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Sammanfattning    
Bakgrund och problemformulering. Att emigrera till ett främmande land som äldre 
medför att individen ofta ställs inför flera problem på grund av begränsning av egna 
resurser. Äldre invandrare som lämnat sitt hemland ställs inför oväntade situationer då 
relationen till det gamla livet bryts och de börjar om på nytt igen i det främmande 
landet. Det leder till att kontinuiteten i livet förändras vilket resulterar i en förlust av 
sammanhang, mening, identitet, hopp och sociala kontakter, och de har då en särskild 
hög tendens för att utveckla ohälsa. 
Syftet. Syftet med studie är att belysa hur äldre invandrare upplever sin hälsa. 
Metod. Uppsatsen är en litteraturstudie där sju kvalitativa vetenskapliga artiklar 
analyserats. Databaserna som användes för att söka artiklar var Samsök, Google 
Scholar, Cinahl och Academic Search Elite. Med kvalitativ metod kunde vi 
sammanställa kvalitativa studier utifrån den enskildes upplevelse och livsberättelser, där 
individen uttryckte sig med egna ord. 
Resultat. I analysen framkom olika faktorer som visade sig vara av betydelse för äldre 
invandrares upplevelse av hälsa. Resultatet redovisas utifrån två huvudteman och fyra 
underteman. För att öka tillförlitligheten har vi med citat på originalspråk. 
Diskussion. Det har framkommit i resultatet att sociala kontakter och kulturbärande 
aktiviteter har stor betydelse för äldre invandrares hälsa. Att arbeta med äldre patienter 
med invandrarbakgrund är en utmaning som ställer höga krav på sjuksköterskor. 
Sjuksköterskan bör i mötet med den äldre invandraren ha kunskap och respekt för deras 
etniska bakgrund och kulturella seder och vanor. 
Nyckelord. Hälsa, Välbefinnande, Äldre invandrare, Emigrant. 
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INLEDNING 
 
Under 1800-talet och fram till 1930-talet, var Sverige ett land då många emigrerade till 
Amerika främst på grund av fattigdom. Fram till slutet av 1960-talet var Sveriges 
gränser öppna för vad som kallades arbetskraftsinvandring. Mot slutet av perioden 
kunde uppemot hundratusen invandrare anlända varje år (Magnússon, 2002). Det har 
lett till att dagens Sverige är ett mångkulturellt samhälle, bestående av flera olika 
etniciteter (Olsson, 2005). En stor andel av invandrarna består av äldre individer som 
antingen har åldrats här, eller kommit till Sverige i relativt hög ålder (Statistiska 
Centralbyrån, 2008). Enligt Socialstyrelsen (2004) anser sig de äldre invandrarna i stor 
utsträckning ha ohälsa. Många äldre invandrare har svårigheter med språket, ingen 
utbildning och traumatiska minnen av krig. När de inte längre kan behålla kontinuitet i 
livet, det vill säga att deras liv inte längre har ett sammanhang, stabilitet och balans, på 
grund av emigrationen leder det till ohälsa och lidande.   
 
Äldre invandrare är en grupp människor som sjuksköterskan ofta möter. En 
grundläggande utgångspunkt för sjuksköterskan är att möta varje individ på lika villkor 
och att stödja hälsoprocessen utifrån individens behov och resurser, oavsett kön eller 
etnicitet. Med vår uppsats avser vi att ta reda på vad som finns skrivet inom 
vårdforskningen gällande äldre invandrares hälsa. Dels för att få förståelse för deras 
behov av sociala kontakter och dels hur sociala kontakter där stöd och hjälp ges på ett 
professionellt sätt kan bevara hälsa och välbefinnande.  
 
BAKGRUND 
 
Utifrån den samhällsvetenskapliga och vårdvetenskapliga litteraturen och forskningen 
som vi studerat definieras några centrala begrepp i bakgrunden som är av betydelse för 
vår studie.  
 

Invandrare, etnicitet och kultur 
Att emigrera till nytt land medför att individen måste anpassa sig till en ny livssituation 
som känns främmande för dennes livsvärld. Detta medför problem då deras egna 
resurser är begränsade, på grund av språksvårigheter, förlust av familj, arbete, identitet 
och kultur, vilket i sin tur medför förändring i tro, värderingar och prioriteringar 
(Silveira, 2001).  
 
Äldre definieras här som den person som är över 65 år och enligt Statistiska 
Centralbyrån finns det år 2008 nästan 200 000 äldre invandrare i Sverige. Invandrare är 
den person som har flyttat från sitt eget hemland för att bosätta sig i ett nytt land 
(Wikipedia, 2008). Det har lett till att dagens Sverige är ett mångkulturellt samhälle 
med olika etniska bakgrunder. Etnicitet definieras av Nationalencyklopedin (2008) som 
”Identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp”. Med etnisk grupp 
menas människor som har gemensamt ursprung, normer, språk och kultur som kommer 
från samma land och känner gemenskap och grupptillhörighet. Begreppen kultur och 
etnicitet ligger nära varandra. Kultur kan enligt Stier (2004) inrymma en eller flera 
etniciteter och har sitt ursprung från latinets cultura som betyder odling 
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(Nationalencyklopedin, 2008). Leininger (2001) beskriver kultur som en uppfattning om 
hur individen bör leva och hålla sig frisk när man tillhör en viss grupp. Hon lyfter fram 
att kulturen är dynamisk och ständigt förändras från generation till generation. Roth 
(2002) menar att kultur är ett kollektivt fenomen som består av regler, värden, symboler 
samt viss hållbarhet och varaktighet. Enligt Stier (2004) består kulturbeskrivning av 
fyra vanligt återkommande begrepp som funktionalistiska, beteendemässiga, 
kognitivistiska och symbolistiska. Innebörden av dessa är att klarlägga yttre 
observerbara beteenden, människans handlande och beteende, hennes inre modellsystem 
som ligger i medvetandet, samt hur kulturen ses som ett resultat av inre och yttre 
processer. 
 
Enligt Socialstyrelsen (2004) är hälsosituationen hos äldre invandrare gällande allmänt 
hälsotillstånd och långvariga sjukdomar sämre än hos infödda svenskar i samma ålder. 
På grund av emigrationen och brist på kulturell anpassning besväras de äldre 
invandrarna i stor utsträckning av högt blodtryck, smärta, ensamhet och depression. 
Vidare betonas att äldre invandrare har besvär som ofta är arbetsrelaterade som nedsatt 
arbetsförmåga, nedsatt rörelseförmåga och smärtor och värk i rygg, nacke, axlar och 
leder. 

Vårdvetenskapliga begrepp 
Hälsa och välbefinnande 
Hälsa definieras som kontinuitet och balans i livet (Emami, 2000, b). Forskning har 
visat att äldre invandrare upplever hälsa när de känner att deras liv har ett sammanhang 
och kontinuitet. Avsaknad av välbefinnande sker när deras tidigare upplevelse av 
mening med livet har avbrutits och personen inte kan skapa en mening och möjligheter 
genom anpassning till sin nya situation. Emami (2000, a) skriver i sin artikel att 
tillräckligt med socialt stöd har visat sig vara förknippat med hälsa och ökat 
välbefinnande hos äldre invandrare. Enligt Kristoffersen (2005) är välbefinnande ett 
fenomenologiskt begrepp vilket utgår från personens livsvärld. Upplevelse av 
välbefinnande är subjektivt, unikt och personligt. Det är ett tillstånd av subjektiva 
behagkänslor och välmående. Välbefinnande har två dimensioner, kroppslig respektive 
existentiell. Många äldre invandrare har en annan aspekt av ohälsa än just sjukdom och 
fysisk ohälsa, vilket innebär att upplevelse av välbefinnande kännetecknas av en 
holistisk uppfattning av människans kropp, själ och omgivning. Wiklund (2003) som 
utgår från Eriksson synvinkel beskriver hälsa som ett tillstånd av sundhet, friskhet och 
välbefinnande, där frånvaro av sjukdom inte är nödvändigt för att personen ska uppleva 
hälsa. Ohälsa behöver inte innebära närvaro av sjukdom, utan kan upplevas när 
individen inte kan lösa sina problem och uppfylla sina förväntningar och behov. Det 
medför att individens livsvärld förändras. 
 
Lidande  

Wiklund (2003) beskriver lidande som en form av hot, kränkning eller förlust av 
människan själv, samt en känsla av att ha förlorat kontrollen. Det behöver inte bara 
handla om observerbara symtom utan kan även uppträda som en inre process. Ofta är 
det svårt för den lidande människan att tala med andra om sitt lidande och detta gäller 
särskilt äldre invandrare som har svårt att uttrycka sig verbalt. Detta kan leda till att de 
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tystnar och sluter sig inom sig själva, samtidigt som de känner sig främmande och 
avskurna från andra, vilket i sin tur minskar upplevelsen av hälsa (Wiklund, 2003). 
 
Livsvärld 
Äldre invandrare kan ha det svårt att ändra och anpassa sig till ett nytt samhälle vilket 
framför allt beror på svårigheter att lära sig språket samt att känna en tillhörighet till 
sociala nätverk i samhället, och den stress som uppkommer på grund av kulturella 
skillnader. Detta medför att äldre invandrares tidigare levda värld utsätts för ändringar 
som kolliderar med den värld som är norm i det nya samhället. Enligt Wiklund (2003) 
är livsvärlden den värld vi lever i och ständigt tar för given genom erfarenhet och 
handling. Ett livsvärldsperspektiv innebär att fokusera på personens vardagsvärld och 
dagliga tillvaro det vill säga att se, förstå, beskriva och analysera världen så som den 
upplevs av enskilda människor. Relation mellan världen och subjekten är centralt i 
livsvärlden. När äldre invandrare inte kan knyta an sin inre livsvärld till omgivningen 
leder det till en rad olika konsekvenser så som förlust av sin kultur, språk samt sin 
identitet, depression, känsla av utanförskap, otrygghet och psykosomatiska besvär vilket 
i sin tur leder till lidande (Wiklund, 2003). 
 

Samhällssyn 
Sjukdom kan vara något mer är kroppslig och psykisk nedbrytning av individen. 
Samhälleliga faktorer så som religiösa, ekonomiska, etiska och kulturella värderingar, 
samt avsaknad av sociala relationer, kan också vara avgörande för upplevelse av hälsa 
(Willman, 1996). Enligt Cullberg (2003, s. 445) varierar sjukdomssynen beroende på 
vilket samhälle och kultur äldre tillhör. I det västerländska samhället är sjukdomssynen 
individcentrerad medan i det icke-västerländska samhället gruppcentrerat med familjen 
och släkten i centrum (figur 1). Figuren är ett exempel på hur sjukdomssyn beskrivs 
utifrån olika samhällen och kulturer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Sjukdomssyn utifrån olika kulturer (Cullberg, 2003, s.445) 
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I det icke-västerländska samhället får äldre sin identitet genom den plats de intar i detta 
system, en roll som till stor del är förutbestämd. I det västerländska samhället 
förknippas identitet däremot ofta med egenskaper som skiljer individen från gruppen.   
Vidare lyfter Cullberg fram att västerländska kulturer söker sjukdomsorsaken inom 
individen medan icke- västerländska ser sjukdom som synonymt med störda relationer 
och därmed förlägger orsaken utanför individen eller i samspelet mellan individer. 
Leininger (2001) lyfter i sin teori ”Culture care” fram att den kultur som individen 
befinner sig i ska respekteras för att individen ska kunna ses ur ett holistiskt perspektiv. 
Vidare formade hon begreppet transkulturell omvårdnad som förutsätter att 
sjuksköterskan måste ha kunskap om olika kulturer och omsorgsutövning såväl inom 
som mellan olika kulturer. 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Att emigrera till ett främmande land som äldre medför ofta en begränsning av egna 
resurser. Äldre invandrare som lämnat sitt hemland ställs inför oväntade situationer då 
relationen till det gamla livet bryts och de börjar om på nytt igen i det främmande 
landet. Det leder till att kontinuiteten i livet förändras vilket resulterar i en förlust av 
sammanhang, mening, identitet hopp och sociala kontakter, och de har då en särskild 
hög tendens för att utveckla ohälsa. Detta beror delvis på svårigheter med språket, att 
inte tillhöra några sociala kontakter, brist på sysselsättning, svag ekonomi och fysisk 
ohälsa, men också bristen på sociala stöd. Dessa faktorer bidrar tillsammans till en 
särskild känslighet för de psykiska påfrestningar och den stress som uppkommer på 
grund av kulturella skillnader.  
 
Sjuksköterskan ska möta äldre invandrare utifrån deras egen unika och speciella 
livsvärld. Vi anser att det är ett problem att sjuksköterskan har bristande kunskaper om 
det mångkulturella samhället, och vad som är avgörande för att bevara hälsa och 
välbefinnande hos äldre invandrare med olika etniciteter. Detta är något som 
sjuksköterskan måste bli mer medveten om eftersom hon har ett ansvar att bjuda in 
patienten att bli delaktig i sin hälsoprocess. Om inte sjuksköterskans behov av kunskap 
lyfts fram kan hon inte möta patienten utifrån dennes livsvärld och behov vilket leder 
till negativa konsekvenser och onödigt lidande.  
 
SYFTE 
 
Syftet med denna studie är att beskriva hur äldre invandrare upplever sin hälsa och 
faktorer som påverkar den.  
 
METOD 
 
Utgångspunkten var att finna nyligen publicerade vårdvetenskapliga artiklar och göra en 
litteraturstudie utifrån kvalitativ forskning, som svarar an på vårt syfte. Kvalitativ 
forskningsmetod kännetecknas av att den beskriver, förstår och tolkar ett fenomen i 
syfte att ta del av människors upplevelser och levda erfarenheter. Likheter och olikheter 
i upplevelser identifieras och målet är att skapa ny kunskap. Med inspiration av Nyberg 
(2000) som beskriver den kvalitativa metodens tre huvuddrag som typ av frågor, typ av 
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svar och typ av variabler, har vi ställt oss frågan hur äldre invandrare beskriver 
upplevelsen av hälsa. Svaren fick vi från de vetenskapliga artiklarnas resultat, vilka 
beskrevs i berättande form med äldre invandrares egna ord. Studiernas variabler var 
skrivna i form av kategorier som äldre invandrare, sociala kontakter, familj, vänner, 
hälsa, ohälsa, välbefinnande och lidande. Den kvalitativa forskningen har unika 
möjligheter att i intervjuer få beskrivningar av den enskilda personens livsvärld. Fokus 
ligger på individens beskrivning av upplevt fenomen för att klargöra både det som 
framträder och på vilket sätt det framträder. För ökad trovärdighet och tillit används 
citat på originalspråk för att stärka resultatet. 

 
Datainsamling 
Vi började med att söka material i Borås Högskolas bibliotek och fick inspiration från 
Melle (2006) med sin bok ”Att åldras i ett främmande land”. Sedan sökte vi efter 
vårdvetenskapliga artiklar i Samsök med sökorden Care, Nursing, Elderly och 
Immigrants där vi fick 177 träffar och valde en som svarade på vårt syfte. Vidare sökte 
vi i Academic Search Elite, Cinahl och Google Scholar. I Academic Search Elite 
använde vi sökorden Elderly, Immigrants, Arrangements, Older och Isolation. Av 21 
artikelträffar valde vi två som passade till vårt syfte. I Cinahl sökte vi med orden Care, 
Elderly och Immigrants och fick 50 träffar. En artikel valdes ut efter att vi granskat sex 
stycken. Sedan sökte vi i Google Scholar och använde sökorden Factors, Well being och 
Elderly. Efter en granskning av tio stycken valde vi sedan en relevant artikel som vi 
behövde beställa. Sökningarna begränsades till Peer Reviewed. Två artiklar som ingick i 
en avhandling hittades i Göteborgs Universitet, efter att vår seminariehandledare gav 
oss råd om att det fanns avhandlingar som handlade om äldre invandrares hälsa (se 
bilaga 1).  Fem av sju artiklar är nordiska och två är amerikanska. ”Health as Continuity 
and Balance in Life” (Emami, Benner, Lipson, Ekman, 2000, b) bygger på 
djupintervjuer med 15 iranier bosatta i Sverige. Även ”An Ethnographic Study of a Day 
Care Center of Iranian Immigrant Seniors” (Emami, Torres, Lipson, Ekman, 2000, a) 
bygger till viss del på liknande intervjuer, med även på observationer under aktiviteter 
på ett dagcenter för äldre iranier bosatta i Sverige. ”Factors influencing well being in 
the elderly” (Hillerås, Aguero-Torres, Winblad, 2001) är en litteraturstudie, baserad på 
en metaanalys av 77 vetenskapliga artiklar. ”Migration, Health and Psychological Well 
being in Older Migrants in London and Göteborg” (Silveira, 2001) baseras på fem 
studier, fyra utförda i London och en i Göteborg. Londonstudierna bygger på 
direktintervjuer med somalier. Göteborgstudien bygger på direktintervjuer och 
enkätfrågor med emigranter från olika länder. Två amerikanska studier har används. 
”Elderly Immigrants: Their Composition and Living Arrangements” (Kritz, Gurak, 
Chen, 2000) är en kvalitativ deskriptiv studie som bygger på data från två statistiska 
analyser av USA s folkräkning. “Older People in America´s immigrant families-
Dilemmas of dependence, integration and isolation” (Mazumdar, Treas, 2002) är en 
kvalitativ studie som utgår från intervjuer med äldre invandrare i Californien som är 
permanent bosatta med sina barn eller boende hos dem tillfälligt och kortvarig 
(Bilaga 2). Samtliga artiklar är kvalitativa studier som lyfter fram äldre invandrares 
upplevelse av hälsa. 
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Analys  
 
Vi har gjort en kvalitativ innehållsanalys som innebär att redan befintliga studier 
analyseras och sammanställs till ett nytt resultat. Artikelanalysen är baserad på Friberg 
(2006). Modellen är uppbyggd i tre steg, helhet – del – helhet. Först läses artiklarna i sin 
helhet. Sedan läses de mer ingående och resultaten granskas. Nyckelord, meningar och 
meningsbärande rubriker som knyter an till syftet väljs ut. I det sista steget 
sammanställs meningarna och teman bildas. Efter inspiration från Friberg började vi 
med att läsa artiklarna översiktligt och sedan koncentrerade vi oss på resultaten och 
läste dem flera gånger. Vi plockade ut viktiga delar som var relevanta för vårt syfte 
utifrån ett vårdvetenskapligt synsätt. Vi fann olika faktorer som påverkade äldre 
invandrares upplevelse av hälsa. Sammanställningen resulterade i fyra subteman och två 
huvudteman.  
 
RESULTAT 
 
Resultatet redovisas utifrån två huvudteman; Sociokulturella faktorer och 
Hälsoupplevelser, med fyra underteman; Sociala kontakter och familjeförhållanden, 
Språk, gemenskap och aktivitet, Sundhet, friskhet och välbefinnande samt Sårbarhet.  
 
 
Sociokulturella faktorer 
Sociala kontakter och familjeförhållanden 
I sin metaanalys av tidigare studier när det gäller vad som påverkar välbefinnandet hos 
äldre i allmänhet, har Hillerås et al. (2001) funnit att sociala kontakter och familjen är 
de viktigaste faktorerna för välbefinnande. Utifrån deras analys framgår att personlighet 
och aktiviteter är andra faktorer som spelar in, medan god ekonomi och fysisk hälsa 
anses vara mindre viktigt. Silveira (2001) har i sin Londonstudie visat hur ett svagt och 
starkt socialt stöd var direkt relaterat till hälsa. Stöd från familjen var en av de viktigaste 
underliggande faktorerna i upplevelse av hälsa och livskvalitet hos de äldre. 
Ensamstående äldre invandrare, utan barn, och som har långt avstånd till sin familj 
kände sig mer isolerade med risk för ohälsa och nedsatt välbefinnande.  
 
” I am far from happy. My family who I brought here is living apart from me.  
  I need to see my youngest daughter every morning. I am not happy.  
 How can I be happy?” (Silveira, 2001, s. 7). 
 
Däremot att ha familj på nära håll visade sig har en positiv effekt på upplevelse av 
välbefinnande och hälsa. De kände sig trygga i att ha familjen nära, där de kunde få stöd 
och känna gemenskap. Vidare visade studien att familjekontakten hade en positiv 
inverkan på integration och anpassning till den nya kulturen. Det gjorde också att de 
inte hade lika stor längtan att åka tillbaka till hemlandet, som de som levde ensamma 
eller långt ifrån familjen.  
 
” Wife and children are the most important thing…if you are happy at home you can 
manage outside the house easily” (Silveira, 2001, s. 4).    
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Treas och Mazumdar (2002) har i sin studie visat på negativ effekt av familjestöd hos 
äldre invandrare. De äldre invandrarna som hade nära relation till familjen, fyllde en 
viktig social bas, samtidigt som det bidrog till en ökad distans till det övriga samhället 
och isolering från andra sociala kontakter. Detta berodde delvis på att de äldre 
fungerade som praktiska medhjälpare och stöd åt sina barn och hade del i vårdnaden av 
barnbarn. Det kunde även bero på att de inte hade behov av att komma i kontakt med 
samhället då barnen ställde upp och hjälpte dem. Denna isolering från samhället i 
kombination med upplevelsen av bristande sociala stöd från barnen ledde till ett 
missnöje med tillvaron och starka ensamhetskänslor hos de äldre. 
 

Språk, gemenskap och aktivitet 

Silveira (2001) lyfter fram att äldre invandrare har på grund av språkliga problem, brist 
på sociala kontakter och kulturskillnader svårt att skaffa ett kontaktnät i det nya 
samhället. Att ha sällskap och umgänge med någon från den ursprungliga kulturen, 
någon från samma moderland, eller med gemensamt språk kan vara ett sätt att bryta 
isoleringen och återskapa samt bevara kontinuitet i livet. Det sociala stödet som är av 
betydelse för äldre behöver inte enbart utgöras av familjen utan kan också vara 
gemenskap med vänner, eller mötesplatser som skapas av samhället där grupper med 
individer från samma kultur ingår. De äldre somalierna hade önskan om att göra 
någonting för att få tiden att gå, vilket bidrog till välbehag och upplevelse av mening 
med livet och tillhörighet i samhället.  
 
”Something useful to pass the time, even if part-time work and learning English to mix 
with society or learning Koran” (Silveira, 2001 s .6). 
 
Ett försök att skapa nya nätverk hos äldre invandrare för att bevara livskvaliteten 
beskriver Emami et al (2000, a) i sin studie från ett dagcenter för äldre iranier i 
Stockholm. På centret fanns möjlighet att delta i olika aktiviteter så som språkkurs i 
svenska, lunch med persisk mat, fysisk aktivitet, musik, dans, bingo, handarbete för 
Röda Korset och poesiläsning.  
 
” I thank God for the existence of this center, especially the music sessions…they give me such           
happiness. I am in a good mood the whole week” (Emami, 2000 a, s. 179). 
 
Att läsa poesi var ett stort intresse hos många och gav dem en känsla av välbehag och 
välbefinnande och var någonting som de flesta gjorde i det iranska samhället. Därför var 
det nödvändigt att ha med poesiläsning i centret från första början. Det var mycket 
uppskattat och gav dem livskraft för att kunna härda ut, som gör det lättare att anpassa 
sig till det nya samhället. 
 
” You can´t imagine how overwhelming it is to feel what I feel as I listen to this poems. 
We Iranians have grown up with these poems, with Hafez, Khajam, Moulavi and so on... 
The reading of poetry isn´t a big thing in Sweden...It made my blood run cold. Today my 
Blood is running warm again “ (Emami, 2000 a, s. 178). 
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Vidare visar författarna på flera positiva effekter för de äldre som regelbundet deltog i 
centrets kulturbetingade aktiviteter. De äldre visade ett ökat självförtroende, ökad 
förståelse för det svenska samhället, förbättrade språkkunskaper, en ökad känsla av 
mening och sammanhang, bättre upplevelse av hälsa och minskade symptom på 
depression. Förutom den sociala samvaron ansågs upplevelsen av kulturell samhörighet 
och meningsfull sysselsättning ligga bakom de positiva effekterna som leder till ökat 
välbefinnande hos dem. Centrets aktiviteter var både samhällsinriktade och personliga, 
med avsikt att lära ut känsla av social tillhörighet, att kommunicera på ett enkelt sätt och 
få mer förståelse för kulturer, samt hjälp med språkundervisning och att förbättra sin 
självkänsla.  
 
“… I was very lonely…It seemed as if I was almost choking from loneliness until I heard about 
this center. My life has totally changed since I started coming here…I am getting better both 
physically and mentally…I am feeling healthy…” (Emami, 2000 a, s. 183). 
 
Kritz (2000) har visat i sin studie av boendearrangemang bland äldre i USA, att äldre 
invandrare från utvecklingsländer, hade svårare än västerländska invandrare att 
integrera med samhället, på grund av mycket stöd från familj, språksvårigheter, låg 
ekonomi och andra kulturella skillnader. Detta var sådant som bidrog till isolering i det 
nya samhället, då de begränsade sig till sin familj och uteslöt sig själva från 
omgivningen, som i sin tur ledde till minskat sammanhang av hälsotillstånd.  
 
Hälsoupplevelser 
Sundhet, friskhet och välbefinnande 
Hillerås et al. (2001) visar i sin metaanalys att fastän de äldre var medvetna om sin 
nedsatta fysiska funktion, så hade den fysiska hälsan låg påverkan på upplevt 
välbefinnande. Författarna lyfte fram att välbefinnande och upplevelse av subjektiv 
hälsa var sammankopplat, medan upplevelse av objektiv hälsa hade liten eller ingen 
relation till välbefinnandet.  
 
De äldre iranska invandrarna som medverkade i studien av Emami et al. (2000, b) 
beskrev sin hälsa som nära förknippat med det allmänna välbefinnande, förnöjsamhet 
och glädje. Upplevelsen av hälsa hos äldre invandrare och vad de definierade som hälsa 
var delvis kulturellt betingat. De tyckte inte det fysiska hälsotillståndet i sig var 
avgörande för välbefinnandet.  
 
“Health for me is everything. It is my life when that is whole. Everything I do is for maintaining 
health, for feeling comfort and satisfaction. It is neither limited to mental health nor physical 
health; it both and much more. I mean, if you are totally healthy, I mean without any disease, 
but you are deprived of your land, your job, your dignity, do you feel any health? Ha?...And on 
the other hand if you are sick, like me, heart disease, barely can walk... must take so many 
medicines daily. If you have people who care, if you have family around you. You forget your 
pain. It is not so important any more. Do you understand what I want to say? To feel health is to 
feel the life as a whole” (Emami, 2000 b, s.  820). 
 
Hälsa definieras utifrån den västerländska uppfattningen som avsaknad av sjukdom, 
somatisk respektive psykisk. Medan i många andra kulturer har hälsa en annan 
betydelse, bestående av samspel med många olika faktorer mellan individen och 
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omgivningen. Enligt de äldre invandrarna definierades hälsa som ett allmänt 
välbefinnande. Det innebar att uppleva sig ha en balans i livet omfattade så väl en 
känsla av gemenskap och tillhörighet som mening med kropp och själ i harmoni, det vill 
säga en holistisk balans där kropp och själ ömsesidigt besvarar varandra (Emami, 2000, 
b).  
        
“You have to create peace between your body and mind. A worried mind makes your 
body sick, you get pain...Every joint in your body gets stiff. A sick body gives you a 
worried mind…I couldn´t experience health before the coherence came back 
again”  (Emami, 2000 b, s. 821). 
 
Välbefinnande kopplades också samman med andra slags sociala kontakter och 
gemenskaper.  De som kände sig trötta och sjuka talade förutom de dåliga kontakterna 
inom familjen också om saknaden av vänner och delaktighet i det nya samhället. När de 
deltagande ombads rangordna faktorer som påverkade välbefinnandet hamnade de 
sociala kontakterna överst. Om man befann sig i en välfungerande familj, eller 
medverkade i ett nätverk ansågs öviga faktorer som påverkade hälsan såsom mentala, 
kulturella, fysiska, ekonomiska och politiska problem kunna hanteras.          
       
” …Since I got married I have based my life on being happy... it´s because we have so 
much to be happy for that we forget our problems. If you have a happy soul, you don´t 
feel  ill”   (Emami, 2000 b, s. 816). 
 
De äldre poängterade att hälsa var det viktigaste för deras framtida liv. De talade om 
olika faktorer som bidrog till förlust av hälsa. I rangordning var det splittring av det 
sociala, mentala, familjen, kulturen, fysiska, ekonomiska och politiska.  Vart och ett av 
dessa kunde hanteras med mental styrka som stärktes med en adekvat familj – och 
social relation.  
 

Sårbarhet 
Enligt Silveiras Londonstudie (2001) jämställdes ohälsa med känsla av mentalt obehag 
vilket relaterar till saknad av daglig aktivitet och otillgänglighet till social support. 
Vidare poängterade författarna att flera faktorer som uppfattades minska livskvaliteten 
samt öka sårbarhet till ohälsa och lidande var dåliga familjeförhållanden, ensamhet, 
otillräcklig socialtjänst, oförmåga att återhämta familjen från hemlandet, social 
isolering, bristande kontroll över livet, hopplöshet och social segregation. Äldre 
invandrare som saknar eller har en eller ett fåtal vänner är i störst risk för ohälsa 
(Emami, 2000, b). 
 
 ” I’m not happy. I was seaman. When I was at sea I was happy. You go to your 
country, you go into fresh air, you make life with people... but our time ...everything 
stopped. I lost my job, not much savings, my family was away and I became sick! I feel 
lonely. I have some distant relatives or friends not too willing to visit me. My family is 
the only hope but if Somalia was not in war I would prefer to go back.” (Silveira, 2001, 
s. 5). 
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I Göteborgsstudien beskrev Silveira et al. (2001) att de som har invandrat har högre 
tendens till ängslan, depression, somatisk smärta och ohälsa än de infödda svenskarna. 
Detta är på grund av sociala och ekonomiska problem, mindre fysisk tillfredsställelse, 
sämre familj - och bostadsförhållanden. Författarna påvisade en tydlig skillnad i 
problem mellan europeiska och icke- europiska emigranter. Det visade sig vara lättare 
att flytta mellan västerländska länder där äldre kände samband och tillhörighet till 
kulturen. 
 
Äldre iranska invandrare (Emami, 2000, b) beskrev ohälsa som avsaknad av kontinuitet 
och balans i livet. De menade att när kontinuiteten och balansen var osammanhängande 
kände de sig fysiskt och psykiskt sjuka.  
 
” Since I immigrated, my life has been falling apart. My wife divorced me, and I have 
not so many contacts with my children…I feel betrayed, sick and lonely…”  (Emami, 
2000 b, s. 821). 
 
DISKUSSION 
 
Diskussionen är uppdelad i metoddiskussion och resultatdiskussion.  
 
Metoddiskussion 
Studiens syfte var att undersöka upplevelse av hälsa hos äldre invandrare och därför var 
valet av kvalitativ metod relevant. Med denna metod kan vi få reda på den enskildes 
upplevelse utifrån egna livsberättelser, där individen uttrycker sig med egna ord. Fokus 
ligger på den enskildes beskrivning av upplevt fenomen då intresset är att klargöra både 
det som framträder och på vilket sätt det framträder (Dahlberg, 1997). För att förstärka 
tillförlitligheten i resultatet valde vi att ha med citat på originalspråk.  
 
Mallen för översikt av artiklar grundar sig på en bok av Polit (2001) som vi kom i 
kontakt med när vi läste ett annat arbete, och tyckte att den, efter viss bearbetning 
verkade bra att använda. Enligt Polit ska titeln i en kvalitativ studie vara direkt kopplat 
till fenomenet som ska belysas. I metoden beskriver författaren hur frågeställningen har 
besvarats, hur urval, datainsamling och analys har utförts.  
  
De tidskriftsartiklarna som utgjorde underlaget var från år 2000 till 2007. Vi begränsade 
oss till artiklar från Norden. De artiklar som vi valde tog alla upp olika fenomen som 
kan bidra till ökad förståelse för äldre invandrares hälsa och vad som kan göras för att 
bevara kontinuiteten i livet. Under skrivandets gång blev vi intresserade för om det 
fanns artiklar som sade emot det som vi funnit i de nordiska. Med sökorden Immigrant, 
Older, Isolation i databasen Academic Search Elite fick vi åtta träffar. Vi granskade fyra 
och en av dem hade relevans för vårt syfte. När vi använde sökorden till Elderly, 
Immigrants, Arrangements fick vi fram ytterligare en relevant artikel.  
 
Hillerås et al. (2001) belyste med sin artikel bara faktorer som påverkade välbefinnande 
och hälsa hos äldre i allmänhet. Däremot lyfte de andra nordiska artiklarna fram de 
äldre invandrarnas egen upplevelse av hälsa i ett främmande land. Emami et al. (2000, 
b) hade som syfte med studien att förstå hur livsförändringar relaterar till hälsa och lyfte 
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fram de äldre invandrarnas subjektiva upplevelse av hälsa. Den andra artikeln av Emami 
et al. (2000, a) handlade om hur äldre iranska invandrares sociala isoleringar kan brytas, 
utifrån en professionell synvinkel. Silveira (2001) hade syftet att med sin avhandling 
klarlägga hur ett svagt och starkt socialt stöd var relaterat till hälsa. Mazumdar (2002) 
belyste äldre emigranters problem gällande hur stöd från familjen hade en negativ effekt 
på självständighet i samhället, vilket i sin tur ledde till isolering och sämre integration 
av omgivningen. Kritz (2000) lyfte fram hur komposition av äldre invandrare ändras i 
USA när de skiljs från hemlandet.  
 
Vi avgränsade sökningarna av artiklar till äldre invandrare över 65 år, oavsett kön och 
etnicitet. Enligt Cullberg (2003) har äldre invandrare svårare än yngre att anpassa sig till 
förändringar och att integrera i det nya samhället. Det beror främst på fysiska, psykiska 
och sociala förändringar i samband med åldrandet. Vi märkte att det fanns skillnad 
mellan äldre invandrare från europeiska och icke europeiska länder gällande upplevelse 
av hälsa.  
 
Att jämföra artiklar med olika utgångspunkter som tar upp samma fenomen ger en 
bredare kunskap om ämnet. Det menar vi bidrar till förståelse för väsentliga faktorer 
som sjuksköterskan ska beakta när det gäller att förstå, ta tillvara och bevara äldre 
invandrares behov och resurser. 
 

Resultatdiskussion 
I studierna som analyserats gällande upplevelsen av hälsa hos äldre invandrare fick vi 
ett entydigt svar som visar att den sociala kontakten har en avgörande effekt på 
hälsoupplevelse hos äldre i allmänhet och äldre invandrare i synnerhet (Hillerås, 2001). 
Sociala kontakter kan inte bara förbättra det allmänna välbefinnandet utan även 
depression och den subjektiva upplevelsen av hälsa (Emami, 2000, a). Vi anser att 
sociala kontakter har avgörande betydelse för den enskilda äldre invandrarens hälsa för 
att kunna integrera i det nya samhället och inte hamna utanför med isolering, 
nedvärdering och depression som följd. Sjuksköterskan bör ha kunskap och intresse för 
vilka behov den enskilda individen har, och vara lyhörd för att hjälpa invandraren att 
skaffa och behålla tillfredsställande sociala kontakter, vilket bidrar till välbefinnande. 
 
Beträffande olika slags sociala kontakter i form av familj, släktingar och vänner är det 
svårt att säga något som är generellt för de studier vi analyserat. Silveira (2001), 
Mazumdar (2002) och Kritz et al. (2000) har visat på hur boende tillsammans med 
familjen både har betydelse för trygghet och stöd och samtidigt utgör en risk för 
isolering från omgivningen. Emami (2000, b) har visat att dagcenter som en organiserad 
mötesplats från samhället kan leda till samma positiva effekter som andra sociala 
kontakter. Med hänsyn till de positiva effekter som de sociala kontakterna tycks ha för 
äldre invandrares välbefinnande, borde fler dagcenter eller liknande mötesplatser skapas 
där möjligheten att delta finns för alla. Där ges äldre invandrare som begränsade sig till 
sin familj utrymme att komma ut och träffa andra i liknande situation, och då kan den 
sociala isoleringen inom familjen som beskrivs av Mazumdar (2002) och Kritz et al. 
(2000) eventuellt brytas. I samband med åldrandets anpassningssvårigheter och deras 
begränsningar att lära sig nytt språk kan sociala kontakter i form av släktingar och 
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vänner fungera som en resurs som kan leda till bättre upplevelse av hälsa och 
välbefinnande hos äldre invandrare som Silveira och Emami har visat i sina studier. 
  
I diskussion kring vad som påverkar hälsa och välbefinnande visade det sig att 
kulturbärande aktiviteter har positiv betydelse för en ökat förståelse för det svenska 
samhället samt en ökad mening och sammanhang med livet. I studien av Emami et al. 
(2000, b) som beskriver dagcentret för äldre invandrare från Iran är det lätt att peka på 
aktiviteter som var avgörande för att bidra till ökat välbefinnande. Det kunde vara 
sådant som dans, persisk musik och poesiläsning. Hallberg (1985) lyfter fram 
aktivitetsteorin som hävdar att aktivitet och engagemang är de faktorer som ger den 
bästa sociala samvaron för äldre invandrare vilket i sin tur kan leda till bättre upplevelse 
av hälsa. Tonvikten ligger på fysisk aktivitet så länge kroppen orkar. En känsla av 
meningsfull sysselsättning kan också tillgodoses inom familjen som Silveira (2001) och 
Hillerås et al. (2001) talar om. 
 
När det gäller att vårda äldre invandrare menar Leininger (2001) att sjuksköterskan 
måste ha tillräckliga kunskaper angående transkulturell omvårdnad för att kunna erbjuda 
bättre omvårdnad utifrån patientens och de anhörigas egna förutsättningar. Med 
inspiration från Leiningers teori tror vi att sjuksköterskan inte kan klara sig på 
oskickliga kunskaper och gissningar i sina handlingar och förhållningssätt när hon ska 
vårda och bevara hälsa hos individer från andra kulturer. Att i åtanke ha äldre 
invandrares behov av att ha kvar sin kultur från hemlandet tillsammans med sina vanor 
och seder kan vara nog så viktiga aspekter för att förhindra lidande i vården. 
I vårt resultat framkommer att studierna skiljer sig från varandra avseende vilka 
invandrargrupper som ingick, mottagarland och vilken attityd de mötte i mottagarlandet. 
Detta i sin tur gav skillnader i så väl språkliga, ekonomiska, geografiska och kulturella 
förutsättning för de äldre.  
 
Det finns en tydlig skillnad mellan de amerikanska studierna och de nordiska. De 
amerikanska studierna Mazumdar (2002) och Kritz et al. (2000) lyfte fram hur äldre 
invandrares familjeförhållanden och boendeform kan utgöra en risk för desintegration 
och social isolering. Vi anser att när äldre invandrare med frånvaro av familjens stöd 
kommer i kontakt med vården dyker problem upp, framför allt de språkliga. Givetvis 
har språket stor betydelse för äldre invandrare i ett främmande land. Det är en 
förutsättning att göra sig förstådd och kunna kommunicera på sitt modersmål. Att inte 
behärska språket som talas i det nya landet är för många ett stort handikapp som medför 
att de känner sig utlämnade eftersom de inte kan göra sig förstådda och bli bekräftade. 
Det finns ett önskemål bland äldre invandrare att träffa personal som kan deras 
hemspråk. De kan då få en interaktion på ett naturligt sätt då språket har en gemensam 
mening för bägge parter i den bemärkelsen att onödigt lidande för patienten förhindras.  
Vi anser att äldre invandrare som kan och har förmågan att kommunicera på sitt 
modersmål upplever en känsla av samhörighet och gemenskap (KASAM – begreppet). 
En förutsättning för att kunna bemöta äldre invandrare som har språkproblem är att 
arbeta med en professionell tolk (Cullberg, 2003). Alltför ofta händer det att anhöriga 
eller vänner anlitas som tolk i mötet i vården. På det sättet får äldre invandrare en 
möjlighet att komma till tals. Risken med detta är dock att anhöriga inte alltid tolkar på 
rätt sätt, och kanske utelämnar viktig information. Därför vore det en fördel om fler med 
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invandrarbakgrund anställdes inom vården som känner till andra kulturer och behärskar 
språken.  
 
Sjuksköterskan bör i möte med äldre invandrare veta att många av dem har en 
annorlunda syn på sjukvården. Det innebär att de kanske inte är vana att läkaren bara 
har ett visst antal minuter hos varje patient, då de från sin ursprungliga kultur skapade 
en djupare relation till läkaren. Hos många äldre invandrare är det oartigt att uttrycka sig 
kort, direkt och gå rakt på sak. Vi anser att för att skapa en god vårdrelation krävs att 
sjuksköterskan har mod och intresse för individen, att visa patienten att de bryr sig och 
ge utrymme. Att ge utrymme innebär något mer än att känna in patientens tankar och 
känslor. Sjuksköterskan måste vara öppen, ärlig och visa respekt gentemot patientens 
olika verbala respektive icke verbala uttryck (Lindström, 1987).  
 
SLUTSATS 
 
Vi har belyst hur äldre invandrare beskriver sin upplevelse av hälsa. Vi har lyft fram de 
faktorer som bidrar till upplevelse av hälsa och välbefinnande och där funnit sociala 
kontakter, boende- och familjeform som det viktigaste. Vi poängterar att sjuksköterskan 
i mötet med den äldre invandraren bör ha kunskap och respekt för deras etniska 
bakgrund och kulturella seder och vanor. För att de ska känna sig sedda och bekräftade 
kan enkla saker som tidningar, böcker, filmer och musik på deras språk finnas 
tillgängligt. Det är viktigt att ge tid och ha mod att lyssna på dem, vara kreativ och 
använda sig av bilder och annat som kan underlätta kommunikationen.    
Arbete med äldre patienter med invandrarbakgrund är en utmaning som ställer höga 
krav på professionalitet och engagemang hos all vårdpersonal. Två väsentliga 
komponenter i omvårdnaden är att skapa en bärande relation och arbetsallians med 
patienten, samt att svara för patientens trygghet och säkerhet.  För övrigt måste 
vårdpersonalen också ha i åtanke att vara flexibel när det gäller insatserna för att kunna 
tillgodose alla olika behov som finns hos äldre invandrare. Vi anser att i ett 
mångkulturellt samhälle som Sverige krävs mer forskning inom området för att 
identifiera och fastställa faktorer som har betydelse för äldre invandrares hälsa. 
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BILAGA 1 

Litteratursökning 
 
Söksystem Sökord 

 
Träffar Granskade 

abstrakt 
Använda 

Samsök  Care, nursing, 
elderly and 
immigrants 

 177 
  

15 1  
“Health as 
continuity in 
life”  
Nr 8  

Google scholar 
 

Factors, well 
being, elderly 

2070 10 1  
“Factors 
influencing 
well-being in 
the elderly” 

Cinahl 
 

Care, elderly, 
immigrants 

50 6 1“An 
Ethnographic 
Study of a day  
Care Center for 
Iranian 
Immigrant 
Seniors”  
Nr 45 
 

Göteborgs 
Universitet 

Health and well 
being among 
elderly 
immigrants  

5 1 1 
“Migration, 
health and 
psychological 
well being in 
older migrants 
in London and 
Göteborg” 

Academic 
search Elite 

Elderly, 
Immigrants, 
Arrangements 

14 4 1”Elderly 
Immigrants: 
Their 
Composition 
and Living 
Arrangements 
Nr  9 

 Academic   
Search Elite 

Immigrant, 
Older, Isolation 

8 
  

4 1  
Older people in 
America´s 
immigrant 
families-
Dilemmas of 
dependence, 
integration and 
isolation Nr 6   
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BILAGA  2 

Översikt av artiklar 

 
   Titel Författare 

 
År 
Tidskrifter 

Abstract Metod Resultat Diskussion 

Health as 
Continuity 
and Balance 
in Life 

Emami,A, 
Benner,P,E, 
Lipson, J,G 
and 
Ekman,S-L 

2000. b 
Western 
Journal of 
Nursing 
Research 
22 (7); 812-
825. 
 

Bra och 
kortfattat 
abstrakt. Saknar 
bakgrund och 
frågeställning. 
Syftet, Resultat 
och metod 
framgår. Ger 
läsaren intresse 
att läsa vidare. 

Fenomenologi, 
Tolkning.  
 

Redogörs av 
tre 
paradigmfall 
och fem 
teman utifrån 
resultatet av 
intervjufrågor
na. 
Presenteras i 
berättande 
form av ett 
antal utvalda 
iranska äldre 
invandrare. 

Förklaring till 
resultatet framgår i 
diskussionen. 
Studiens mening, 
betydelse, 
slutsatser och hur 
den som är 
professionell kan 
åstadkomma och 
bevara den 
kontinuitet i livet, 
som hos många 
äldre invandrare är 
bruten. 
 
 
 
 
 
 
 

An 
Ethnographic 
Study of a 
day  Care 
Center for 
Iranian 
Immigrant 
Seniors 

Emami,A, 
Torres,S, 
Lipson, J,G 
and  
Ekman,S-L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000. a 
Western 
Journal of 
Nursing 
Research 
22 (2);169-
188. 
 

Kortfattat 
abstrakt, men 
något otydligt 
när det gäller 
metod, och 
frågeställningar.  

Metoden är 
kvalitativ som 
grundar sig på 
öppna och slutna 
frågor, som 
inspelats, vilka 
sedan redovisas 
i form av siffror 
och tabeller.  
Fenomenologi – 
tolkning. 

Belysning av 
resultat i form 
av tolv olika 
teman. Citat 
finns med 
som stärker 
fenomenet. 

Bra 
resultatdiskussion. 
Studiens mening 
och författarnas 
egna slutsatser 
lyfts fram.   

Factors 
influencing 
well-being in 
the elderly 

Hillerås, P,K  
Aguero-
Torres,H, 
Winblad, B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001. 
Current 
Opinion In 
Psychiatry 
14:361-
365. 

Kortfattat 
abstrakt som ger 
en 
sammanfattning 
av studien. Syfte 
och metod 
framkommer, 
men det saknas 
resultat och 
frågeställning.  
Ger inspiration 
till vidare 
läsning.  

Metaanalys med 
granskning av 
77 vetenskapliga 
artiklar.  
 

Resultatet 
presenteras i 
elva teman. 
Det är en klar 
och tydlig 
presentation 
av negativa  
respektive 
positiva 
effekter av 
fenomenet 
som forskarna 
valt att belysa.   

Resultatet 
diskuteras. De gör 
en sammanfattning 
av de viktigaste 
faktorerna, och 
menar även att det 
krävs mer 
forskning för att 
förstå problemet 
ytterligare.   
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   Titel Författare 

 
År 
Tidskrifter 

Abstract Metod Resultat Diskussion 

Health and 
well-being 
among 70-
year-old 
migrants 
living i in 
Sweden 
 
 
 
 
 
 
 

Silveira, E., 
Skoog,I., 
Sundh, V., 
Allebeck, P., 
Steen, B.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001.  
Göteborgs 
universitet. 

Abstraktet 
illustrerar en bra 
sammanfattning. 
Bakgrund, syfte, 
metod och 
resultat har 
framkommit 
men 
frågeställningar 
saknas. 
Abstraktet gör 
en nyfikenhet 
till försatt 
läsning. 

Bygger på 
direktintervjuer, 
enkätfrågor och 
offentlig 
statistik.   

Resultatet 
presenteras i 
sex 
huvudteman 
med några 
subteman.  
  

Diskussionen 
lyfter fram en 
förklaring till 
resultatet. Studiens 
mening, betydelse 
och författarnas 
egna slutsatser. 

Migration, 
ageing and 
mental health: 
an 
ethnographic 
study on 
perceptions of 
life 
satisfaction 
and anxiety 
and 
depression in 
older Somali 
men in east 
London 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silveira, E & 
Allbeck P. 

2001. 
Göteborgs 
universitet. 

Bra abstrakt, det 
är inte uppdelat i 
kategorier, men 
det finns en 
sammanfattning 
av allt. 
Bakgrund 
saknas. Det är 
kortfattat och 
omfattande som 
tar upp syfte, 
metod och 
urvalsgrupp 
samt resultat. 
Frågeställning 
går inte att hitta. 
Man får 
inspiration till 
att läsa vidare.  

Metoden bygger 
på face to face 
intervjuer, det 
vill säga  
direktintervjuer 
med äldre 
somalier över 60 
år. 

Resultat 
uppvisas 
I fem 
huvudteman 
med 
subteman. Det 
finns även 
bilder 
(figurer). 

I diskussionen  
förstärker 
skribenterna sitt 
resultat med hjälp 
av andra 
studieresultatet 
vilket ger en 
tillförlitlighet och 
trovärdighet.  
 
 

Elderly 
Immigrants: 
Their 
Composition 
and Living 
Arrangements 
 
 
 
 

Kritz, M, 
Gurak, D. T., 
Chen, L.  
 

2000. 
Journal of 
Sociology 
and Social 
Welfare. 
27 (1); 85-
114.  

Abstraktet ger 
en helhetsbild av 
meningen med 
studien och hur 
de har gått till 
väga. Det väcker 
nyfikenhet och 
intresse för 
läsaren. 

En kvalitativ 
studie med 
deskriptiv 
statistisk som 
bygger på data 
från två 
statistiska 
analyser av  
USA s 
folkräkning. 
Studien utgörs 
av 11 olika 
etniska grupper 
och 
amerikafödda 
från USA.   

Resultatet 
presenteras i 
teman och 
subteman. 

Författarna     
beskriver hur äldre 
invandrares 
komposition har 
ändras i USA och 
hur äldre invandrare 
skiljs från hemlandet 
med avseende på 
boendearrangemang, 
demografiska och 
socialekonomiska 
karaktärer. 
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   Titel Författare 

 
År 
Tidskrifter 

Abstract Metod Resultat Diskussion 

Older people 
in 
American´s 
immigrant 
families- 
Dilemmas of 
dependence, 
integration 
and 
isolation.  
 
 
 
 
 
 

Mazumdar,S 
Treas, J.  

2002. 
Journal of 
Aging 
Studies. 
16 (3); 
243-258. 

Ger en bra och 
intressant 
sammanfattning 
av vad studien 
handlar om.  

Kvalitativ 
metod med 
intervjuer av 
28 äldre 
invandrare, 
61-85 år som 
har spenderat 
den mesta 
tiden av sitt 
liv i 
Amerika.  
Intervjuerna 
utfördes 
1998 och 
1999. 

Resultatet 
redovisas i 
form av tre 
huvudteman 
och fem 
subteman.  

Författarna lyfter 
fram hur familjestöd 
och 
boendeförhållanden 
kan orsaka isolering 
av äldre invandrare 
från samhället.   
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