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Sammanfattning
Att vara en äldre invandrare i ett nytt land kan påverka erfarenheten och åtagandet i människors vardagliga aktiviteter. Det är ett flertal olika faktorer som påverkar delaktigheten av
aktiviteter i det dagliga livet. Förändringar i det vardagliga livet kan leda till att aktiviteter,
struktur, syfte och motivation förändras eller till och med försvinner. Studiens syfte var att
beskriva aktiviteter i dagligt liv hos äldre invandrarkvinnor från forna Jugoslavien men även
att beskriva vad som motiverar dem att utföra de aktiviteter som de gör.
Till studien valdes en kvantitativ design med kvalitativa inslag eftersom den baserades på ett
strukturerat intervjuformulär med två tilläggsfrågor. Studiens resultat visade att ett flertal deltagare har förändrat sina dagliga aktiviteter och att saknad efter den sociala gemenskapen har
medfört ett mer inaktivt liv. Detta i sin tur har inneburit att aktiviteter i dagligt liv har anpassats eftersom flytten till ett nytt land har medfört en högre aktivitetsnivå. För några av deltagarna har förändringen även bidragit till glädje. Resultatet visade även hur förändringarna har
bemästrats genom att deltagarna har hittat nya motivationer i vardagen. Majoriteten av deltagarna har visat att de klarar av att hantera omställningen men även att de har återfått kontroll i
vardagen i samband med förändringen.
Nyckelord: Bemästring, förändring, motivation, äldre invandrarkvinnor.

Older women from the former Yugoslavia
and their activities in daily life
Summary
Being an older immigrant in a new country can affect the experience and commitment in people's everyday activities. There are several different factors that influence participation in activities of daily life. Changes in everyday life can lead to activities, structure, purpose and
motivation to change or even disappear. The study aims to describe the activities of daily life
in elderly women immigrants from the former Yugoslavia, but also to describe what motivates them to perform the activities that they do.
The study was elected a quantitative design with qualitative elements because it was based on
a structured interview form, with two additional questions. The study results exposed that
several participants have changed their daily activities and missing for the social community
has resulted in a more inactive lifestyle, which in turn has meant that the activities of daily life
have been adapted since the move to a new country has led to a higher activity level. For
some participants, the changes also contributed with pleasure. The result also exposed how
the changes have been dealt with by locating new motivations in everyday life. The majority
of participants have shown perseverance but also that they have regained control of everyday
life in connection with the change.
Keywords: Master, change, motivation, older immigrant women.
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Bakgrund
Att vara en invandrare med en annan kulturell bakgrund i ett nytt land påverkar upplevelsen
och engagemanget i människors vardagliga aktiviteter. Flytten till ett nytt land kan leda till att
aktiviteter, struktur i vardagen och syftet förändras eller till och med försvinner (Hammell,
2004). Flytten till det nya landet leder till ett flertal omställningar, speciellt för invandrare i
högre åldrar med andra kulturella bakgrunder.
År 2012 utgjorde utlandsfödda personer med en ålder över 65 år, tolv procent av den totala
folkmängden i Sverige. De senaste tio åren har utlandsfödda personer som är 65 år och äldre
ökat, bara under år 2012 skedde en ökning med tre procent. Av de utlandsfödda personerna i
Sverige härstammar hälften från ett europeiskt land, 30 procent från Asien och resten från
Afrika, Nord- och Sydamerika. Vanligast är att komma från Finland, därefter Irak, Polen och
forna Jugoslavien (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2013).
Sedan 1980-talet har invandringen i Sverige mestadels bestått av flyktingar och invandring av
nära anhöriga. Invandringen i Sverige har under tidigare år bestått av arbetskraftmigration.
Den första invandringsperioden från forna Jugoslavien var under 1960- och 1970-talet då det
var brist på arbetskraft i Sverige. Den andra invandringsperioden var i samband med olika
konflikter och etniska rensningar i forna Jugoslavien under 1990-talet. Fram till år 2003 var
antalet invandrare från forna Jugoslavien i Sverige 138 000 (SCB, 2004).
Olika faktorer påverkar invandrares hälsa, vilket beskrivs av Hjelm, Nyberg, Isacsson och
Apelqvist (1999). En av dessa faktorer är bristande kommunikation eftersom invandrarna
upplever att de inte kan förlita sig på nya rutiner, matvanor och läkemedel och därför väljer
lösningar som de är vana vid. En annan påverkande faktor för invandrares hälsa är den ofrivilliga migrationen som kan bidra till försämrat hälsotillstånd, stress och dold psykisk ohälsa
som kan uppträda senare i livet (Samarasinghe & Arvidsson, 2002). Enligt Singhammer och
Bancila (2009) har invandrare från forna Jugoslavien en högre procentuell stress och psykisk
ohälsa jämfört med människor från Skandinavien. Studien visade även att det inte handlar om
arbetsrelaterad stress utan de största faktorerna var oron för den egna hälsan och tillvaron.
Samarasinghe och Arvidsson (2002) nämner även hur förändringarna påverkar det sociala
livet för invandrarna. Invandringen påverkar deras vanor, rutiner och deras roller då levnadssättet och vardagen förändras. Även Torres (2002) beskriver hur äldre invandrare går miste
om sitt välbefinnande som de har känt i det sociala nätverk som de haft innan flytten till Sverige. De går miste om sin tillhörighet i grupper som de byggt upp relationer med, men även att
de känner sig ensamma i Sverige. En studie av Lood, Dahlin-Ivanoff, Dellenborg och Mårtensson (2014) beskriver att vid migration sker det en lång process med förändringar i det
sociala livet som kan medföra förluster av aktiviteter i det dagliga livet och även en försämrad
hälsa. Vidare beskriver Lood och medförfattare (2014) hur migration och äldres åldrande kan
leda till förluster av möjligheterna att uppehålla dagliga aktiviteter och hälsa, men även att
den kan utmana hur äldre personer upplever hälsan under åldrandets process.
Adizes och Ekberg (1991) beskriver hur förändringar bemästras och hur personer antingen
blir starkare eller svagare till följd av förändringar beroende på hur dessa hanteras. I ett nytt
samhälle där alla människor respekterar varandra och drar fördelar av olikheter från människor i omgivningen kan det leda till att människor blir starkare. För att kunna hantera föränd-

ringar i det dagliga livet bör individerna ha självrespekt, men även vara öppna för sig själva
och till andra.
Att åldras är en process som kan leda till försämrad kommunikationsförmåga och som i sin
tur kan leda till att delaktighet försvåras. Att åldras som äldre invandrare i Sverige kan bli mer
problematiskt eftersom de ibland saknar de rätta orden för att kunna kommunicera överhuvudtaget (Hadziabdic & Adatia-Sandström, 2006). Studien nämner även att invandrare kan ha
mindre förståelse och motivation för ett hälsosamt levnadssätt samt att de upplever mer stress.
Det beskrivs även att när invandrare från forna Jugoslavien regelbundet deltar i dagvårdsaktiviteter som är knutna till deras kultur, traditioner och deras eget språk visar de betydligt bättre
hälsa samt även bättre funktions- och kommunikationsförmåga.
De kulturella skillnaderna kan påverka delaktighet och socialisering i samhället. Invandrare
med andra religioner, värderingar, normer och vanor undviker ofta sociala aktiviteter i nya
miljöer och undvikandet skapar ingen gemenskap (Hammell, 2013). Även Lood och medförfattare (2014) beskriver känslan av gemenskap genom andra människor och hur invandrare
inte känner gemenskap i hälsosystemet eftersom respekten för äldre patienter inte är densamma som den var i hemlandet. Vidare menar Lood, Häggblom-Kronlöf och Dellenborg
(u.a) att kultur och religion är företeelser som invandrare vänder sig till när de inte har stöd
från andra.
Äldre invandrare har ofta förlorat de aktivitetsmönster som de tidigare har haft och även fått
språkliga problem i samband med invandringen. De äldre kan övergå till att vara en påfrestning för de vuxna barnen eftersom de inte har kunskap nog att vara familjens överhuvud. De
äldre invandrarna har inte bara lämnat släkt och vänner bakom sig utan har också lämnat sedvanor, livsstil och väletablerade rutiner (Torres, 2002).
Hotller (2001) beskriver vad som hände med en grupp äldre personer som invandrat till Sverige på grund av kriget i Jugoslavien och att förlusten av aktivitets- och livsmönstret inträffade i samband med invandringen. Kriget ledde till att de äldre invandrarna tvingades lämna
sina vanor, rutiner och livet som de kände till bakom sig. Den enda utvägen de hade var att fly
med sina familjer till säkerhet. Författaren beskriver vidare hur de äldre personerna upplevde
den nya situationen efter att ha lämnat sitt hemland och kommit till ett nytt land med en ny
kultur. Invandrarna trivdes i Sverige, men samtidigt alltid avslutade en mening med ordet
”men”. De saknar sitt hemland och det är svårt att ersätta flera års gamla vanor med de nya i
Sverige (Hotller, 2001).
Enligt Socialstyrelsen (2009) tar invandrare ofta med sig sina rutiner och vanor i form av dålig livsstil med kost, tobaks- och alkoholvanor till det nya landet och mötet med den nya
livsstilen gör att vanorna och rutinerna kan förändras. Förändring sker när individen kommer
till en ny miljö då alla vanor, rutiner och roller har förändrats. För att se tecken på förbättring
av det samma krävs tålamod eftersom förbättringen kan ske på lång sikt (Kramer, Kielhofner,
Ashpole & Castle, 2009). Enligt Socialstyrelsen (2009) är kontakten med familj, vänner och
samma folkslag viktig för invandrarnas vilja och roller men är även bra för den psykiska hälsan. Att få uppleva social kontakt med någon som de har något gemensamt med är viktigt
under de första åren i det nya landet.
Arbetsterapeuter har fokus på aktivitetsutförande, vanor och roller. Model of Human Occupation (MoHO) (Kielhofner, 2008) är en teoretisk modell inom arbetsterapi. Kielhofner
(2008) beskriver aktivitetsutförandet med tre centrala begrepp vilja, vanor och utförandeka-

pacitet. Begreppet vilja handlar om motivation och vad som är meningsfullt för varje enskild
person och hur personer uppfattar sin egen förmåga till intressen och värderingar. Motivationen handlar om vad personer känner att de klarar av att utföra, upplever effektivitet i att göra
men även det som de känner är viktigt, glädjefullt och tillfredsställande att utföra. Under årens
lopp möter människor nya miljöer med nya möjligheter och krav på åtgärder. Miljön har en
påverkan på aktiviteter i det dagliga livet eftersom den bidrar med möjligheter, resurser, hinder men även krav på individen. Miljön kan antingen stödja individer i deras aktiviteter eller
förhindra utförandet. Med åldrandet finns det inslag av både kontinuitet och förändringar i
värderingar och intressen. Vanor handlar om utförandet det vill säga individers beteende som
påverkas av deras rutiner och roller som anpassas efter rutiner, psykiska och sociala miljöer.
Rutiner är aktiviteter som utförs dagligen för att uppnå ett mål. Morgonrutinerna är ett exempel på dessa vardagliga aktiviteter som utförs. Vilka rutiner vi utför och hur vi utför rutinerna
styrs även av åldern och av kulturen. De roller som varje enskild person har med sig påverkas
av samhället och individerna runt omkring personen. Utförandekapacitet handlar om personers fysiska, kognitiva och mentala förmågor som är beroende av muskuloskeletala, neurologiska, kardiologiska och andra organsystem.
Kielhofner, Fogg, Braveman, Forsyth, Kramer och Duncan (2009) nämner att MoHO:s begrepp vilja, vanor, rutiner och roller är centrala begrepp som påverkar individers deltagande i
aktiviteter på ett sätt som kan leda till att de väljer att delta eller att inte delta. En annan studie
visar att utan vilja kan inget utföras och utan vanor och rutiner kan inget upprepas (Hawes &
Houlder, 2010). Studien visar också att invandrare håller sig till sin gamla kunskap i form av
exempelvis botemedel, gamla vanor och rutiner.
Som tidigare beskrivet i bakgrunden kan förändringar ske i invandrares roller, vanor och rutiner i samband med flytt till Sverige. Det kan leda till att aktivitetsmönstret och levnadssättet
förändras i vardagen. Därför har författarna valt att genomföra denna studie som kan bidra till
kartläggning av äldre invandrares aktiviteter i dagligt liv.

Syfte
Syftet är därför att beskriva aktiviteter i dagligt liv hos äldre invandrarkvinnor från forna Jugoslavien och beskriva vad som motiverar dem att utföra de aktiviteter de gör.

Frågeställning
-

Vilka aktiviteter utförs idag och varför görs de?
Har aktiviteterna förändrats vid flytt till Sverige och i så fall hur?
Hur bemästrar kvinnorna i så fall förändringarna av aktiviteter i dagligt liv?	
  

Material och metod
Eftersom studien baseras på ett strukturerat intervjuformulär (Bilaga 1) väljs en kvantitativ
design med kvalitativa inslag (Kristensson, 2014).

Förförståelse
Författarna till studien har bakgrund från forna Jugoslavien och har egna erfarenheter om förändringar vid flytt till Sverige och dess dagliga aktiviteter. Av den anledningen har författarna
valt att kartlägga invandrarkvinnors aktiviteter i det dagliga livet.
Genom egna erfarenheter av äldre invandrarkvinnor från forna Jugoslavien vet författarna att
kvinnornas dagliga liv och aktiviteter ofta inte överensstämmer med äldre kvinnor födda i

Sverige. Utifrån kontakt med bekanta äldre invandrarkvinnor till familjen och på arbetsplatsen
vet författarna att den svenska språkkunskapen kan variera och att det är en fördel att författarna behärskar språken från forna Jugoslavien. Kultur i form av vanor, rutiner samt roller kan
variera då invandrarkvinnorna väljer att stanna hemma hos familjen även vid äldre åldrar.
Rutinerna skiljde sig åt bland kvinnorna från forna Jugoslavien eftersom vissa var yrkesarbetande medan andra var hemmafruar. De yrkesarbetande kvinnorna hade precisa rutiner i form
av att arbeta, ta hand om gården, hushållet och familjen. Kvinnorna som var hemmafruar hade
rollen och rutinen att endast ta hand om hushållet, gården och familjen. Dessa kvinnor levde
innan invandringen till Sverige oftast tillsammans med makens föräldrar.

Urval
Rekryteringen till studien utfördes med hjälp av ett snöbollsurval genom bekanta till familjen
och arbetskollegor i södra Sverige (Kristensson, 2014). Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara kognitivt friska och kunna kommunicera tydligt och ha förmåga att lyssna på
frågor.
Totalt deltog tio deltagare i den här studien. Åldern på deltagarna sträckte sig från 60 till 80 år
med en medelålder på 68 år. Samtliga deltagare i studien var kvinnor och hade ett etniskt ursprung från forna Jugoslavien. Sextio procent av deltagarna har sitt etniska ursprung i nuvarande Bosnien och Hercegovina, de resterande fyrtio procenten har sitt ursprung i Serbien.
Tre av deltagarna hade bott i Sverige i 24 till 25 år och de resterande sju deltagare i 21 till 23
år. Deltagarna rekryterades från storstadscentrum, storstadsförorter och yttre områden kring
mellanstora städer i södra Sverige. Sex av tio deltagare som deltog i studien bor tillsammans
med sina makar, tre av de återstående deltagarna är ensamstående och bor själva och en deltagare bor tillsammans med sin son.
Sex (60 %) av tio deltagare svarade att de tidigare har haft yrkesarbeten. De resterande fyra
(40 %) deltagare har inte haft ett yrkesarbete. Fyra (40 %) av tio deltagare var hemmafruar i
sitt hemland medan tre (30 %) av tio arbetade på fabrik. Resterande tre (30 %) deltagare hade
andra yrkesarbeten.

Datainsamling
Det material som samlas in avseende äldre invandrarkvinnor kommer att i en senare studie
jämföras med ett redan insamlat material som omfattar äldre kvinnor födda i Sverige. Det
svenska materialet härstammar från ett projekt med syftet att undersöka äldre personers aktivitetsengagemang där ett strukturerat intervjuformulär med inspiration från det valida datainsamlingsinstrumentet The Occupational Performance History Interview (Kielhofner, 1998)
användes. Av den anledningen kommer detta instrument även att användas för denna studie.
Intervjuformuläret (Bilaga 1) kan kort sammanfattas med följande frågor:
-‐ Vad gör du för närvarande som du betraktar som arbete? (t. ex hushållsarbete, volontärarbete, omvårdnad av andra).
-‐ Vad tycker du om att göra?
-‐ Vad gör du för att ”ta hand om dig själv”?
-‐ Vilken är den viktigaste anledningen till att du gör dessa aktiviteter?
-‐ Beskriv en vanlig dag.
-‐ Vad är viktigast av dina rutiner?
Som ett komplement till intervjuformuläret (Bilaga 1) formulerades två tilläggsfrågor:
-‐
-‐

Har aktiviteter i dagliga livet förändrats sedan du flyttade till Sverige? I så fall, hur?
Hur hanterar du, i så fall, dessa förändringar?

Intervjuformuläret (Bilaga 1) översattes till serbokroatiska ifall att någon av deltagarna inte
kunde svenska i den utsträckning som krävdes för att besvara formuläret på svenska. Serbokroatiska språket är ett generellt språk som kan användas i stora delar av forna Jugoslavien.
En översättning av intervjuformuläret (Bilaga 1), tilläggsfrågorna, informationsbladet (Bilaga
2) och samtyckesformuläret (Bilaga 3) översattes till serbokroatiska och därefter översattes
det tillbaka till svenska för att kontrollera om innehållet överensstämde med det ursprungliga
(Streiner, Norman & Cairney, 2014). En språkkunnig person kontrollerade översättningen
ytterligare en gång för att bekräfta att innehållet var likt det ursprungliga. Intervjutiden med
deltagarna varierade allt från 40 minuter upp till 90 minuter. I början av datainsamlingen träffade författarna deltagarna enskilt eftersom deltagarna tillät inspelning av de två tilläggsfrågorna på band och de resterande deltagarna tillät inte inspelning. Därför deltog båda författarna vid de resterande intervjuerna för att kunna anteckna deltagarnas känslouttryck och svar.

Databearbetning
Både kvantitativ och kvalitativ data samlades in eftersom intervjuerna genomfördes med hjälp
av ett strukturerat intervjuformulär med tilläggsfrågor. Den första frågan i frågeställningen
besvarades kvantitativt utifrån intervjuformuläret och de två andra frågeställningarna besvarades kvalitativt utifrån de två tilläggsfrågorna.
Kvantitativa data fördes in i programmet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
Statistics) och redovisades med deskriptiv statistik. Intervjuformuläret (Bilaga1) innehöll
icke-numeriska variabler som baserades på nominal- och ordinalskala. Resultatet presenterades med faktiska nummer. All kvantitativ data (Sektion 3 Dagliga rutiner) analyserades dock
inte eftersom den inte svarade mot studiens syfte.
Enligt Kristensson (2014) ska den kvalitativa analysen genomföras genom att först transkribera information genom att ordagrant skriva om det i intervjuguiden (Bilaga 4). Informationen som togs emot på serbokroatiska översattes till svenska av den författaren som inte genomförde intervjun. Sedan översatte författaren som intervjuade deltagaren samma information
för att bekräfta att informationen var valid. Deltagarens känslouttryck skrevs ned och även hur
långa pauser de tagit under intervjuns gång. Informationen som skrevs om efter intervjun avidentifierades för att hålla deltagarna konfidentiella. Efter transkriberingen utfördes den kvalitativa innehållsanalysen med hjälp av 6 steg (Kristensson, 2014). 1) Författarna läste igenom
intervjuerna var för sig för att få en övergripande bild om vad intervjuerna handlade om samtidigt som tankar skrevs ner. Därefter utfördes triangulering av intervjuerna vilket innebär att
författarna diskuterade innehållet tillsammans. 2) Meningsbärande enheter, som relaterade till
syftet, identifierades och resten raderades. 3) Författarna skapade koder var för sig och 4)
läste sedan igenom dem tillsammans för att leta efter likheter och skillnader. Koder som liknade varandra fördes ihop i kategorier 5) Kategorierna, koderna, och texterna lästes igenom
för att identifiera flera kategorier och underkategorier. 6) Intervjuerna lästes om på nytt och
jämfördes med kategorierna som framkommit för att sammanfatta det i huvudkategorier eller
teman. Nedan förtydligas innehållsanalysen med ett exempel från innehållsanalystabellen
(tabell 1).

Tabell 1. Exempel på meningsbärande enhet, koder, underkategorier, kategorier samt tema från innehållsanalys av intervjuer.

Meningsbärande enhet

Kodning

Underkategorier

Kategorier

Livet har inte förändrats förutom
att det sociala livet är sämre i
Sverige och det finns mycket
ensamhet. Ensamheten gör alla
aktiviteter jobbiga eftersom jag
mestadels är själv (D8).

Förändring i sociala livet
har medfört ensamhet
och försvårat
aktivitetsutförandet.

Ensamhet och försvårat
aktivitetsutförande.

Saknad efter social
gemenskap.

Förr var det ett tyngre liv. Nu mer
är barnen vuxna och jag arbetar
som städerska och lever ett inaktivt
liv och har all tid för mig själv
(D9).

Utöver arbetet är livet
ensamt och inaktivt.

Ensamhet och inaktivitet.

Jag höll ut mentalt fram till att
barnen blev äldre och kunde hjälpa
till i hushållet (D3.2).

Höll ut mentalt till att
barnen blev äldre.

Höll ut mentalt.

Hålla ut vid
motgångar.

Får motivation när jag åker på
semester till hemlandet då jag
laddar på batterierna för ett till år
i Sverige (D8.2).

Motivation genom
semester i hemlandet.

Att hålla kvar drivkraften.

Tvingats anpassa
aktivitetsutförandet.

Tema
Förändrad
livssituation.

Etiska överväganden
De fyra huvudkraven i de etiska principerna togs hänsyn till i studien (Vetenskapsrådet,
2002). De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet. Kraven omfattar att informera deltagarna om att det är frivilligt att delta i
studien samt att de kan avbryta deltagandet när de vill. De ska också informeras om att data
behandlades konfidentiellt och att ingen annan kommer att ta del av informationen i studien
förutom uppsatsförfattarna. Deltagarna informerades att intervjuerna är en del av en större
studie och kan komma att användas till vetenskaplig artikel och presenteras på nationell och
internationell konferens. Informationen om studien och tillvägagångssättet för data informerades med hjälp av ett informationsbrev (Bilaga 2) som omfattar informationskravet och samtyckeskravet. Ett samtyckesformulär (Bilaga 3) lästes och skrevs under av deltagarna innan
deltagandet i studien. Båda dokumenten översattes och fanns tillgängliga på det serbokroatiska språket för invandrarkvinnorna som inte kunde ta del av dokumenten på svenska. En
etisk egengranskning (Bilaga 5) vid examensarbetet utfördes och visade inga hinder till att
utföra den här studien.

Resultat
Resultatet är strukturerat i två delar: den första delen presenterar resultatet från intervjuformuläret (aktiviteter i dagligt liv och motivation för dessa) och i den andra delen presenteras resultatet från tilläggsfrågorna (förändring av dagliga aktiviteter och bemästring av förändringen).

Del I
Aktiviteter som utförs idag och motivation till de utförda
Produktiva aktiviteter och motivation att utföra dessa
Sju av åtta deltagare som svarade på den här frågan betraktar hushållsarbete som en aktivitet
där de utför alla hemmasysslor och all matlagning. En av dessa sju deltagare svarade att hushållssysslor är en aktivitet som hon upplever vara ett meningsfullt sätt att använda sin tid på.
De resterande sex av de sju deltagarna som svarade på frågan upplever att aktiviteten endast
utförs för att underhålla sitt hushåll. En av totalt åtta deltagare som svarade på frågan betraktar vävning som ett hushållsarbete och hon säger att hon utför detta för nöje och avkoppling.
En av deltagarna i studien betraktar frivilligt arbete som ett arbete då hon ofta tar hand om
sina barnbarn. Hon utför den här aktiviteten för att hjälpa andra.
Tre av tio deltagare har ett lönearbete och resterande sju deltagare är sjukpensionärer, förtidspensionärer eller pensionärer. Två av tre deltagare som svarade på den här frågan arbetar
inom industrin som montörer och den tredje deltagaren arbetar som städerska på en fabrik.
Deltagaren som arbetar som städerska och en av deltagarna som arbetar som montör utför
denna aktivitet eftersom att de upplever aktiviteten vara ett meningsfullt sätt att använda deras
tid på. Den andra deltagaren som var montör på industri utför denna aktivitet för att det ger
henne nöje och avkoppling.
Fyra av tio deltagare betraktar även övriga uppgifter som ett arbete. En av deltagarna hjälper
sin äldsta dotter med städning av hennes boende och detta betraktar hon som sitt sätt att hjälpa
andra. Två av fyra deltagare som svarade på frågan utför aktiviteterna för att hålla sig friska
och aktiva. Det sker genom att en av två promenerar och cyklar, den andra syr och håller sig
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aktiv i kolonilotten med odling och skötsel. Medan en av fyra deltagare inte gör något annat
än att utföra morgonrutiner och det betraktar hon som ett arbete. Hon får hjälp från hemtjänsten som i stort sett sköter allt i hushållet åt henne.

Fritidsaktiviteter och motivation att utföra dessa
En av deltagarna tycker om att titta på filmer och serier och betraktar det som viktigt. Hon
finner även ett nöje i det och upplever att det är en avkopplande aktivitet. En annan deltagare
tycker att hon håller sig frisk och aktiv genom sitt umgänge. Att väva upplever en annan deltagare vara tillfredställande. Att umgås med sina barn, barnbarn och barnbarnsbarn är ett specialintresse för en av deltagarna och hon utför aktiviteter för samvaro och vänskap. För en
deltagare är det ett miljöombyte när hon promenerar och vistas i ett köpcentrum.
En deltagare upplever avkoppling genom att vistas i sin kolonilott och odla grönsaker samt
genom att plantera blommor. En deltagare tycker om att tillaga måltider och tycker att det är
ett sätt att hålla sig frisk och aktiv. En annan deltagare tycker om att leka med sina barnbarn
och upplever att aktiviteten ger henne ett välbefinnande. Att promenera och umgås med barn
samt barnbarn gör en deltagare för gemenskapen. En av tio utför inga aktiviteter eftersom
hemtjänsten sköter det mesta i hushållet.
Sex av tio deltagare gör sina aktiviteter för nöjes skull. En deltagare utför sin aktivitet för nöjes skull och för att det upplevs som avkopplande och den aktiviteten är att virka och väva.
Att hålla sig frisk och aktiv är för en annan deltagare viktigt och det gör hon genom att plantera och vattna blommor, laga mat till familjen samt att virka. Aktiviteterna utför hon för att
slappna av. Att uppleva struktur i vardagen tycker en annan deltagare att hon gör genom att
tillaga mat. Hon betraktar det som viktigt eftersom det är något som hon tycker om att göra.
En tillfredsställande aktivitet är för en deltagare att ta hand om trädgården och blommorna,
medan en annan deltagare tycker att en tillfredställande aktivitet är att sy och att baka tårtor.
En annan deltagare upplever att skötseln kring trädgården är avkopplande.

Aktiviteter för egenomsorg och motivation att utföra dessa
Två av tio deltagare som svarade på frågan om egenomsorg tycker att deras aktivitet ger dem
nöje och avkoppling, en deltagare tar hand om sig genom att vila efter lönearbetet medan den
andra deltagaren tycker att det är viktigt att hålla sig ren.
Att hålla sig frisk och aktiv betraktar fyra av tio deltagare som en viktig anledning till deras
aktivitet. En av dessa fyra deltagare tar hand om sig genom att äta rätt, promenera och besöka
läkaren medan en annan promenerar, motionscyklar och tar hand om sin personliga hygien.
En annan av dessa fyra deltagare håller sig frisk och aktiv med hemmasysslor och genom att
ta hand om rosorna i trädgården samt genom att motionscykla. Den sista av de fyra deltagarna
håller sig frisk och aktiv genom de personliga hygienrutinerna på morgonen. Att promenera
ensam men även i sällskap med andra för hälsans skull är en viktig anledning till vänskap och
samvaro för en av deltagarna. En annan deltagare tycker det är viktigt att må bra och se bra ut
genom att promenera och att handla. Två av tio deltagare tycker att det är viktigt att de håller
sig rena genom att sköta den personliga hygienen.
Tre av tio deltagare värderar andlig/ själslig omsorg som viktig. En av deltagarna läser böcker
och tittar på tv för nöjes skull. En annan deltagare ber och lyssnar på musik för att få en andlig
uppbyggelse medan den tredje deltagaren aktiverar sig själv genom promenader till kyrkan för
att umgås och bygga på vänskapen med andra.
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Två av tio deltagare värderar andra viktiga anledningar till varför de utför de aktiviteter som
de gör. En deltagare tittar på tv och förbereder middag för nöjes skull och ser det som avslappnande aktiviteter. Medan den andra deltagaren håller sig frisk och aktiv genom vistelse
på sin kolonilott.

Del II
Förändrad livssituation
Temat förändrad livssituation framkom eftersom majoriteten av deltagarna upplevde förändringar i arbetslivet och i privatlivet vid flytten till Sverige. Arbetslivet förändrades drastiskt
samt att aktiviteterna i det vardagliga livet byttes mot andra som mestadels var mer stillasittande och mindre sociala. Trots att intervjuerna har skett separat har deltagarna med liknande
exempel nämnt att det har skett förändringar vid flytten till Sverige. Resultatet illustreras med
citat från deltagarna och markeras, till exempel med (D1), som betyder Deltagare 1.
Tabell 2. Överblick på tema, kategorier och underkategorier.

Tema

Kategorier

Underkategorier

Hur aktiviteter i dagligt liv har förändrats vid flytt till Sverige
Förändrad livssituation
Saknad efter social gemenskap.

Ensamhet och försvårat aktivitetsutförande.
Ensamhet och inaktivitet.
Inget socialt liv.
Osocialt och instängt.

Glädje över att ha kontroll över vardagens
aktiviteter.

Aktiverar mig efter egen vilja.
När ny miljö bidrar till bättre hälsa.
Hur förlust av aktivitet kan medföra befrielse.
Hur förlust av aktivitet kan medföra lycka.

Krävande hög aktivitetsnivå.

Ansträngning hemma och på arbetsplatsen.
Belastande aktiviteter hemma och på
arbetsplatsen.

Tvingats anpassa aktivitetsutförandet.

När ålder påverkar aktivitetsutförandet.
Annorlunda matlagning.
Färre utomhusaktiviteter.

Hur de bemästrar dessa förändringar

Hålla ut vid motgångar.

Höll ut mentalt.
Att visa motivation.
Att hålla kvar drivkraften.
Inte kommit över.
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Kontrollera vardagen.

Aktiverar mig genom familjens närvaro.
Strukturera och organisera.
Att varva ner.
Att behärska vardagen.

Förändring av dagliga aktiviteter
Saknad efter social gemenskap
Det finns ett starkt inslag av att den sociala gemenskapen har förändrats på det viset att det har
inneburit att deltagarna känner sig ensamma och inaktiva och att det har medfört ett försvårat
aktivitetsutförande. Den sociala gemenskapen är annorlunda i Sverige. Det framkommer tydligt i studien att kvinnorna upplever mycket ensamhet i Sverige samt att ensamheten har bidragit till att de har blivit mer inaktiva och instängda i hemmet. En av deltagarna i studien
uttryckte sig så här:
”Människorna här i Sverige håller sig till sig själva, är stela och tråkiga”(D8).
Under intervjuns gång blickade deltagare tillbaka på hur det var förr, när de fortfarande bodde
i sitt hemland. Deltagarna hade gemensamma intryck från hemlandet som var att socialiseringen var annorlunda där eftersom folket upplevdes mer öppna och tillmötesgående med
varandra. Deltagarna förklarade tydligt att aktivitetsmönstret såg annorlunda ut eftersom de
förr var betydligt aktivare.
“Förr fanns det inte tråkiga dagar, vistelse utomhus med familj, släkt och vänner var en vardaglig aktivitet med musik och dans, fotboll och skratt” (D1).
Glädje över att ha kontroll över vardagens aktiviteter
Deltagarna var mycket nöjda med flytten till Sverige eftersom den medfört lycka, befrielse,
bättre hälsa och egen vilja. Deltagarna kände av minimala förändringar i deras dagliga liv och
de uppskattar allt som Sverige har att erbjuda. De är glada över att utföra aktiviteter när de
själva vill, men de upplevde även att de har blivit av med oönskade aktiviteter i hemlandet. En
deltagare tyckte att en karaktär som svenskar har är att tänka på sig själva i första hand och att
alltid utgå från sina egna viljor och sedan från andras.
”Här är vi mycket mer själviska, förr var vi inte det”(D6).
Vidare berättar en deltagare hur hon tidigare aldrig hade tid för sig själv eftersom hon var
alltid tvungen att ta hand om andra och i första hand tänka på deras behov. Vidare berättar
deltagaren att här känner hon glädje och upplever att hon har kontroll i vardagen:
”Här tar jag endast hand om mig själv och utgår efter mina egna behov och det känns väldigt
bra”(D6).
Många deltagare var hemmafruar i sitt hemland där de tog hand om gården, skörden, gjorde
alla hemmasysslor samt att de tog hand om sin familj men även mannens föräldrar. De gjorde
alla dessa sysslor och fick aldrig någon god respons tillbaka. Flertalet deltagare kände glädje
och befrielse av att komma till Sverige och få möjligheten att lämna den tuffa livssituationen
de befunnit sig i tidigare.
”Det är skönt att inte behöva göra alla hemmasysslor längre och att andra tar hand om mig
och inte jag dem” (D7) , ”Ingen slår mig här” (D7).
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Krävande hög aktivitetsnivå
Det finns ett inslag av att Sverige bidrog till mer fysiskt ansträngande och belastande aktiviteter med både alla hemmasysslor och lönearbete där i vissa fall framkom att de hade ett extra
arbete för att kunna klara sig:
”Här i Sverige är det högt tempo”(D5,
”Livet var annorlunda förut”(D3).
Tvingats anpassa aktivitetsutförandet
Kvinnorna var tvungna att anpassa sig mer efter vardagen. En deltagare tyckte att den enda
förändringen var att åldern medfört långsammare aktivitetsutföranden så som exempelvis
morgonrutinerna. Medan en annan deltagare tyckte att det blivit färre utomhusaktiviteter på
grund av det kalla vädret i Sverige. Det fanns goda tecken på att deltagarna far i väg med tankarna till hemlandet om hur varmare det var och hur friskare luft det var i hemlandet och att
aktiviteter utfördes oftare utomhus.
En kvinna nämnde att en aktivitet som förändrats vid flytt till Sverige är matlagningen. Hon
pratade om hur råvarorna hade en annan kvalitet än i hemlandet och att svensk matlagning tar
längre tid att tillaga för att få det smakrikt.
”Här är köttet hårt och torrt och rotfrukterna har ingen smak”(D10).

Bemästring av förändring av dagliga aktiviteter.
Hålla ut vid motgångar.
Det finns ett starkt inslag av att det var påfrestande för deltagarna, eftersom de både hade heltidsarbeten och arbetsuppgiften att ta hand om familjen samt hushållet. En deltagare nämnde
att hon försökte hålla ut mentalt till barnen blev vuxna och kunde börja hjälpa till i hushållet.
En annan deltagare beskriver att hon finner det svårt med ensamheten här i Sverige men håller
ut eftersom att hon har hittat ett sätt som ger henne drivkraft för ett helt år i Sverige.
”Jag åker till hemlandet för att ladda upp mig själv litegrann”(D8).
Somliga deltagare gav inte upp, utan kämpade för att kunna försörja sina familjer. De besökte
hundratals med arbetsplatser för att hitta ett arbete. En av deltagarna förmedlade klart och
tydligt att hon ville arbeta för att försörja sin familj.
”Jag var TVINGAD till att kämpa”(D4).
Det fanns även ett starkt inslag av att deltagarna upplevde flytten svår de första åren i Sverige
på grund av den nya miljön, de nya rutinerna i vardagen och den nya kulturen. Deltagarna
kom över den förändringen och blev del av samhället. Medan somliga deltagare kämpar fortfarande med förändringarna och har en stor saknad efter sitt hemland. En av deltagarna i studien visade sorgsenhet och sa:
”När jag tänker på mitt hemland så blir jag glad och lycklig”(D10).
Kontrollera vardagen.
Få deltagare kände att de var tacksamma över att kunna kontrollera sina egna vardagliga aktiviteter efter egna behov. De känner att Sverige har medfört en lättnad eftersom de har möjligheten att enbart tänka på sig själva och göra allt i sin egen takt. Under intervjun nämnde
någon deltagare flera gånger att de är tacksamma att de fått komma till ett så bra land som
Sverige.
”Livet är perfekt i Sverige”(D6).
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Att hantera en förändring var för samtliga deltagare inte svårt. En deltagare visade förståelse
om att med åldern utförs aktiviteter långsammare och långsammare. Hon förklarade även att
en strukturerad samt organiserad vardag krävs för att kunna utföra aktiviteter i äldre åldrar.
”Jag är inte 20 år längre, allt går inte lika snabbt, haha”(D2.)
Några kvinnor hade fysiskt tunga lönearbeten och extra arbeten. Utöver det tog de hand om
familjen samt alla hemmasysslor som innebar att lite tid fanns för vila. En av deltagarna sa:
”Jag klarade mig trots den tuffa förändringen. Med tiden vänjer man sig vid allt” (D5).
Majoriteten av deltagarna har barn samt barnbarn och de känner att det enda sättet att hålla sig
aktiverad i vardagen är att umgås med sin familj genom lek, promenad, fika och att luncha.
”När jag är med mina barn och barnbarn så läker jag mina nerver” (D9.)

Diskussion
Metoddiskussion
Urvalet gjordes genom ett snöbollsurval eftersom det passade studiens syfte bra. Metoden
passade även bra eftersom urvalet är anpassat för att nå fram till grupper som kan upplevas
vara svåra att få tag på (Kristensson, 2014). Snöbollsurvalet användes dessutom för att
komma igång med intervjuerna så snart som möjligt eftersom tiden för detta arbete var begränsat till 10 veckor. Urvalskriterierna för att delta i studien var att deltagarna skulle vara
invandrarkvinnor från forna Jugoslavien i åldern 60 år eller äldre och att de inte har bott i Sverige mer än 25 år. Kriterierna var även att de skulle vara kognitivt friska. En nackdel med kriterierna var att de begränsade deltagandet på personer som fick delta och på de som inte fick
delta på grund av åldern och även antalet år i Sverige. Nackdelen är att det är svårt att lokalisera och rekrytera äldre invandrare som inte är i arbetsför ålder eftersom de håller sig till sina
familjer i hushållet. Fler deltagare hade kunnat rekryteras om åldern för deltagande var från
50 år och äldre.
Det valda intervjuformuläret som var ett strukturerat formulär med inspiration från datainsamlingsinstrumentet The Occupational Performance History Interview (Kielhofner, 1998) användes för att kartlägga invandrarkvinnornas aktiviteter i det dagliga livet. Vilket var en del
av studiens syfte. Formuläret omfattade frågor om aktiviteter som betraktades som arbete i
vardagen hos deltagarna. Frågorna handlade om hushållsarbete, volontärarbete, omvårdnad av
andra, vad deltagarna tycker om att göra och vad de gör för att ta hand om sig själva men även
anledningar till att de utför dessa aktiviteter, att de ska beskriva en vanlig dag och vilka rutiner de upplever är viktigast. Det positiva med intervjuformuläret var att det omfattade fler
viktiga punkter i vardagen hos äldre invandrare. En nackdel var att ett antal frågor upplevdes
vara upprepande och de blev inte alltid besvarade. Frågorna i intervjuformuläret fick deltagarna att ofta blicka tillbaka och prata om det förflutna vilket ledde till att det var svårt att hålla
fokus på studiens syfte under hela intervjuns gång. Två tilläggsfrågor användes för att komplettera intervjuformuläret för att få svar på om det hade skett förändringar sedan flytten till
Sverige och i så fall hur dessa har hanterats. Tilläggsfrågorna var de som skiljde deltagarna
från varandra eftersom de hade konkreta men även varierande svar på frågan.
Intervjuformuläret samt tilläggsfrågorna översattes till serbokroatiska i de fall deltagarna inte
kunde svenska i en tillräcklig nivå för att delta i studien. Översättningen var ett tillfälle att ha
all information tillgänglig på serbokroatiska eftersom studier visar att deltagande i aktiviteter
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hos äldre invandrare kan vara högre när det sker med personer som kan deras modersmål
(Hadziabdic & Adatia-Sandström, 2006). Översättningen utfördes av båda författarna för att
bevara validiteten och reliabiliteten genom att försäkras om att mätningen mätte det som är
relevant för denna studie. En kontrollöversättning genomfördes dessutom av en språkkunnig
person som inte har någon koppling till studien för att ytterligare säkra studiens mätning och
innehåll.
I början av datainsamlingen träffade författarna deltagarna enskilt för att intervjua dem samt
för att spela in de två tilläggsfrågorna på band. Det visade sig dock att ett antal deltagare var
antingen pensionerade, förtidspensionerade eller sjukpensionerade och oroades sig för sin
inkomst. Många av deltagarna antog att författarna var från Försäkringskassan och att vi försökte få ut information om deras livsstil och därför vågade de inte svara ärligt på alla frågor.
Det fick vi veta genom att flera av deltagarna nämnde efter intervjuerna att de inte har svarat
ärligt på frågor. Flera av deltagarna gick inte heller med på att intervjun bandades. Under de
resterande intervjuerna deltog båda författarna och det upplevdes som positivt hos deltagarna
men även hos oss. Tryggheten ökade eftersom den ena författaren kunde koncentrera sig på
att intervjua deltagaren samtidigt som den andra författaren kunde hjälpa till om den intervjuande författaren glömde något. Den ena författaren kunde även anteckna mer om den andra
författaren skulle missa något under intervjuns gång. Intervjuguiden användes för att lyfta
fram relevant information till syftet, sammanfattat ur de individuella intervjuerna bestod av
frågor som vart intervjun ägde rum, vem som intervjuade, hur det spelades in samt hur långa
intervjuerna var (Kristensson, 2014). Intervjuguiden var även mycket användbar vid databearbetningen eftersom deltagarna markerades efter ordningen på intervjutillfället och inte efter
deras namn. Det underlättade för författarna vid databearbetningen eftersom de skulle bearbeta varandras material. Det upplevdes även öka reliabiliteten och mätningen eftersom
materialet inte påverkades av författarnas egna uppfattningar.
Efter att intervjuerna var genomförda utfördes en transkribering för att bevara relevant information. Det skapades en tydlig överblick på informationen med hjälp av en innehållsanalystabell. Innehållsanalysens olika steg utfördes först separat sedan tillsammans för att se att
vi hade liknande uppfattning om allt material vilket upplevdes positivt (Kristensson, 2014).
Innehållsanalysen upplevdes vara mycket praktisk eftersom resultatet utformades efter kategorierna och underkategorierna som hade framkommit i analysens tabell. Tabellens trovärdighet bevarades genom att innehållet diskuterades och formulerades på ett sätt där det tydligt
kommer fram vad studiens syfte är och vad resultatet visar. Trovärdigheten togs även hänsyn
till genom överförbarheten eftersom den enda uppgiften med innehållsanalys tabellen är att
läsarna snabbt ska kunna se resultatet och kopplingen till studiens syfte men även tillvägagångssättet för hur resultatet kommit fram.
Intern validitet säkrades genom tydliga och strikta Inklusionskriterier. Extern validitet säkrades genom att utföra intervjuerna i liknande miljöer, som i deltagarnas fall, i deras kök. Begreppsvaliditet togs hänsyn till genom att författarna intervjuade varandras deltagare samt att
de utförde databearbetningen på varandras insamlade material. Det togs även hänsyn till validiteten och reliabiliteten vid översättningen av alla dokument som utfördes av författarna samt
av en språkkunnig kontrollperson. För att öka trovärdigheten användes triangulering på kvalitativ data där båda författarna analyserade och tolkade materialet för att stärka resultatet och
inte låta det påverkas av en persons förförståelse. Även direkta citat användes från intervjuerna för att ytterligare stärka trovärdigheten.
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Resultatdiskussion
Resultatet visade att flertalet invandrare från forna Jugoslavien har förändrat sina aktiviteter i
det vardagliga livet. Det visades även hur de bemästrar dessa förändringar genom att hålla ut
vid motgångarna som medföljde förändringen men också genom att återfå kontrollen i vardagen. Resultatet visade att de aktiviteter som de anser är produktiva, fritidsaktiviteter men även
aktiviteter för den egna omsorgen har förändrats. Aktivitetsmönstret idag ser annorlunda ut
jämfört med hur deltagarnas aktiviteter i vardagen var förut. Torres (2002) förklarar att äldre
invandrare kan ha förlorat de aktivitetsmönster som de tidigare har haft i samband med flytten
till Sverige vilket också bekräftas av vår studie. De aktiviteter som utförs idag är mer stillasittande aktiviteter och aktiviteter inomhus.
Resultatet lyfter fram att den sociala gemenskapen är den stora förändringen med flytten till
Sverige. Saknad efter social gemenskap har bidragit till inaktivitet, försvårat aktivitetsutförande, ensamhet och att vardagen upplevs som instängd. Tidigare studier som beskriver att
förändringar vid flytt till ett nytt land kan ha påverkat det sociala livet men också aktivitetsutförandet (Samarasinghe & Arvidsson, 2002) stärker även vårt resultat.
De deltagare som anser att de saknar den sociala gemenskapen är de som har känt ensamhet,
inaktivitet och instängdhet. De undviker social kontakt eftersom språkkunskaperna inte är
tillräckligt goda nog för att kommunicera med andra och de undviker därför delaktighet. Detta
resultat bekräftas även av en studie som lyfter fram att äldre invandrares åldrande kan leda till
en minskad kommunikationsförmåga då de saknar de rätta orden för att kommunicera överhuvudtaget med andra (Hadziabdic & Adatia-Sandström, 2006). Det medför att de inte känner
tillhörighet och välbefinnande som de tidigare har känt i sitt hemland och i den gamla gemenskapen. Torres (2002) beskriver att invandring kan leda till att äldre invandrare går miste om
sitt välbefinnande som de har känt i det sociala nätverk som de tidigare har haft och detta bidrar till den känslan av ensamhet i Sverige.
Resultatet visade även är hur deltagarna tvingades att anpassa aktivitetsutförandet i samband
med flytten till Sverige. Åldrandet i ett nytt land påverkar aktivitetsutförandet eftersom de inte
klarar av att utföra aktiviteter som de har gjort förut. Det nämns även att färre utomhus aktiviteter utförs och att aktiviteter har anpassats efter vädret i det nya landet.
Det har skett förlust av aktiviteter i det dagliga livet och det kan ha medfört sämre hälsa vilket
också stärks av Lood och medförfattare (2014).
För ett fåtal deltagare har förändringen av aktiviteter i det dagliga livet bidragit till lycka och
glädje över att få ha kontroll över vardagens aktiviteter. Det lyftes fram att de i samband med
flytten till Sverige har fått möjligheten att själva välja vilka aktiviteter som ska utföras i vardagen. Deltagarna har förklarat hur den nya miljön har bidragit med bättre hälsa men även hur
förlusterna av gamla aktiviteter har bidragit till befrielse från oönskade aktiviteter i det gamla
livet.
Vidare visade resultatet hur deltagarna hanterar dessa förändringar i det dagliga livet genom
att hålla ut vid motgångarna som upplevdes i samband med flytten till Sverige men även genom att uppleva att de återfått kontrollen över vardagen. Deltagarna förklarade tydligt att de
var tvungna att hålla ut mentalt genom att invänta på att barnen skulle bli gamla nog för att
bidra med hjälp i hushållet för att avlasta deltagarna med aktiviteter. Andra deltagare beskrev
att de kämpade för att försörja familjen samt att det var motivationen i vardagen som bidrog
till att förändringen bemästrades. En deltagare motiverade sig genom att åka på semester i
hemlandet för att klara av att leva vidare i Sverige. Resultatet visade en variation i hur delta14

garna hanterade förändringarna bättre och vilka av deltagarna som hanterade förändringarna
sämre vilket stöds av Adizes & Ekberg (1991) som beskriver hur förändringarna bemästras
och hur personer antingen blir starkare eller svagare till följd av förändringar.
Resultatet visade att deltagarna upplever bättre kontroll i vardagen när de aktiverar sig bland
människor som förstår deras språk eller har samma etniska ursprung. Detta stärks av Hadziabdic och Adatia-Sandström (2006) som lyfter fram i sin studie att deltagarna som aktiverar
sig regelbundet i aktiviteter som är knutna till deras kultur, traditioner och deras eget språk
kan ha betydligt bättre hälsa samt bättre funktions- och kommunikationsförmåga än om de
aktiverar sig med människor som inte förstår deras modersmål och kultur. Detta är ett exempel på hur de kulturella skillnaderna kan påverka delaktigheten och socialiseringen i det nya
samhället (Hammell, 2013).

Betydelse för arbetsterapi
Vår tanke är att arbetsterapeuter bör vara medvetna att det finns ett flertal anledningar till varför äldre invandrarkvinnor från forna Jugoslavien stannar hemma istället för att delta i sociala
aktiviteter. En av orsakerna kan vara att de inte kan kommunicera och det bidrar till ett lägre
aktivitetsutförande och till en lägre delaktighet. Det är viktigt att tänka på socialiseringen för
äldre invandrare eftersom det bidrar till deltagande i aktiviteter och därför bör arbetsterapeuter
men även andra vårdgivare försöka motivera dem till deltagandet. Vi tror att som arbetsterapeut är det extra viktigt att vara lyhörd, att kunna identifiera behovet, att strukturera, stötta
och coacha äldre invandrare till ett aktivare deltagande i det vardagliga livet. Resultatet av
denna studie kan användas inom arbetsterapin men även i hela vårdsystemet. Resultaten tror
vi kan förenkla för vårdgivaren att hantera och förstå patienter från forna Jugoslavien.

Förslag på kommande studier
Vår idé för vidare undersökning är att jämföra äldre kvinnor från forna Jugoslavien med
svenskfödda äldre kvinnor. Jämförelsen kan ytterligare gynna arbetsterapin men även hela
vårdsystemet i Sverige. Vi tror att kartläggning av aktivitetsmönstret hos äldre invandrare och
äldre födda svenskar kan bidra med en kunskapsutveckling där arbetsterapin i Sverige får mer
kunskap om hur de äldre ska handskas på ett bättre sätt i framtiden.
Vidare har vi en rekommendation att fortsätta forska om andra äldre invandrare för att inkludera ett flertal olika nationaliteter med varierande religioner, normer och vanor. Vi tror att
sådan information kan underlätta och ge stöd till det svenska vårdsystemet eftersom planeringen inför framtiden är värdefull.

Slutsatser
Resultatet visade att äldre kvinnor från forna Jugoslavien har genomgått förändringar av aktiviteter i det vardagliga livet och att de på olika sätt har bemästrat dessa förändringar. Förändringarna har bidragit till avsaknad av social gemenskap jämfört med det tidigare livet. Deltagarna har varit tvungna att anpassa sitt aktivitetsutförande eftersom flytten till Sverige har
medfört en krävande aktivitetsnivå. De aktivitetsförändringar kvinnorna har genomgått i Sverige har även bidragit med glädje. Deltagarna har hanterat förändringarna på varierande sätt
eftersom alla människor är olika och de motiverar sig på olika sätt. Deltagarna har visat uthållighet vid förändringen i det dagliga livet vilket har bidragit till att de har återfått kontroll i
vardagen.
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Bilagor
Bilaga 1
Intervjuformulär
Sektion 1.
1. Ålder:

Demografiska uppgifter
2. Kön
Man

Intervjunummer

fyll inte i

3. Bostadsort:
Kvinna

4. Typ av bostad

5. Antal sovrum:

6. Bor tillsammans med:

Enplanshus

Ett

Två

ensamstående

Lägenhet

Tre

Fyra

maka

Parhus

Fem

fler

make

Villa

Ålder på huset:

sambo

Radhus

Mindre än 10 år

vän

Stuga

10 till 19 år

Son

Annan form av boende
……………………………………
[Kryssa i en av nedanstående rutor)

20 till 29 år

Dotter

30 till 39 år

Barnbarn

Ägare

40 till 49 år

Serviceboende

Hyresgäst

50 till 59 år
Mer än 60 år

Katt/hund
Annan (vad)
…………………………….

18

7. Plats:

8. Transport (vanligtvis)

10. Etnicitet: (frivillligt)

Storstad centrum

Med bil

Svensk

Storstad förort

Med cykel

Födelseland

Mellanstor stad centrum

Med allmänna
kommunikation

Vilket?

Mellanstor stad ytterområde

Gående

…………………………

Mindre stad

Annat …………………………..

Samhälle

9. Kör du bil?
Ja

Hur många år har du bott I
Sverige?
……………………………

By
Nej
Glesbygd
11. Hur skulle du beskriva din allmänna hälsa och livskvalitet?
Hälsa

Utmärkt

God

Måttlig

Dålig

Livskvalitet Utmärkt

God

Måttlig

Dålig

Sektion 2. Roller
Denna sektion handlar om de roller som ingår i en persons liv.
A.1) Uppgifter som arbetare, studerande, omvårdare
1. Vad gör du för närvarande som du betraktar som arbete?
[Markera de typer av aktiviteter som är relevanta till höger, samt ge en kort beskrivning i
relation till varje]
Hushållsarbete
Frivilligt arbete
Studier
Lönearbete
Övriga uppgifter

1.1. Har du ansvar för omvårdnaden av andra?
Sambo/ maka/ make

Barnbarn

Annan

person
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2. Vilken är den viktigaste anledningen till att du gör dessa aktiviteter?
[Markera den viktigaste anledningen till att du gör aktiviteterna som berördes under fråga 1]
Hushållsarbete

Frivilligt
arbete

Studier

Lönearbete

Övriga
uppgifter

Meningsfullt sätt att
använda min tid
Underhålla mitt hem
Hålla mig frisk och
aktiv
Att hjälpa andra
Nöje/avkoppling
Annan anledning
(Notera
kolumn)

vilken, i aktuell

3. Får du ut något mer av att göra dessa aktiviteter?

A.2)

Yrkesområden

Vad är eller var ditt huvudsakliga yrke?

……………………………………………………………………………………………
1. Har aldrig haft ett yrkesarbete

Kodas vid databearbetning, ej vid intervjun
Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Data/IT
Friskvård, kroppsvård
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
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Installation, drift, underhåll
Kultur, media, design
Miljövård, hälsoskydd, renhållning
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport

B)

Vän, fritidsroll och andra roller:

1. Kan du berätta för mig vad du tycker om att göra och vad som är viktigt för dig?
[Markera de typer av aktiviteter som är relevanta till höger, samt ge en kort beskrivning i
relation till varje]
Specialintresse
Fritidsaktivitet
Saker du gör enbart för nöjes skull
Annat

2. Vilken fysisk aktivitet tycker du bäst om? …………………………………..............................
3. Vilken stillasittande aktivitet tycker du bäst om? ……………………………………………….
4. Hur ofta går du i kyrkan?
Mer än 1

1 gång/veckan

1 gång/månad

Speciella tillfällen

Aldrig

gång/vecka

5. Vilken är den viktigaste anledningen till att du gör dessa aktiviteter?
[Markera den viktigaste anledningen till att du gör aktiviteterna som berördes under fråga
1]
Special-

Fritidsaktivitet

Saker

du

gör

Annat
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Intresse

enbart för
nöjes skull

Nöje/avkoppling
Hålla sig frisk och
aktiv
Andlig uppbyggelse
Strukturerar
min
dag/ min vecka
Tillfredsställelse/
välbefinnande
Vänskap/samvaro
Miljöombyte
Annan anledning
(Notera vilken, i respektive
kolumn)

6. Får du ut något mer av att göra dessa aktiviteter?

C)

Egen omsorg:

1. Vad gör du för att ”ta hand om dig själv”?
[Markera de typer av aktiviteter som är relevanta till höger, samt ge en kort beskrivning i
relation till varje]
Personlig vård
Andlig/själslig omsorg
Annat

2. Ser du dig själv som en ”religiös” person?
Mycket

Litet

Inte alls

Vet ej

3. Vilken är den viktigaste anledningen till att du utför dessa aktiviteter?
[Markera den viktigaste anledningen till att du gör aktiviteterna som berördes under fråga 1]
Personlig vård

Andlig/själslig
omsorg

Annat

Nöje/avkoppling
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Vara oberoende i dagliga rutiner
Delta med andra i gudstjänst
Hålla sig frisk och aktiv
Andlig uppbyggelse
Vänskap/samvaro
Må bra och se bra ut
Hålla sig ren
Annan anledning
(Notera vilken, i respektive kolumn)

4. Är det något annat du får ut av dessa aktiviteter?

Sektion 3.Dagliga rutiner
Denna del undersöker hur personen strukturerar sin dag, använder sin tid, samt dennes tillfredsställelse med dagliga rutiner
1. Beskriv en vanlig dag.

2. Är du nöjd med dessa rutiner?

Ja

a. [Om Ja]

Varför?

b. [Om Nej}

Varför inte?

Nej

3. Vad, i dina rutiner, är viktigast för dig?

4. Av allt som du gör, vad tycker du att du är bäst på att göra?

23

4.1.

Hur viktig är denna aktivitet för dig?

[Ringa in ett alternativ nedan]

Mycket viktig

Viktig
Inte så viktig

5. Av allt som du gör, vad tycker du att du är sämst på att göra?

5.1.

Hur viktig är denna aktivitet för dig?

[Ringa in ett alternativ nedan]

Mycket viktig

Viktig
Inte så viktig

Jag skulle vilja tacka dig för att du ville prata med mig idag!
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Bilaga 1
Intervju formular

Prvi dio.
1. Godine:

Demografski podaci
2. Pol
Musko

Intervju broj

(ne popunjavaj)

3. Mjesto stanovanja:
Zensko

4. Nacin stanovanja

5. Broj spavacih soba:

6. Zivite sa:

Prizemna kuca

Jedan

Sama

Stan

Tri

Cetiri

Dvojna kuca

Pet

Vise

Vila

Starost kuce:

Prijatelj/ica

Kuca u nizu

Manje od 10 godina

Sin

Vikendica

10 do 19 god.

Kcerka

Druga vrsta stanovanja
……………………………………
(Izaberite jednu alternativu)

20 do 29 god.

Unuce

30 do 39 god.

Macka/pas

Vlasnik

40 do 49 god.

Staracki dom

Stanar

50 do 59 god.

Dvije

Muzem
Sambo(nevjencano)

Drugo (sta)
…………………………….

Vise od 60 god.

25

7. Mjesto:

8. Prijevoz (obicno)

10.
Etnicka
(Dobrovoljno)

Centar velikog grada

Auto

Predgradje

Bicikl

Centar manjeg grada

Gradski autobus

Predgradje manjeg grada

Pjeske

Manji grad

Drugo …………………………..

Poznatom okruzenju

9. Vozite li auto?
Da

pripadnost:

Svedsko
Rodna drzava
Koje?

…………………………
Koliko godina zivite u Svedskoj?
……………………………

Selo
Ne
Vece selo
11. Kako bi ste opisala vase zdravstveno stanje i kvalitet zivota?
Zdravlje

Odlicno

Dobro

Srednje

Lose

Kvalitet zivota Odlicno

Dobro

Srednje

Lose

Drugi dio. Uloga
Ovaj dio obuhvata uloge koje su dio ljudskog zivota.
A.1) Podatci o radniku, studentu, medicinskom osoblju
4. Sta radite sada sto bi se moglo smatrati poslom?
[Oznaci tu vrstu aktivnosti kojom se bavis, ujedno kratko opisi izabran]
Kucni rad
Dobrovoljni posao
Studiranje
Zaposlen
Ostalo

4.1. Imate li odgovornost za njegu druge osobe?
Sambo/ Muz

Unucad

Druga

osoba

5. Koji je glavni razlog da radite te poslove?
[Oznaci najvazniji razlog za tvoju aktivnosti u vezi sa pitanjem br. 1]
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Kucni rad

Dobrovoljni
posao

Studiranje

Zaposlen

Ostalo

Vazan
nacin
upotrebe mog vremena
Odrzavanje
moje
kuce
Odrzavanje
moga
zdravlja i aktivnosti
Pomoci drugima
Zadovoljstvo/
tanje
Drugi razlog

opus-

6. Sta dobijate od toga sto radite te poslove?

A.2)

Zanimanje

Koje je / bilo vase zanimanje?

……………………………………………………………………………………………
2. Nisam imala radni odnos

Kodas vid databearbetning, ej vid intervjun
Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Data/IT
Friskvård, kroppsvård
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kultur, media, design
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Miljövård, hälsoskydd, renhållning

Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport

B)

Prijatlj, slobodno vrijeme i druge uloge:

7. Mozete li nam opisati sta volite raditi i sto vam je vazno? je vazno za tebe?
[Oznacite tu vrstu aktivnosti kojom se bavite, ujedno kratko opisite oznaceno]
Specijalni interes
Aktivnosti u slobodo vrijeme
Stvari koje radis samo iz zabave (Hobi)
Drugo

8. Koje fizicke aktivnosti volite najvise? …………………………………..............................
9. Koju sjedecu aktivnost volite najvise? ……………………………………………….
10. Koliko cesto idete u crkvu/ dzamiju?
Vise od 1

1 puta/sedmici

1 puta/mjesecno

Specialne prilike

Nikada

puta/sedmici

11. Koji je najveci razlog da radite ove aktivnosti?
[Oznaci razlog za aktivitet]
Specialni interes
Zadovoljstvo/
tanje

Aktivnosti
slobodno
vrijeme

u

Stvari koje radis samo iz zabave (Hobi)

Drugo

opus-
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Odrzavanje
moga
zdravlja i aktivnosti
Duhovno
izgradjivanje
Strukturirati
moj
dan/ moju sedmicu
Zadovoljstvo/ dobar
osjecaj
Druzenje
Promjena okoline
Drugi razlog

12. Dobivate li nesto vise od tih aktivnosti?

C)

Briga o sebi:

5. Sta radite da ”vodis brigu o sebi”?
[Oznacite tu vrstu aktivnosti kojom se bavite, ujedno kratko opisite oznaceno]
Licna njega
Duhovna briga/ njega
Drugo

6. Dali se gledate kao religioznu osobu?
Puno

Malo

Nikako

Neznam

7. Koji je najveci razlog da radite ove aktivnosti?
[Oznacite tu vrstu aktivnosti kojom se bavite, ujedno kratko opisite oznaceno]
Licna njega

Duhovna
njega

briga/ Drugo

Zadovoljstvo/ opustanje
Biti nezavistan od svakodnevnih
obaveza
Ucestvujes sa drugima na misi
Drzi svoje zdravlje i aktivnosti
Duhovna briga
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Druzenje
Osjecas se dobro i dobro izgledas
Odrzavati higijenu
Drugi razlog
13. Dobivate li nesto vise od tih aktivnosti?

Treci dio. Svakodnevne rutine
Ovaj dio ispituje kako osobe planiraju svoju svakodnevnicu, upotrebljavaju svoje vrijeme i zadovoljstvo sa svakodnevnim rutinama.
6. Opisite jedan obican dan.

7. Jeste li zadovoljni sa tim rutinama?

Da

c. [Ako da]

Zasto?

d. [Ako Ne]

Zasto ne?

Ne

8. Sta je u vasim rutinama najbitnije za vas?

9. Od svega sto radite, sta mislite da radite najbolje?

9.1.

Koliko je vazna ta aktivnost za vas?
Vrlo vazno

[Zaokruzite jednu altenativu]
Vazno

Ne tako vazno
10. Od svega sto radite, sta mislite da radite najlosije?

10.1.

Koliko je vazna ta aktivnost za vas?

[Zaokruzite jednu altenativu]
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Vrlo vazno

Vazno
Ne tako vazno

Zahvaljujemo na ucescu!
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Bilaga 2
Informationsbrev
Angående deltagande i studien
”Aktivitetsmönster hos äldre invandrarkvinnor från forna Jugoslavien”.
Vi är två studenter från Hälsohögskolan i Jönköping som läser sista terminen på Arbetsterapeutprogrammet. En del av utbildningen är att genomföra ett examensarbete som kommer
presenteras i form av en skriftlig rapport vid Hälsohögskolan i Jönköping.
Syftet med studien är att beskriva aktiviteter i dagligt liv hos äldre invandrarkvinnor och hur
aktiviteterna ändrats vid flytt till Sverige samt beskriva vad som motiverar dem att utföra de
aktiviteter de gör. Studien vänder sig alltså till äldre invandrarkvinnor och därav denna förfrågan till dig.
Deltagandet kommer att ske via intervju vid ett personligt möte. Intervjun beräknas att ta cirka
45 minuter. Under intervjuns gång kommer strukturerade frågor att ställas till er och intervjun
kommer att spelas in.
Deltagandet kommer att ske konfidentiellt vilket innebär att ingen annan person än de som
arbetar med studien kommer ta del av informationen eller veta vem ni är. Det är frivilligt att
delta i studien och ni har rätt att avbryta deltagandet när ni vill utan motivering.
Denna intervju är en del i en större studie och kan komma att användas till vetenskaplig artikel och presenteras på nationell och internationell konferens.
Studiens resultat kommer att presenteras med en skriftlig rapport samt en presentation vid
Hälsohögskolan i Jönköping. Är du och/eller dina anhöriga intresserade av att ta del av resultatet är du välkommen att kontakta oss via någon av kontaktvägarna nedan.
Detta är ett examensarbete och vi som ansvarar för studien är Tanja Pilipovic och Milos
Licina samt vår handledare och adjunkt Ann Johansson.

Tanja Pilipovic
Hälsohögskolan i Jönköping
073-9498391
pita1090@student.hj.se

Ann Johansson
Avdelning för Rehabilitering
Hälsohögskolan i Jönköping
036-101340
JoA@hhj.hj.se

Milos Licina
Hälsohögskolan i Jönköping
073-5944636
limi0933@student.hj.se
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Bilaga 2
Informativno pismo
U vezi ucesca u studiji
”Aktivnosti starijih zena useljenika iz bivse Jugoslavije”.
Mi smo dvoje studenata iz vise medicinske skole u Jönköpingu u poslijednjog godini studija
za radnog terapeuta. Dio naseg skolovanja je diplomski rad koji ce biti predstavljen i branjen
u medicinskoj skoli u Jönköping.
Svrha studije je opis aktivnosti i svakodnevnog zivota starijih zena useljenica i kako su se
aktivnosti promijenile prilikom dolaska u Svedsku Istodobno zelimo opisati i sto ih motivira
na te aktivnosti. Svrha studija obuhvaca starije doseljenicke zene i to je razlog zasto se
obracamo vama.
Ucesce u ovom istrazivanju ce biti u obliku intervjua. Racunamo da ce intervju trajati odprilike 45 minuta. Tokom intervjua ce se postavljati odredjena pitanja i intervju ce se snimati.
Ucesce ce biti povjerljivo sto znaci da nikom osim nas sto radimo studiju nece biti dostupni
bilo kakvi podaci o ucesnicima. Ucesce u istrazivanju je dobrovoljno i mozete prekinuti
ucesce kada vi zelite bez objasnjenja. Ova studija je dio jednog veceg istrazivanja i moze se
desiti da se rezultati upotrijebe za objavljivanje u znanstvenim clancima i predstave na narodnim i medunarodnim konferencijama.
Rezultat istrazivanja ce se predstaviti u pismenoj formi i prezentacija u visoj medicinskoj
skoli u Jönköpingu. Ako ste vi i rodbina zainteresovani za rezultat naseg maturalnog rada mozete nas slobodno kontaktirati.
Mi koji smo odgovorni za istrazivanje smo Tanja Pilipovic, Milos Licina i profesorica Ann
Johansson.

Tanja Pilipovic
Visa medicinska skola u Jönköping
073-9498391
pita1090@student.hj.se

Ann Johansson
Odjeljenje za Rehabilitaciju
Hälsohögskolan i Jönköping
036-101340
JoA@hhj.hj.se

Milos Licina
Visa medicinska skola u Jönköping
073-5944636
limi0933@student.hj.se
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Bilaga 3

Formulär för samtycke

Angående deltagande i studien
”Aktivitetsmönster hos äldre invandrarkvinnor från forna Jugoslavien”
(Ytterligare detaljer finns i informationsbladet för deltagandet)

Jag har läst informationsbladet och förstår vad det innebär.
Jag förstår att informationen som jag delger kommer att användas i
studien, på ett sätt som gör att min personliga integritet inte kränks.
Jag förstår att informationen kan komma att användas i en större studie.
Jag förstår att jag när som helst har rätt att avbryta mitt deltagande i
studien.
Jag är villig att delta i studien ” Aktivitetsmönster hos äldre invandrarkvinnor från forna Jugoslavien”.

Underskrift:

Datum:
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Bilaga 3
Formular za pristanak
U vezi ucesca u studiji
”Aktivnosti starijih zena useljenika iz bivse Jugoslavije”.
(Vise informacija imate u informacionom pismu)

Ja sam procitala informaciju i razumijem sta sadrzi.
Ja razumijem da ce se informacija koju dam upotrijebiti na taj nacin
da se moj licni/osobni integritet nece ugroziti.
Ja razumijem da se informacija moze upotrebiti u vecem istrazivanju.
Ja razumijem da mogu prekinuti moje ucesce u istrazivanju kada zelim.
Ja sam zainteresirana da ucestvujem u istrazivanju ” Aktivnosti starijih
zena useljenika iz bivse Jugoslavije”.

Potpis:

Datum:
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Bilaga 4
Intervjuguide
Intervjunummer:
Datum:
Intervjuare:
Intervjuns längd:
Intervjuplats:
Syftet med studien är att beskriva aktiviteter i dagligt liv hos äldre invandrarkvinnor och hur
aktiviteterna ändrats vid flytt till Sverige samt beskriva vad som motiverar dem att utföra de
aktiviteter de gör.
-‐

Har aktiviteter i dagliga livet förändrats sedan du flyttade till Sverige? I så fall, hur?

-‐

Hur hanterar du, i så fall, dessa förändringar?
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Bilaga 5
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