på vilka områden de arbetade i. I områden som var mer invandrartäta förekom 
språksvårigheter i större grad.  
 
Det som skiljde två av intervjupersonerna från de övriga fyra var att de inte upplevde 
att språket behövde vara ett hinder utan att det gick att lösa på ett bra sätt ändå. Även 
att språket inte alltid var det viktigaste utan att personkemin styrde. Eva menade att 
det kan uppstå svårigheter men det viktiga var hur personalen hanterade det. Oftast 
märkte hon vad de äldre ville eftersom de lärt sig att visa. Hon menade också att det 
var viktigt att vara expert på sitt jobb och lära sig att förstå även om den äldre pratade 
ett annat språk. Det hände ibland att det till och med fungerade bättre mellan två som 
inte kunde språket än om de hade samma språk. Vissa äldre ville ha någon som kunde 
språket medan andra tyckte det var mer viktigt att ha någon de tyckte om. 
 
Maria uppgav att språksvårigheterna inte alltid måste vara från den äldres sida utan att 
de också förekom språksvårigheter från de anställdas håll. 
 

Det kan vara åt både det ena och det andra hållet tror jag. Dem som vi hjälper, 
brukarna som de kallas, som är invandrare som har svårt att förstå när någon 
pratar svenska och sen kan det vara tvärtom också. Att svenska brukare har 
svårt om personalen bryter på något annat språk, så det kan vara åt båda håll.  
          -Maria 

 
Språksvårigheter hade inte alltid med att det talade språket skiljde sig åt uppgav 
Elizabeth. Det fanns andra saker som försvårade den verbala kommunikationen, till 
exempel afasi, vilket är talsvårigheter som kan skapa problem i kommunikationen. 
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Det som också kan vara svårt det har ju inte att göra med språket heller. Vi har 
ju afasi med och det är ju talsvårigheter så det är ju likadant där. De kan ju 
kanske inte uttrycka vad de vill ha hjälp med och det är ju också teckenspråket 
som man får använda och försöka peka och visa så det blir ju ungefär samma 
sak.         -Elizabeth 

 
Resultatet visade också att perspektivet på språksvårigheterna skiljde sig åt. Fem såg 
språksvårigheterna utifrån den äldres perspektiv medan en såg dem från sitt eget. Alla 
utom en menade att språksvårigheterna blev ett stort hinder när det kom till brukarnas 
önskan att prata om något viktigt som hänt dem. Det kunde vara saker som skett 
tidigare i livet, till exempel krig eller andra viktiga saker som att de hade ont. 
Elizabeth såg det från ett perspektiv där hon menade att hon inte kunde förstå dem 
och att det huvudsakligen skapade ett problem för henne. 
 

Många pratar om att ta livet av sig och allt möjligt och uppfattar inte vi det är 
det katastrofalt.  -Anna 

 

Hur språksvårigheter hanteras 
Alla uppgav att teckenspråk var det hjälpmedel som används för att kommunicera 
med varandra. Likaså att kroppsspråket var viktigt. Vidare uppgavs ögonkontakt, 
beröring, gester, visa olika alternativ, peka och visa med handen som alternativa sätt 
att hitta en fungerande kommunikation. 
 

Man får ta till andra metoder, gestikulera, visa, och ta fram kanske från kylen 
och visa.          -Maria 

 
Att visa olika alternativ tills man fått ett ja eller en nick till svar var ett sätt att hantera 
språksvårigheterna. Detta var något som alla intervjupersoner var överens om. Eva 
hade genom tidigare arbete lärt sig att istället för att ta fram sak för sak hjälpte hon 
fram den äldre så att den äldre själv kunde ta det den ville ha. 
 

Om jag inte hittar något som hon (brukaren) vill ha brukar jag till exempel köra 
henne med rullstolen dit, närmare allt som står där, till exempel kylskåpet. Om 
hon vill ha något att äta så brukar jag visa; gurka, nej, kakor, nej, den, nej, då 
blir det svårt. Det är lika bra att jag kör henne tänker jag. Jag öppnar kylskåpet 
och visar henne allt. Det är bättre att hon tar själv, tänker jag, än att springa 
hit och dit, blir kalabalik.        -Eva 

 
Birgitta och Eva uppgav att de har tagit eget initiativ och lärt sig lite ord på olika 
språk för att underlätta i relationen. Det är något som de lärt sig genom arbetet 
eftersom de äldre brukade visa och på så sätt lärde de sig några ord. Eva menade att 
hon också lärt sig genom att gå bredvid någon som kan språket. Då kunde hon fråga 
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vad hon menade när hon sa så, och på så sätt lära sig mer. Hon menade att om hon 
använde några ord som den äldre förstod blev denne jätteglad och nöjd. 
 Besöksplaner var något som användes för att underlätta i arbetet. Det fanns en 
sådan hos varje brukare där det stod vad som skulle göras och på vilket sätt. Alla 
intervjupersonerna ansåg att besöksplanerna var viktiga och att de skulle följas för att 
besöket hos den äldre skulle blev så bra som möjligt. Besöksplanen var det som 
besöken skulle utgå ifrån. Både för den äldres del då dennes önskan om hur saker och 
ting skulle göras blev rätt, i vilken ordning eller på vilket sätt men också för att 
underlätta för personalen. Besöksplanerna gjordes tillsammans med den äldres 
kontaktperson. Varje personal var kontaktperson till flera äldre. Där var det viktigt att 
den äldre tilldelades en kontaktperson med samma språk för att kunna göra en utförlig 
besöksplan utefter den äldres individuella önskemål och behov. Anhöriga kunde 
också vara med i formandet av besöksplanerna. Birgitta och Elizabeth uttryckte att det 
var otroligt viktigt att ha ett kontaktmannaskap som byggde på samma språk. 
 

Sen hoppas jag och jag tror inte att jag kan bli kontaktperson till någon som jag 
inte kan språket till för det hjälper ju varken mig eller den personen som ska ha 
hjälp. Vi har ju sådana här kontaktmannaskap. Skulle jag få någon som pratar 
turkiska och inget ord svenska, jag menar, då kan jag ju aldrig exempelvis 
fråga vad han vill ha hjälp med. Det fungerar inte så och det är ganska bra att 
det är lite blandad personal här som kan lite olika språk och dem som kan 
språket får ta den som kontaktperson. Sen får den se till att skriva i ordning så 
att det blir bra. Då är det viktigt med bra besöksplaner när man vill ha hjälp 
med si eller så.       -Elizabeth 

 
Något som kom upp under intervjuerna var att många äldre önskade kontinuitet vad 
gällde personal som kom hem till dem. De som lade scheman försökte efter bästa 
förmåga i den mån det gick att placera personal med samma språk som den äldre. 
Under en dag kunde personalen ha tre besök hos en och samma. På så vis blev det en 
större kontinuitet och i de fallen som personalens språk matchade brukarens var det 
positivt men en uppgav att det kunde bli tvärtom också i de fallen där brukaren och 
personalen inte hade samma språk. 
 

Till en pensionär går ofta samma person flera gånger under en dag. Till 
exempel går jag till samma person klockan 7, sedan igen klockan 10 och igen 
klockan 12 och ger henne mat. Så länge jag jobbar, om hon har 3 gånger om 
dagen, så blir jag bokad de tiderna. De försöker undvika att de äldre får olika. 
          -Eva 

 
Prata långsammare, vara tydliga, ta sig tid och använda de svenska ord som de äldre 
kunde var några sätt som framkom för att hantera språksvårigheterna. Ofta kunde de 
äldre åtminstone enstaka svenska ord och genom att använda dem underlättades 
kommunikationen. Det ansågs även viktigt att ta sig tid till personen. 
Intervjupersonerna uppgav att det också kunde finnas ordlistor med de vanligaste 
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orden översatta till svenska och det språk brukaren hade. Alla uppgav att de med tiden 
lärde sig vad som skulle göras och hur, likaså att de lärde känna brukarna vilket 
skapade mindre svårigheter ju längre tiden gick. 

Hur språksvårigheter påverkar intervjupersonen 
Språksvårigheterna påverkade intervjupersonerna på olika sätt. Eva uppgav att det 
inte påverkade henne utan att det gick bra ändå. Hon menade att bara personalen 
försökte vara glad, positiv och visade att de ville hjälpa den äldre blev de glada och då 
fungerade det bra. Hon berättade att hon visade med kroppsspråk, ögonkontakt 
och kramar att hon tyckte om den äldre och att hon var där för att hjälpa. Maria 
berättade att hon kände frustration och menade att hon skulle kunna utföra sitt arbete 
ännu bättre om de kunde samtala. Birgitta kände hopplöshet på grund av att hon inte 
kunde ge så pass bra vård och service som hon önskade. Margareta och Elizabeth 
uppgav att det var svårt men att de inte kunde göra mer än sitt bästa. Anna uppgav att 
hon inte fick någon egen uppfattning om personen och att det kunde ge katastrofala 
följder. 
 

Jag tycker det är jobbigt. För det är ju brukare som kan ha suttit och pratat om 
krig och jobbiga saker och man förstår, vissa saker. Det här är hemska 
saker som död och barn som har blivit dödade och allt vad det nu är. Man kan 
inte, man sitter där och ibland kanske man svarar på helt fel fråga och då, det 
blir ju katastrofalt för den personen att man inte vet.   -Anna 

Anhöriga och tolk 
Anhöriga ansågs vara till stor hjälp. De användes ofta när det kom till svårigheter med 
språket. På varje besöksplan fanns nummer till anhöriga som kunde ringas utifall det 
uppstod missförstånd eller om något behövde förtydligas. Alla uppgav att om de 
märkte att det var något viktigt den äldre försökte säga kontaktade dem de anhöriga 
för att få hjälp med översättningen. Sammantaget fungerade kontakten med de 
anhöriga bra. I vissa fall bättre än andra. Anledningar till att det ibland inte fungerade 
bra med anhöriga kunde vara att de anhöriga saknade kunskaper i svenska eller om 
den äldres anhöriga själva hade problem.  
 

Ja, bra tycker jag. Jag har aldrig haft några problem så. Är man bara 
tillmötesgående och vill att det ska bli bra så blir det oftast det.  -Maria 

 
Anna uppgav att de anhöriga var jätteviktiga för att skapa en helhetsbild av en äldre 
eftersom de anhöriga kunde berätta hela situationen kring den äldre. På så sätt var det 
lättare att få en annan förståelse. Det är inte alltid de äldre ville prata om sina problem 
och då kunde de anhöriga vara till stor hjälp. 
 
Personalen använde också varandra till hjälp när det uppstod problem med språket. 
Det fanns en stor bredd på personalens språkkunskaper vilket underlättade mycket när 
det uppkom situationer där samförstånd saknades. Tolk användes inte i det dagliga 
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arbetet med dem äldre utan anhöriga eller andra arbetskamrater användes som tolk. 
Professionell tolk användes vid läkarbesök, vårdmöten, vårdplanering och liknande. 

Arbetsplatsens stöd 
Arbetsplatsen hade vissa strategier för att underlätta för de anställda. Ett sätt var att 
alla äldre hade besöksplaner. Likväl att de försökte placera personal med samma 
språkkunskaper som den äldre har. Alla äldre hade kontaktpersoner, ett så kallat 
”kontaktmannaskap” ur personalgruppen och dessa valdes också ut efter de äldres 
språk. En personal var kontaktperson till ungefär åtta stycken äldre. Tillsammans 
skrev de dem äldres livsberättelser. Alla var överens om att kontaktpersonernas styrka 
låg i att de talade samma språk och kunde skriva utförliga besöksplaner för att minska 
att språket blev ett hinder. De försökte dessutom planera att en och samma brukare 
fick besök av en och samma personal samtliga besök under dagen så långt som det var 
möjligt. Dessutom försökte de minska på antalet personal som besökte en brukare. 
Många äldre ville ha kontinuitet och att samma personal kom hem till dem i den mån 
det gick. 
 

Ja vi jobbar med något som heter kontaktmannaskap och varje person har i 
stort sett sju, åtta till tio personer man är ansvarig för. Jag som är 
arabisktalande tar dem som pratar arabiska och i och med att jag jobbar 100 % 
då blir det mycket kontakt dagligen med dem. Då blir det deras språk som de 
kan prata med och uttrycka sig, få information, ge information till mig som kan 
prata deras språk. Om jag jobbar fem dagar i veckan så blir det fem besök i 
veckan varje dag två tre gånger under ett och samma arbetspass. Så vi jobbar 
på det sättet. För vi skriver levnadsberättelser och det är något som de måste 
berätta på sitt språk för att det inte ska bli fel. Så på det sättet jobbar vi. 

 -Birgitta 

Svårigheter med att tillfredsställa de äldres sociala behov 
Det rådde delade meningar om det uppstod svårigheter i att tillfredsställa de äldres 
sociala behov. Anna uttryckte att det var fruktansvärt när en brukare ville prata om 
något viktigt och så pratade personalen om triviala saker, medan Birgitta sade att det 
var svårt men att det kunde bli bra ändå om dem till exempel tog en promenad och 
njöt av solen samt genom ögonkontakt och kroppsberöring. Att det kunde ersätta 
språket ibland. Margareta och Elizabeth uppgav att om de inte kunde språket kunde de 
inte göra så mycket mer. Det var svårt när de inte kunde göra sig förstådda. 
Sammanfattningsvis tyckte fem av sex att det var svårt att tillfredsställa de äldres 
behov medan en uppgav att det gick bra ändå. 
 

Det går bra i alla fall för vi har en lapp där det står vad personen gillar. 
Exempelvis att ”gå på promenad, eller hon gillar kaffe, inte te”/.../ Man lär sig 
och man vet vad hon vill. Så sitter man och till exempel pysslar eller något. Men 
man ska hitta på något. Till exempel om jag sitter här och har social samvaro 
och hon pratar ett annat språk, så börjar hon bara väldigt lite med några ord 
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som hon kan. Hon frågar, ”barn, barn”, det betyder: Har du barn? Jag säger: 
ja jag har barn. Jag tar fram min mobil och visar bilder på mina barn. /---/ Då 
blir de glada när man förstår varandra på något sätt. Och sen frågar jag: har 
du barn? Jag visar alltså med händerna, har du barn? Ja, hon går och hämtar 
fotoalbum och visar bilder.      -Eva 

Missförstånd vid språksvårigheter 
Samtliga intervjupersoner upplevde att det kunde ske missförstånd, även om vissa var 
tveksamma då de ansåg att det inte hände speciellt ofta. Maria menade att 
missförstånden även kunde uppstå när den äldre kunde svenska där personalen bröt 
eller pratade dålig svenska. Men hon menade också att missförstånden brukade räta ut 
sig. De exempel på missförstånd som intervjupersonerna gav gällde dagar, klockan 
och mat. 
 

Kanske att de vill att man ska värma mjölken längre i mikron fast man har 
värmt den och jag förstår inte vad de menar förrän de själva tar koppen och går 
till mikron. Ungefär sådana saker. Men det är ju inte missförstånd, eller ja det 
är ju språkmissförstånd, det är ju det.     -Elizabeth 

 
Personalen upplevde dock inte att missförstånd var något som skedde ofta. Två 
personer menade att i början när man träffade en person skedde det mer missförstånd 
men att de minskade allteftersom de lärde känna varandra. Anna trodde att det säkert 
uppstod missförstånd som personalen fick reda på i efterhand. Exempelvis att 
personalen gjorde något som de trodde att den äldre menade och om den äldre då inte 
sade något upptäckte säkert inte personalen att det blev fel. Hon menade att efteråt när 
hon pratade med sina kollegor kunde det framkomma hur den äldre egentligen ville ha 
det och det är först då personalen förstod att det skett ett missförstånd. Hon påpekade 
att det aldrig var på grund av illvilja utan att det helt enkelt berodde på att personalen 
inte alltid förstod. 
 
Exempel på hur personalen gjorde för att motverka missförstånd var att prova sig 
fram tills den äldre blev nöjd samt att de försökte planera in i schemat så att den 
personal som kunde samma språk som den äldre gick hem till den. 
 

Jag försöker, om vi säger att det är kläder till exempel, då händer det att jag tar 
fram hela garderoben, tills jag har fått ett ja med en nick eller så där. Det är ett 
väldigt tydligt exempel. Så mat också kan man ta och visa till exempel socker 
eller salt tills man har fått ett nick.    - Birgitta 

Bemötande vid språksvårigheter 
Nedan presenteras temat bemötande vid språksvårigheter uppdelat i följande 
underteman; hur antaganden påverkar bemötandet, skapandet av en god relation, 
religion, kultur och traditioner, upplevelser om den äldres inflytande och upplevelser 
om den äldres känslor. 
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Hur antaganden påverkar bemötande 
Under intervjuerna diskuterade intervjupersonerna hur bemötandet påverkades av 
språksvårigheterna. Vi berättade för intervjupersonerna att tidigare forskning visade 
att mycket vårdpersonal gjort antaganden om hur de tror att en individ vill bli bemött 
utefter vilket land den kommer i från eller vilken religiös tro den har. Alla var överens 
om att bemötandet inte påverkades av om den äldre inte kunde svenska eller inte. 
Personalen menade att de bemötte individer och alla människor de mötte var olika. 
Det var inte om de äldre kunde svenska eller inte som skiljde dem åt. Det framkom att 
de behandlade personer utefter vilken hjälp de behövde och de behandlade inte 
personer utefter antaganden. Intervjupersonerna menade att de hjälpte den äldre med 
det som den behövde ha hjälp med. 
 

Nej, inte om man jobbar som undersköterska inom hemtjänsten, speciellt inom 
äldreomsorgen. Det finns inte två individer som är lika oavsett om dem kommer 
från Sverige eller Saudiarabien. Varje individ ska anpassas efter sina behov och 
sina åsikter och vilja. Nej, antagandet passar inte i det här yrket. Och inte för 
mig.         - Birgitta 

 
Anna diskuterade att det ibland kunde hända att personalen behandlade personer 
utefter antaganden utan att reflektera över detta. 
 

Så kan det lätt vara att man har lärt in sig. Eller lärt sig på ett sätt och så tror 
man att nästa också vill ha det så. Men det är nog inget jag har tänkt på så, ja 
jag vet inte.         -Anna 

 
Elizabeth berättade att hon upplevde att hennes beteende förändrades när hon arbetade 
tillsammans med någon annan i personalen. Hon menade att om hon gick med någon 
som kunde den äldres språk blev hon mer tillbakadragen. 
 

När vi har dubbelbemanning blir jag nog mer tillbaka, för ofta kan det vara 
någon som kan språken och då får ju dem ta första steget och då håller jag mig 
lite mer i bakgrunden. Det tycker jag är helt, alltså så ska det ju vara. När dem 
kan prata med varandra eller om någon är mer van än vad jag är van. Då 
tycker jag det är bättre att man håller sig lite på avstånd bakåt där för att inte 
göra oroligheter i bemötande eller för den här personen.  - Elizabeth 

Professionalitet 
Eva använde ordet professionell när vi diskuterade bemötande. Eva menade att det 
viktiga var att försöka göra den äldre glad och nöjd. Hon menade att för att vara 
professionell behövde personalen inte kunna samma språk som den äldre. Den äldre 
kunde bli glad och nöjd ändå, bara personalen gjorde sitt jobb. Eva berättade att under 
sin utbildning till undersköterska fick de lära sig om professionalitet och hur de kunde 
hantera mötet med någon som inte kan språket. 
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Andra ord förknippade med bemötandet som framkom var bland annat 
tillmötesgående, sunt förnuft, förtroende och vänlighet. Det fanns även en inställning 
att om personalen ville att det ska bli bra blev det oftast bra. 

Skapande av en god relation 
Samtliga intervjupersoner tyckte inte det var svårare att skapa en god relation till en 
äldre som inte kan svenska än till någon som kan svenska. Margareta upplevde inte att 
det är svårare men att det ibland tar längre tid. Maria och Anna menade att det 
berodde på hur man är som person. Eva, Birgitta och Elizabeth hade inte själva 
upplevt att det var svårt att skapa en god relation till någon som inte kunde språket 
men de trodde det fanns vissa som tyckte det var svårt. För att skapa en god relation 
när det förekom språksvårigheter använde sig personalen överlag av kroppsspråk, 
gester samt beröring. 
 

Som sagt kroppsspråket, ögonspråket, beröring, bemötandet, försöka kunna 
förstå och läsa tankarna, det kan en skapa god relation i alla fall. För jag har 
några bra exempel där jag är väldigt bra och nära och har bra relation trots att 
jag inte förstår deras språk. Men de har börjat lära sig några ord svenska. Jag 
har börjat lära mig lite ord från deras språk och vi har brutit isen.  

-Birgitta 

Att bemöta religion, kultur och traditioner 
I en av intervjuerna diskuterades kultur och traditioner. Eva upplevde att det var bra 
att kunna lite om traditioner och religioner för att bättre kunna förstå den äldres seder 
och traditioner. Hon menade även att det är viktigt att tänka bort sin egen religion i 
mötet med den äldre och respektera allas egen tro. 
 

På det här jobbet ska man inte tänka på religion och vilka religioner jag själv 
har, man ska respektera och acceptera alla religioner... och man ska göra det 
som de tycker om. Inte som jag tycker om.   -Eva 

 
Eva och Elizabeth berättade att ibland kan de bli bjudna på olika saker till exempel 
fikabröd eller religiösa skrifter. De upplevde att de äldre ofta blev ledsna om de 
tackade nej och de tackade därför ofta ja för att göra den äldre glad. Anna upplevde 
att kultur och traditioner var något väldigt individuellt, även hos de som kan svenska 
och är födda i Sverige. Om den äldre inte pratar svenska brukade hon prata med 
anhöriga för att ta reda på vilka traditioner den äldre följer. Hon menade att det kunde 
bli fel ibland om en personal antog att den äldre exempelvis firar jul och därför 
hjälper den äldre att klä upp sig. Senare visade det sig att den äldre skulle sitta ensam 
under julhelgen. Detta kunde leda till att den äldre fick höga förväntningar på 
ingenting alls.  

Upplevelser av den äldres inflytande 
Anna och Margareta upplevde att de äldre som inte kan svenska behövde hjälp av 
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anhöriga som kan svenska för att kunna fatta beslut om olika val eller hjälp för att ta 
kontakt då de var missnöjda med mera. Maria menade att det kunde hända att det inte 
alltid var den äldres åsikt som kom fram när det var andra, till exempel anhöriga, som 
tolkade. 
 

Ja alltså de har ju ingen aning. Dom ska välja hit och de ska välja dit och har 
de ingen anhörig som är aktiv så... Alltså det kan vara svårt för svenska 
anhöriga att ta del i det här aktiva. De ska göra olika val och företag de ska 
välja för det ena eller andra och då är det ju ännu svårare med invandrare som 
är ännu sämre insatt i vissa saker. Ibland blir ju vissa situationer bättre om det 
finns anhöriga som kan strida för en, till exempel om något går till på fel sätt. 
Men har du en aktiv anhörig då kanske det inte behöver vara något problem. En 
anhörig som förstår hur samhället funkar och så, då blir det lättare. -Anna 

 
Elizabeth menade att alla ska ha lika mycket inflytande och ibland berodde det på hur 
den äldre är som person. Vissa var mer engagerade och visste vad de kunde kräva. 
Birgitta upplevde att om informationen blev rätt från början och den äldre förstod 
kunde den äldres inflytande bli högre. De äldre kunde själva påverka vem de ville 
skulle komma hem till dem i den mån det var möjligt. Ibland gick det inte att uppfylla 
alla önskemål men oftast gick det att få ihop schemat så att det passade alla på ett 
tillfredställande sätt. 

Upplevelser om den äldres känslor 
Birgitta, Margareta, Anna och Eva upplevde att de äldre upplevde språksvårigheterna 
som något jobbigt. De upplevde att de äldre blev ledsna, bekymrade, uttryckte en viss 
hopplöshet. Maria berättade att vissa bara skrattade och tyckte personalen var lustig 
men att det samtidigt fanns dem som blev ledsna och tyckte det är jobbigt. 
 

Ja de kan uttrycka vad de känner med suckar och så. De sitter och säger en sak 
och så gör vi tvärtom. Då kan man känna att det, ja, det är ingen mening, det är 
ingen som lyssnar i alla fall.     - Anna 

 
Elizabeth menade att många av de äldre visade sin tacksamhet trots språksvårigheter 
medan andra kunde bli arga när personalen inte förstod. De ville att personalen gick 
därifrån och ville inte ha någon hjälp. 
 

Vissa är nog tacksamma oavsett, sen kan det vara vissa som det också kan bli så 
här att när man inte kan, då sätter de lite taggarna utåt och de kanske helt 
plötsligt vill att man ska gå i stället för att man ska hjälpa med någonting. 
          -Elizabeth 

Ensamhet och isolering som konsekvens av språksvårigheter 
Den personal inom hemtjänsten som intervjuades hade olika uppfattning om de äldre 
som inte kan svenska var ensamma och isolerade. Anna, Eva och Birgitta svarade att 
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de upplevde att de äldre som inte kan svenska var ensamma och isolerade. De hade en 
uppfattning om att de äldre inte umgicks lika mycket med familj och släkt i Sverige 
som de gjorde de i sitt hemland. 
 

Många som kommer från Asiens länder är vana med att ha väldigt mycket 
social kontakt. De samlas tillsammans varje vecka med familj och släktingar. 
Men här har de inte jättemycket släktingar eller inte kan språket så de kan inte 
ha kontakt med grannar, som de har i hemlandet. Det känns, alltså att de är 
isolerade.         -Eva 

 
Birgitta nämnde även att det i många länder är vanligt att ta hand om sina föräldrar 
och mor-, farföräldrar. I Sverige fungerar det oftast inte på det sättet utan barnen och 
barnbarnen måste arbeta eller gå i skolan och har därför inte i samma utsträckning 
möjlighet att ta hand om de äldre. 
 

Absolut för man märker den här generationen som vi börjar ta hand om, barnen 
eller barnbarnen har inte tid med dem. Alla är på jobbet/skolan. Det var inte så 
för generationen innan som tog hand om sina äldre och nu blir det liksom 
ensamt, långa timmar. De bor inte hemma hos barnen och barnbarnen i ett 
sådant här mångkulturellt samhälle, numera bor de själva. -Birgitta 

 
Anna menade även att de som har kommit till Sverige fortfarande försökte ta hand om 
sina äldre men när de ser att de kan få hjälp genom hemtjänsten tänker många om och 
tar den hjälp de kan få. 
 
Margareta och Maria var osäkra om de äldre var ensamma och isolerade. Anledningen 
var att de menade att vissa är mer ensamma än andra. En del av de äldre har mycket 
släktingar och familj här i Sverige medan vissa inte alls har många. Maria menade att 
vissa av de äldre kan vara omgivna av mycket folk och trots detta känna sig ensamma 
då de inte kan språket. 
 
Elizabeth upplevde inte att de äldre som inte kan svenska var ensamma och isolerade. 
Hon upplevde att det var många äldre som kan svenska som var mer ensamma. Hon 
menade att det såklart finns undantag och vissa av de som inte kan svenska är 
ensamma. 
 

De har ju väldigt många av sina nära och kära som är hemma hos dem, så det 
tycker jag nog inte. Då är det nog mer de här andra som är ensamma som vi 
hjälper. Sen kanske det finns hos dem också, naturligtvis, det ska jag inte sitta 
och säga att de har bättre där. Men ofta är det ju många som har familj och 
vänner från deras land. Ofta kommer de ju och är i sin klick och kan sitt språk 
och pratar det. Det finns andra som är gamla och ensamma som inte någon 
bryr sig om som kan svenska men de blir nog mer isolerade tycker jag än vad de 
som kommer utifrån blir.      - Elizabeth 
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Resultatsammanfattning 
Beroende på hur intervjupersonerna upplevde och tolkade språksvårigheter avgjorde 
om de såg det som ett problem eller inte. Språksvårigheterna hanterades med 
kroppsspråk, pekningar, beröring, ögonkontakt, prata långsammare och tydligt, ta sig 
tid och gester när det gäller intervjupersonerna. När det kom till arbetsplatsens 
hanterande av språksvårigheterna använde dem sig av besöksplaner, 
kontaktmannaskap, planerar in besöken efter språkkunskaper och anhöriga som tolk. 
Uppfattningarna kring hur språksvårigheterna påverkade intervjupersonerna skiljde 
sig åt. När det kom till att tillfredsställa de äldres sociala behov ansåg fem av sex att 
det var svårt. Två av sex ansåg att det var svårt att skapa en bra relation medan 
resterande inte ansåg det vara en svårighet utan att det tog längre tid. Samtliga 
intervjupersoner upplevde att det skedde missförstånd även om det inte skedde ofta. 
Exempel på missförstånd kunde röra tid och mat. Intervjupersonerna menade att de 
mötte alla som individer eftersom att alla människor är olika. Ord som förknippades 
med positivt bemötande var tillmötesgående, förtroende, sunt förnuft och vänlighet. 
När det gällde inflytande ansåg intervjupersonerna att inflytandets storlek berodde på 
om de äldre var väl informerade eller inte. Resultatet vad gällde upplevelsen av de 
äldres känslor när det kom till språksvårigheterna var att de upplevde att de äldre 
uttryckte hopplöshet, tyckte att det var jobbigt, blev bekymrade, ledsna och arga. Vad 
gällde ensamhet skiljde sig uppfattningarna åt. Tre menade att de äldre var ensamma 
eftersom de saknade det sociala umgänget som de tidigare haft i sitt hemland medan 
de andra tre jämförde med äldre svenskar och menade då att de inte var ensamma. 
Sammanfattningsvis har det framkommit att språket var viktigt i mötet men att det 
uppstod alternativa vägar till kommunikation. Att bemöta med vänlighet, respekt och 
att bemöta med fokus på individen framkom också som viktigt när det talade språket 
inte fungerade.   

Analys och diskussion 
I både resultatet och den tidigare forskningen (se exempelvis Heikkilä, Sarvimäki & 
Ekman, 2007) framkom att språket är viktigt i människors interaktion. Detta för att 
människor ska kunna skapa en egen medvetenhet om sig själva och förstå vad som 
förväntas av dem (Hanssen, 2007). Ett exempel som visade att intervjupersonerna 
ansåg att språket var viktigt var att de försökte boka in personal hos brukare med 
samma språk. Det ansågs vara speciellt viktigt vid beviljat socialt umgänge för att de 
äldre ska ges möjlighet att berätta om sina liv och vardag. Till exempel nämnde en av 
intervjupersonerna att det var hemskt om de äldre började prata om krig och annat 
hemskt som de varit med om och så förstår inte personalen det och pratade om triviala 
saker. Forskningen visade att det gemensamma språket hjälpte till att ge en förståelse 
för individen vilket underlättade vården (Heikkilä, Sarvimäki & Ekman, 2007; 
Heikkilä & Ekman, 2003). Vi håller med till viss del eftersom resultatet visade att 
språkbrister kan leda till problem. Däremot visar resultatet att det går att skapa en bra 
relation trots att det verbala språket inte fungerar. Detta tack vare att personalen 
använde sig av det icke-verbala språket som innebär andra symboler så som 
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kroppsspråk, mimik och gester. En del av forskningen har en tendens att 
överproblematisera språksvårigheter. Detta innebär inte att det inte uppstår svårigheter 
på grund av språket. Det förekommer svårigheter men det kanske inte är ett sådant 
stort problem som framkommer i exempelvis Heikkilä och Ekman (2000, 2003). 
Samtliga intervjudeltagare ansåg att det gick att skapa en god relation med hjälp av 
det icke-verbala språket men att det tog längre tid. Att det kan ta längre tid att skapa 
en god relation kan förstås med att det ibland tar längre tid att lära sig olika 
människors symboler. Detta kan tolkas som att från början har personalen och de 
äldre olika symboler där situationen inte definieras på samma sätt. Efter ett tag skapas 
gemensamma symboler vilket gör relationen möjlig trots att det talade språket skiljer 
sig. Många symboler betyder samma för alla, som exempelvis skratta betyder att 
personen är glad. 
 
Till en början byggde relationen på det personalen visste, det vill säga det som står i 
besöksplanen. Därför ansåg intervjudeltagarna att det var viktigt att besöksplanen 
utformades tillsammans med någon som kunde den äldres språk. Senare när 
personalen lärde känna den äldre fick de en bredare bild av den äldre vilket gjorde att 
den sociala interaktionen utvecklades. Besöksplanerna användes även för att både den 
äldre och personalen skulle veta vad som skulle göras. Tack vare besöksplanen fick de 
en gemensam objektiv bild av vad som skulle hända under besöket. Enligt symbolisk 
interaktionism definieras verkligheten utefter subjektiva upplevelser. Med hjälp av 
den objektiva verkligheten kan ett samförstånd ske trots språksvårigheter (Trost & 
Levin, 2010). Även då personal och äldre inte talar samma språk tänker vi att det 
fungerar. Detta beror på den objektiva verkligheten där vissa saker i verkligheten 
delas av alla oavsett den subjektiva upplevelsen. Genom den kan samförstånd ske. För 
att interaktion ska vara möjlig krävs att det finns en viss förutsägbarhet om vad som 
ska hända (Trost & Levin, 2010). 
 
Hur människor definierar en situation styr hur vi sedan beter oss (Trost & Levin, 
2010). Det kan tolkas som att om personalen uppfattar en situation med en äldre som 
inte kan svenska som något svårt och främmande beter de sig därefter. En personal 
sade; ”om jag inte förstår så förstår jag inte på grund av att den äldre inte kan 
språket”. Då kanske personen i fråga inte försökte prata då den uppfattade att de ändå 
inte förstod varandra. Hur den andre bedöms påverkar alltså i stor grad hur ett 
beteende formas (Trost & Levin, 2010). I resultatet framkom en del skillnader i de 
svar som de intervjuade gav, bland annat angående huruvida språksvårigheter var ett 
stort problem eller inte. I tidigare forskning påstås att vården underlättas då personal 
och patient talar samma språk (se exempelvis Heikkilä & Ekman, 2003). Det rådde 
delade meningar om detta då vissa ansåg att språksvårigheter inte var ett stort problem 
medan andra upplevde det tvärtom. Det tolkas som att hanterandet av situationen 
beror på just detta, hur en situation definieras. Definierar personalen språksvårigheter 
som något svårt och något som inte går att överbrygga leder det till att dennes 
beteende styrs av detta. Ser vi ett problem blir det ett problem. Ser vi en lösning leder 
det till en lösning. En del i personalen såg möjligheter och alternativa sätt till hur 
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kommunikationen kunde fungera medan andra tyckte det var svårare. Det kan hända 
att i de fallen där personalen är öppen och visar en vilja att förstå, speglar beteendet 
sig på den äldre vilket medför att den äldre blir glad och nöjd även om den inte förstår 
det verbala språket. I likhet med det som Trost och Levin (2010) menar att helt olika 
definition av samma situation resulterar i hur beteendet blir. Om personalen bemöter 
den äldre vänligt, tillmötesgående och inte ser den äldres språksvårigheter som ett 
problem kommer troligtvis den äldre att ta efter det beteendet och bli mer 
tillmötesgående. Om personalen däremot ger sken av att språksvårigheterna är ett stort 
hinder och omöjligt att lösa kommer troligtvis den äldre också känna en känsla av 
hopplöshet. Forskningen (exempelvis Heikkilä, Sarvimäki & Ekman, 2007) saknar 
vikten av ett gott bemötande i relationen till någon som inte delar samma språk. 
Genom att bemöta någon på ett bra sätt speglas även hur denne uppfattas av den 
andre. Det finns mycket annat som också spelar in i hur relationen blir. Till exempel 
det som Trost och Levin (2010) skriver om hur en situation kan styras av känslor, 
humör och väder. 
 
Resultatet visade till exempel att några i personalen hade svårt att läsa av hur den 
äldre uppfattade dem. Några av intervjupersonerna såg språket som ett stort hinder 
och de uppgav också att de inte visste vad den äldre tyckte om dem. Detta kan göra att 
intervjupersonerna inte kunde spegla sig själva i de äldre då kommunikationen inte 
fungerade vilket ledde till att de inte heller visste vad de skulle göra eller vad som 
förväntades av dem. Det vill säga att rollövertagandet inte fungerade. En påpekade att 
hon inte kände att hon kunde göra det där lilla extra eftersom de äldre kunde bli arga 
om hon gjorde något som de inte ville. Vårt agerande styrs delvis på grund av vilka 
förväntningar vi tror att den andra har på oss (Johansson & Lalander, 2010). I det här 
fallet upplever vi att dessa förväntningar saknas och att den bristande 
kommunikationen är en bidragande faktor. En förklaring till att rollövertagandet inte 
fungerade i dessa fall kan bero på att de inte hade lärt känna varandra. Med tiden 
utvecklas sättet att kommunicera och i början kan det vara svårt om de inte har 
utvecklat gemensamma symboler såsom gemensamma ord eller ett kroppsspråk som 
uppfattas på samma sätt av båda. 
 
Föreställningar om äldre invandrare finns enligt forskningen då den riktar in sig på att 
äldre invandrare har särskilda behov och att det kommer att bli ett hinder inom vården 
(Torres, 2007). I tidigare forskning framkommer att personal inom äldrevården ofta 
har begränsade kunskaper om olika kulturer vilket medför att de behandlar alla inom 
samma kultur lika utifrån den erfarenhet de har (exempelvis Brotman, 2003). I 
resultatet framkom däremot att personalen upplevde att de inte gör antaganden om 
den äldre utefter vilket språk den talar, vilket land denne kommer i från eller vilken 
religiös tro denne har. Någon menade att ibland kan det hända att personalen gör 
antaganden omedvetet. Detta kan stämma då det uppmärksammats i resultatet att 
personalen gjort en del antaganden omedvetet. Ett exempel på antaganden var att alla 
som kommer från andra länder umgås mycket mer med sin familj och släkt än vad 
svenska personer gör. Ett annat exempel var att människor från andra länder har 
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mycket mattor och därför är mer noggranna att personalen använder skoskydd eller tar 
av sig skorna. Trots antagandena uppfattade vi inte att personalen behandlade den 
äldre annorlunda. För att förstå detta tänker vi att normer i samhället styr våra 
antaganden. De normer och värderingar samhället är uppbyggt av visar också när 
något avviker. Exempelvis det här fallet med antaganden om att familjen är större och 
alltid håller ihop hos de äldre invandrarna. De yngre förväntas ta hand om sina äldre 
vilket inte är normen i Sverige. Därför uppmärksammas det av personalen då det 
avviker mot svenska normer. I och med att människor bär med sig denna 
förkroppsligade föreställning av samhället där det egna beteendet och ens åsikter 
speglas av denna föreställning tänker vi att det är något som sker omedvetet på grund 
av att samhällets normer och värderingar är en del av oss, dem vi är. Hur någon 
uppfattas avgörs av samhällets normer och förväntningar och när något inte motsvarar 
dessa blir det en kontrast som uppmärksammas. Resultatet visade på olikheter när det 
gäller hanterandet av språksvårigheterna. Vissa var mer benägna att kunna se 
lösningar i stället för hinder. De intervjupersoner som talade fler språk, i det här fallet 
utomnordiska språk upplevdes ha lättare att se möjligheter. Deras beteende kan antas 
styras av flera olika generaliserade andre vilket kan påverka deras sätt att arbeta. Ens 
tidigare möten skapar denna föreställning som påverkar hur individen agerar 
(Johansson & Lalander, 2010). 
 
I resultatet framkom att det finns olika sätt att se på de äldre och ensamhet vilket 
påverkar uppfattningen. I studien kan vi bara få reda på personalens uppfattning 
huruvida den äldre är ensam eller inte. Det går inte att få reda på hur den äldre känner 
sig eftersom ensamhet är en fråga om definitionen av ensamhet. I Grays studie 
framkom att tio procent av alla personer över 65 år kände sig ensamma (Gray, 2008). 
Några uppfattade de äldre som inte kunde svenska som ensamma och isolerade 
eftersom de menade att de var vana att ha mer kontakt med familj och släkt i de länder 
de kommer ifrån. Medan andra upplevde att äldre som inte kunde svenska är mindre 
ensamma då de hade mer kontakt med familj och släkt än vad många äldre svenskar 
har. Hur personalen definierar situationen spelar roll i frågan om de äldre som inte 
kan svenska är ensamma. De som ansåg att äldre invandrare är ensamma jämför med 
föreställningen om hur det kan se ut i många andra länder, det vill säga att de umgås 
mycket med familj och släkt samt att många yngre tar hand om sina äldre släktingar. 
Medan den personal som ansåg att de äldre invandrarna inte var ensamma jämfört 
med de äldre som är uppväxta i Sverige där det inte är lika vanligt att de yngre tar 
hand om sina äldre släktingar. En intervjuperson uppgav att den äldre kunde vara 
ensam trots att den var omgiven av många människor. Därför är det svårt att definiera 
vad ensamhet är och att veta hur olika människor uppfattar sin egen tillvaro. Med 
detta tänker vi att det är svårt att få en uppfattning om någon känner sig ensam genom 
att prata med någon annan. 
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Slutsats 
Att den äldre har svårt med språket behöver inte vara ett hinder då alternativa 
kommunikationssätt och arbetssätt används istället för det talade språket. Forskningen 
borde rikta in sig på att hitta lösningar i kommunikationen istället för att utgå ifrån att 
det är ett problem. I forskningen anses problem endast kunna lösas genom samma 
talade språk. En koppling som uppmärksammats är att de intervjupersoner som hade 
invandrarbakgrund eller nära relationer till invandrare hade lättare att se möjligheter. 
De var också villiga att lära sig den äldres språk för att kunna kommunicera och skapa 
en relation. Vi tänker att det kan bero på att om man själv invandrat och lärt sig ett 
nytt språk finns det en större förståelse för hur det kan upplevas att inte kunna språket.  
 Torres (2007) diskuterar begreppet ”äldre invandrare” som ett konstruerat begrepp 
och en kategori där människorna som ingår anses ha andra behov. Våra tankar kring 
begreppet är att det är negativt laddat och kopplas till negativa attribut så som 
lågutbildad, bidragstagare och att någon med brytning är minde intelligent. När det 
kommer till begreppet invandrare finns olika betydelser vilket vi upplyser om i 
tidigare avsnitt. Dessa begrepp färgar ofta människors sätt att se på invandrare. 
Intervjupersonerna behandlade alla lika och sa att de inte bemötte de äldre efter 
antaganden. Antaganden behöver inte vara negativa utan att kategorier och attribut 
behövs för att skapa ordning i vardagslivet. Annars skulle varje ny situation bli ny för 
en och det skulle leda till kaos. Genom antaganden kan vi föreställa oss andras 
beteende och också kunna förutsäga dessa. Det är när vi kopplar negativa egenskaper 
till en kategori av människor som antagandena leder till något negativt (Johansson & 
Lalander, 2010). 
 I studien har begreppet definitionen av situationen analyserats och vi tänker att vår 
egen definition av situationen färgar vårt sätt att se på resultatet vilket också leder till 
att vår tolkning blir subjektiv. Vår förförståelse påverkar vår analys genom att 
resultatet speglar det vi valt att fokusera på. Det är svårt att vara helt objektiv när det 
kommer till vårt syfte eftersom att alla har sin subjektiva uppfattning av den sociala 
verkligheten.  
 Förslag till vidare forskning anser vi borde vara mer lösningsfokuserad. Försöka 
sudda ut kategorin äldre invandrare som några med särskilda behov och fokusera på 
äldre i allmänhet med individen i centrum.  
 Denna studie har lärt oss att språket inte behöver vara ett hinder. Det går att få en 
fungerande interaktion via andra metoder. Det viktiga är att vara tillmötesgående, 
vänlig, ta sig tid till och en vilja att det ska bli bra. Bemötande är a och o i arbete med 
människor vare sig de kan svenska eller inte. Det är viktigt att alltid göra sitt bästa för 
att få den andre att må bra. Ytterligare ett begrepp i bemötandet är tålamod. 
Personalen beskrev situationer där de visade på tålamod utan att använda det 
begreppet. Att bli bemött på ett bra sätt kan vara viktigare än att kunna samma språk.  
 I ett mångkulturellt samhälle som Sverige där invandringen har ökat blir dessa 
frågor något som vi måste möta och hantera. Finns en större kunskap blir möten inte 
lika främmande och möjligheter blir lättare att se.   
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
Hur länge har du jobbat inom hemtjänsten? 
Vilka olika språk möter du i ditt arbete? 
Vilka språk talar du? 
Hur vanligt är det med språksvårigheter i ert arbete med äldre? 
Hur visar sig språksvårigheterna? 
 
Arbetssätt vid språksvårigheter  
Hur hanterar du språksvårigheterna som uppstår i ert arbete med personer som inte 
kan svenska? (Påminn om att fokus ligger på personer som inte kan svenska) 
Hur känns det för dig när dessa svårigheter uppstår? 
 
Vilket stöd och hjälp får du av arbetsplatsen (er chef, beslutsfattare) för att underlätta 
för er? (Till exempel placera personal med vissa språkkunskaper med en äldre som 
delar dessa).  
Har du själv gjort något för att underlätta? 
Om du fick möjlighet att önska och förändra saker, hur skulle de se ut? 
 
Hur fungerar din kontakt med den äldres anhöriga när språket inte fungerar?  
Vilken betydelse har anhöriga i språksituationen? 
Använder ni er av professionell tolk eller andra som översätter? 
 
Tycker du att det finns saker som är viktiga att tänka på inför mötet med en äldre som 
du vet inte kan svenska? (Till exempel att du tänker på att du ska prata långsammare 
eller visa tydligt innan du gör något.) Om ja, vilka? 
Finns det situationer då du känner att du inte kan tillfredsställa de äldres behov av att 
få prata och berätta om sin vardag och sitt liv? (Till exempel om en äldre individ fått 
beviljat en timmes socialt umgänge och denne inte behärskar det svenska språket? 
Hur fungerar det?) 
Om den äldre inte kan svenska, hur förmedlar du information och hur pratar ni med 
varandra? 
 
Ensamhet och isolering som en konsekvens av språksvårigheter 
Upplever ni att de äldre som inte kan svenska är mer ensamma och isolerade? Till 
exempel om de har berättat om att de får besök av vänner och familj eller om deras 
fritidsaktiviteter. 
Upplever du att det är svårare att skapa en god relation till de du tar hand om som inte 
kan svenska? Ge exempel.  
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Missförstånd som konsekvens av språksvårigheter  
Uppstår det missförstånd? Kan du ge exempel? 
Hur ofta sker det missförstånd? 
I vilka situationer sker det missförstånd? 
Försöker du motverka att missförstånd sker? Hur? 
 
Bemötande vid språksvårigheter  
Hur upplever du att den äldres inflytande påverkas av språksvårigheterna? 
När du upplever språksvårigheter när du hjälper till exempel en muslim, hur gör du 
nästa gång du står inför samma möte? 
Hur upplever du att bemötandet påverkas vid språksvårigheter? 
Hur tänker du att den äldre upplever språkskillnaderna? 
 
Avslutande frågor 
Är det något du vill tillägga som vi inte har frågat om? 
Är det okej om vi kontaktar dig per telefon om vi behöver komplettera med något?
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Bilaga 2 - informationsbrev 
 
Information till intervjudeltagare 
Syftet med vår C-uppsats är att undersöka hur vårdgivare inom hemtjänsten i Örebro 
kommun uppfattar och hanterar de äldres svårigheter med det svenska språket. 
 
Vi kommer att genomföra intervjuer med sju personer som arbetar inom hemtjänsten i 
Örebro kommun.  
 
Du har rätt att själv bestämma över din medverkan och har rätt att avbryta din 
medverkan när du vill. I vårt resultat kommer du att ha ett fingerat namn och resultatet 
kommer att avidentifieras.  
 
Vi kommer att spela in intervjun. Det inspelade materialet kommer endast att 
avlyssnas av oss. Resultatet kommer endast att presenteras i vår C-uppsats. 
 
När C-uppsatsen är klar får du ta del av den om du så vill. Den skickas via mail.  
 
Tack på förhand för din medverkan! 
Nadja och Lisa 
 
Har du frågor, kontakta gärna oss. 
 
 
Lisa     Nadja 
[mailadress]    [mailadress] 
[telefonnummer]   [telefonnummer] 
 
 
________________________ ____________________________ 
 
 
Handledare: Welat Songur 
[mailadress] 
[telefonnummer] 


