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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Det pågår en global och omfattande migration i världen idag, vilket har gjort 

Sverige till ett mångkulturellt land. Människor som har flytt sina hem och bosätter sig i ett nytt 

främmande land, kan få ett förändrat aktivitetsmönster. Syftet med denna undersökning var 

att beskriva aktivitetsmönster i det dagliga livet hos äldre kvinnor födda och uppvuxna i 

Sverige respektive i forna Jugoslavien. 

Metod: Författarna använde ett semistrukturerat instrument som har en kvantitativ design 

med kvalitativa inslag. Instrumentet som användes är inspirerat av det validerade 

instrumentet “The Occupational Perfomance History Interview”. 

Urval: Tio av respondenterna valdes utifrån ett snöbollsurval och tio stycken valdes ut genom 

ett målinriktat urval. Deltagarna som valdes hade så liknande ålder och arbetslivserfarenhet 

som möjligt.  

Resultat: Resultatet visade att majoriteten av respondenterna var nöjda med de rutiner de 

hade. Rutinerna gav dem struktur i vardagen samt de visste vad de skulle göra under dagen. 

Dock var de svenskfödda kvinnorna mer aktiva än vad kvinnorna från forna Jugoslavien var.  

 

Nyckelord: Aktivitet i dagliga livet, Förändring, Migration, Rollförlust 

 



 
 

Summary 
 
Sweden, a multicultural country 

 
A description of activity patterns among elderly women born in Sweden and elderly women 

born in the former Yugoslavia 

 

Background: There is a global and extensive migration in the world today, which has made 

Sweden a multicultural country. People who have fled their homes and moved to a new foreign 

country may get a changed activity pattern. The purpose of this thesis was to describe activity 

patterns in the daily life of elderly women born and raised in Sweden and in the former 

Yugoslavia 

Method: The authours used a semi- structured instrument which have a quantitative design 

with qualitative elements. The instrument that was used is inspired by the validated 

instrument “The Occupational Performance History Interview”. 

Sample: Ten of the participants were chosen by a snowball sampling and ten were chosen by 

a targeted sampling. The participants that where chosen hade similarity age and work 

experience as possible. 

Result: The majority of the participants where satisfied with the routines they have today. The 

routines gave them structure in their daily living. The Swedish born women where more active 

in their lives than the women from the former Yugoslavia.  

  

Keywords: Activity of daily life, Change, Migration, Role Loss 
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Inledning 

Många människor flyr och flyttar från sina hemländer på grund av oroligheter i världen som 

exempelvis krig. Detta kan leda till stora påfrestningar på individens hälsa och välbefinnande 

och även påverka deras aktiviteter i det dagliga livet. Det finns flera studier som påvisar 

ohälsan hos flyktingar (Hadziabdic & Adatia-Sandström, 2006; Blight, Ekblad, Persson och 

Ekberg 2006) men även skillnader i svenskars och flyktingars hälsa framkommer (Blight, 

Ekblad, Persson och Ekberg 2006). Att undersöka skillnader och likheter i de dagliga 

aktiviteterna hos äldre kvinnor med olika bakgrund ger en bättre förståelse för vad den äldre 

populationen gör under sin vardag. I samband med flytt till ett annat land kan roller och 

identiteter bytas ut och påverka individens aktivitetsmönster. Ett förändrat aktivitetsmönster 

kan i sin tur leda till ett minskat välbefinnande och försämrad hälsa (Kielhofner, 2012). 

Bakgrund 

Allmän bakgrund 

 
Att komma till ett främmande land kan ofta upplevas som påfrestande för individen 

(Hadziabdic & Adatia-Sandström, 2006). Kielhofner (2012) nämner att aktivitetsmönstret är 

en individs sätt att vara och handla i olika situationer. Kommer man till ett nytt land kan det 

vara besvärligt för äldre individer då deras aktivitetsmönster och miljö blir förändrad. Extra 

besvärligt kan de äldre få med kommunikationen samt med att lära sig nya saker (Hadziabdic 

& Adatia-Sandström, 2006; Kielhofner, 2012). Nejati, Garusi Farshi, Ashayeri, Aghdasi, 

(2008) visar i sin artikel att äldre individers kognitiva förmåga minskar i samband med att de 

blir äldre och det kan till exempel bli svårare att lära sig ett nytt språk. Att bosätta sig i ett nytt 

land där allting är annorlunda kan leda till att individen bland annat känner sig förvirrad, 

identitetslös och underlägsen. Allt detta kan i sin tur bidra till ökad stress och minskad 

motivation vid utförandet av dagliga aktiviteter (Hadziabdic & Adatia-Sandström, 2006). 

Vidare kan det leda till att äldre individer stänger in sig och inte orkar lämna bostaden.  

 

Forskning av Zingmark, Fisher, Rocklöv och Nilsson (2014) har visat att en viktig faktor för 

hälsa och välbefinnande hos äldre individer är ett aktivt åldrande. Aktivt åldrande innebär till 

exempel deltagande i olika fysiska och sociala aktiviteter, vilket inte uppnås om man stänger 

in sig hemma. Hammell och Iwama (2012) definierar i sin artikel begreppet välbefinnande som 

ett tillstånd av harmoni och belåtenhet. De menar att individen kan uppnå harmoni och 

belåtenhet beträffande sin fysiska och psykiska hälsa, känsla av tillhörighet och samhörighet 

med andra samt en känsla av självbestämmande. Även Wilcock (2006) menar att 

välbefinnande uppstår när individen upplever balans mellan fysiska aktiviteter, intellektuella 

utmaningar, spirituella erfarenheter, emotionell stabilitet och avslappning. När en individ flyr 

sitt hemland på grund av oroligheter störs dennes välbefinnande och balans i vardagen. 

Välbefinnande och balans kan åter uppnås när individen kommit in i sitt nya land (Wilcock, 

2006).  

 

På grund av den globala och omfattande migrationen som sker i världen, har Sverige blivit ett 

mångkulturellt land med flera olika folkgrupper (Kjellström, Håkansta & Hogstedt, 2007). I 

en studie av Blight, Ekblad, Persson och Ekberg (2006) framkommer det att den psykiska 

hälsan hos flyktingar är betydligt sämre än hos den svenskfödda befolkningen. Detta då 
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flyktingarna lämnat sitt hemland och de aktiviteter de är vana vid att utföra, för att bosätta sig 

i ett nytt främmande land, vilket i sin tur påverkar deras aktivitetsmönster. Författarna menar 

även att den psykiska hälsan kan påverkas eftersom flyktingarna får arbeta hårt för att ta sig 

in i det nya samhället och bygga upp sina liv på nytt (Blight, Ekblad, Persson och Ekberg, 

2006). Stighammer och Bancila (2011) styrker i sin studie att individer som kommer från forna 

Jugoslavien generellt har sämre psykisk hälsa i jämförelse med individer födda i Skandinavien. 

 

Samarasinghe och Arvidsson (2002) skriver i sin artikel att invandrare i ett nytt land kan 

uppleva många olika stressfaktorer i sin nya omgivning. Invandrare möts ofta av en helt ny 

kultur och får på så sätt en ny levnadsstandard än tidigare. För individen blir det många 

förändringar och det som främst förändras är deras aktivitetsmönster. Vanor och rutiner de 

tidigare haft måste ändras och anpassas inför den nya miljön och kulturen (Samarasinghe & 

Arvidsson, 2002).  Invandrare med normer, värderingar och vanor från sitt hemland har ofta 

en minskad delaktighet i det nya landet, eftersom de kulturella skillnaderna kan upplevas bli 

för stora. Detta bidrar till att invandrare undviker sammanhang och miljöer där möten med 

nya människor sker. Minskad delaktighet i samhället kan i sin tur leda till ett försämrat 

välbefinnande samt minskad motivation till att acklimatisera sig till det nya samhället 

(Hammell, 2013). 

Teorianknytning 

 

Arbetsterapeutisk teori lägger stort fokus på aktiviteter i det dagliga livet samt på motivation, 

meningsfullhet och delaktighet men även vilka vanor, roller och rutiner som finns i vardagen 

(Kielhofner, 2012; Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012). Aktiviteter i det dagliga livet 

kan vara allt som utförs från det att man vaknar till det att personen går och lägger sig. I det 

dagliga livet gillar människor att hålla sig till vanor och rutiner, vi vet vad vi ska göra med vår 

tid och gör det gärna på samma sätt dag ut och dag in. Detta bildar ett aktivitetsmönster vilket 

Kielhofner (2012) tar upp och förklarar i sin teori Model of Human Occupation (MOHO), vilket 

författarna kommer förhålla sig till i denna undersökning. I teorin beskrivs även olika centrala 

begrepp som vilja, vanor och rutiner men även aktivitetsutförande i olika aktiviteter i vardagen. 

Alla människor har vanor och rutiner. Rutiner uppstår vid upprepning av särskilda 

beteendemönster och kan till exempel vara individens morgon- eller kvällsrutin som oftast 

utförs på samma sätt. Enligt Kielhofner kan även våra vanor hjälpa oss att umgås med andra 

människor då vi vet hur vi ska hantera möten med andra individer. Några andra begrepp som 

används i MOHO är meningsfullhet och motivation. De aktiviteter som utförs bör vara 

antingen meningsfulla och/eller motivera oss, för att vi ska vilja utföra dem (Kielhofner, 2012). 

 

Roller är ett annat viktigt begrepp som Kielhofner (2012) tar upp i sin teori. Kielhofner menar 

att våra roller har stor påverkan i de aktiviteter som utförs i det dagliga livet. Varje individ 

identifierar sig med olika roller som är betydelsefulla för individens beteende, person och 

identitet. En person kan ha olika roller i olika konstellationer, till exempel en mamma i en 

familj kan vara både mormor/farmor men är även dotter till sina föräldrar. Trivs individen 

extra bra med en roll vill individen gärna identifiera sig med den och tycker även då att 

aktiviteterna som utförs i den rollen är motiverande och meningsfulla (Kielhofner, 2012).  

 

Roller kan även bytas ut eller förloras. Äldre individer går i pension och blir pensionärer, de 

lämnar sina tidigare roller och byter ut dem mot nya. Individer kan drabbas av rollförlust bland 

annat vid flytt till ett annat land. En rollförlust kan förändra individens identitet och relationer 
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till andra, men även påverka hur och vilka aktiviteter individen utför i sitt dagliga liv. I 

samband med förlorade eller utbytta roller förändras även individens aktivitetsmönster 

(Kielhofner, 2012). 

 

Aktivitetsutförande kan beskrivas som en individs sätt att vara och handla över tid. Ett exempel 

är en individ som slutar arbeta och blir pensionär. Även invandrare får ett förändrat 

aktivitetsutförande då de bosätter sig i ett nytt land (Kielhofner, 2012). Aktivitetsutförandet 

kan också påverkas av den miljö individen lever i. Miljön kan både ha en positiv och en negativ 

inverkan på individen. Är miljön “rätt” för aktiviteten och individen så är det en resurs och en 

hjälp för oss. Men skulle vi utföra aktiviteter i “fel” miljö så kan det istället bli ett hinder som 

påverkar resultatet negativt. Flyktingar flyr ofta på grund av oroligheter eller liknande i sin 

vardagsmiljö, de lämnar i många fall sina hem för att ta sig till ett annat land med en säkrare 

miljö. De nya omständigheterna innebär förändringar i den fysiska och sociokulturella 

kontexten. Aktiviteter som utfördes på ett sätt i hemlandet måste nu anpassas till den nya 

miljön, där det finns nya lagar, regler och sedvanor. En individs identitet spelar också en stor 

roll i hur hanteringen av den nya miljön används. För att en flykting ska komma in i samhället 

gäller det att landet är öppet för förändringar. En flykting som har upplevt olika kulturer och 

miljöer kan ha lättare att anpassa sig till sitt nya land och landets miljö (Kielhofner, 2012).  
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Syfte 

Syftet var att beskriva aktivitetsmönster i det dagliga livet hos äldre kvinnor födda och 
uppvuxna i Sverige respektive i forna Jugoslavien. 
 

Frågeställning 

 Finns det några likheter och skillnader mellan grupperna? 
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Material och metod 

Metoden som användes i undersökningen var intervjuer baserade på ett seminstrukturerat 

instrument. Instrumentet innehåller frågor av kvantitativ design och med kvalitativa inslag, 

det vill säga en blandning av kvalitativ och kvantitativ design (Creswell & Plano Clark, 2011).  

 

De forna Jugoslaviska kvinnorna ingår i en större studie vid namn “Aktiviteter i vardagslivet 

hos äldre kvinnor från forna Jugoslavien och inrikes födda äldre kvinnor” och dess 

datainsamling påbörjades vid ett tidigare skede, data från dessa intervjuer fanns således redan 

att tillgå när data samlades in från svenskfödda kvinnor. 

Urval 
 
Urvalet av de svenskfödda kvinnorna gjordes utifrån flera snöbollsurval, vilket innebär att vid 
möte med en utvald individ frågar författarna sig fram efter flera potentiella deltagare som kan 
delta i en undersökning för att på så vis utöka antalet deltagare. Vidare gjorde även författarna 
ett målinriktat urval av de forna jugoslaviska kvinnorna, vilket innebar att respondenterna 
valdes ut efter specifika kriterier (Henricson, 2012; Kristensson, 2014).  
 
Kriterierna för deltagandet i undersökningen var att kvinnorna skulle vara 60 år eller äldre och 
vara bosatta i Jönköpings län. De två deltagargrupperna skulle dessutom ha liknande ålder 
samt arbetslivserfarenheter. Ett annat inklusionskriterie för kvinnorna från forna Jugoslavien 
var att de skulle ha bott i Sverige i minst 11 år och maximalt i 25 år, det vill säga att individen 
kan yngst ha varit 35 år gammal vid ankomst till Sverige. Samtliga deltagare vid rekryteringen 
uppfyllde även kriteriet att de skulle förstå och kunna besvara de muntliga frågor som ställdes.  

Datainsamlingsinstrument 
 
Instrumentet som användes är inspirerat av det validerade instrumentet “The Occupational 

Performance History Interview” (Kielhofner et.al, 1998). Ursprungligen är instrumentet gjort 

för klinisk verksamhet och har formats om av ett engelskt forskarteam för att användas utanför 

den kliniska verksamheten. Vidare har forskare på Jönköpings University översatt 

instrumentet till svenska (se bilaga 1). Instrumentet är utformat som en enkät, det vill säga att 

man kan fylla i den själv. Författarna valde dock att använda enkäten som ett 

intervjuinstrument för att minska risken för misstolkning av frågorna då vissa frågor är svåra 

att tyda samt för att styrka instrumentets reliabilitet. I undersökningen kommer författarna 

referera till enkäten som instrumentet.  

 

Utöver frågorna från instrumentet ställdes även två följdfrågor till kvinnorna från forna 

Jugoslavien: 

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

 Hur hanterar du, i så fall, dessa förändringar? 

Författarna valde även att ställa en följdfråga till de svenskfödda kvinnorna: 

 Har dina aktiviteter i dagliga livet förändrats gentemot för 20 år sedan? I så fall hur? 

Datainsamling 

 
Författarna samlade först in materialet om de svenskfödda respondenterna. Detta gjordes 

eftersom studien ”Aktiviteter i vardagslivet hos äldre kvinnor från forna Jugoslavien och 



6 
 

inrikes födda äldre kvinnor” startade flera månader innan denna undersökning påbörjades 

och i denna studie fanns ett stort obearbetat material att tillgå.  

Först intervjuades en svenskfödd kvinna som arbetade på en av författarnas praktikplats. 

Därefter frågade författaren kvinnan om förslag på fler respondenter till undersökningen som 

passade in på kriterierna.  Vidare startades två nya snöbollar med två andra kvinnor för att få 

spridning på respondenterna. En snöboll startades genom nära kontakter och den andra 

genom grannsamverkan. När det svenska materialet var insamlat sammanställdes ålder och 

arbetslivserfarenheter av författarna, för att jämföras med det obearbetade materialet från 

tidigare nämnd studie. Författarna gick igenom tidigare insamlat material och gjorde det 

målinriktade urvalet från de jugoslaviska respondenterna för att urvalsgrupperna skulle bli så 

lika som möjligt beträffande ålder och arbetslivserfarenheter.   

 

Det insamlade materialet bestod totalt av 20 respondenter, tio respondenter från vardera land. 

Intervjuerna skedde i hemmen hos respondenterna och varade i ca en timme. På grund av att 

materialet samlades in vid två tillfällen, till två olika studier med olika syften ser 

informationsbreven olika ut (se bilaga 2:1 och 2:2 ). Vidare fick respondenterna ge sitt 

samtycke till att delta i undersökningen både muntligt och skriftligt.  

Databearbetning 
 

I examensarbetet används en kombination av kvantitativ och kvalitativ data (Henricson, 

2012)eftersom instrumentet som tidigare nämnts är kvantitativt utformat med kvalitativa 

inslag. 

 

Som tidigare nämnt så har materialet till denna undersökning samlats in vid två tillfällen där 

en av författarna var ansvarig för insamlandet av materialet till studien “Aktiviteter i 

vardagslivet hos äldre kvinnor från forna Jugoslavien och inrikes födda äldre kvinnor”. Den 

andra författaren samlade in materialet om de svenskfödda kvinnorna. När materialet om de 

svenskfödda kvinnorna var insamlat satte sig författarna ner och gick igenom materialet ifrån 

de jugoslaviska kvinnorna för att matcha grupperna utifrån tidigare nämnda kriterier. Efter att 

allt material var framtaget bearbetades båda grupperna var för sig. 

 

Det kvantitativa materialet sammanställdes i statistikprogrammet IBM Statistical Package for 

the Social Sciences 21 (SPSS). Genom att använda IBM SPSS fick författarna fram diagram 

över vissa utvalda frågor (se tabell 2) som bidrog till att resultatet blev lättare att tolka och 

förstå. Tabeller och diagram ger en tydlig bild av resultatet som presenteras i antal och inte i 

procent på grund av missvisande statistik då det insamlade materialet är för litet(Wahlgren, 

2012; Ejlertsson, 2012; Kristenson, 2014). 

 

Bearbetningen av tilläggsfrågorna har genomförts utifrån ett deduktivt perspektiv, det vill säga 

att man går från helhet till delar. Det kvalitativa materialet har analyserats utifrån kvalitativ 

innehållsanalys där första steget var att läsa igenom och bearbeta alla gjorda intervjuer och 

sammanfatta svaren. I det andra steget identifierades meningsbärande enheterna från de 

sammanfattande texterna. Från de meningsbärande enheterna skapades sedan koder som 

bestod av ett eller flera ord. Koderna identifierades sedan och placerades in i olika kategorier 

som beskriver kodernas betydelse. Därefter bearbetades materialet ytterligare genom att 

subkategorier skapades för att förtydliga innehållet ytterligare (Henricson, 2012). Exempel på 

detta kan ses i tabell 1. 
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När innehållsanalysen sedan var gjord kopplades det framtagna resultatet till nyckelbegreppen 

från MOHO som nämnts i bakgrunden (Kielhofner, 2012). De nyckelbegrepp som har använts 

är aktivitet i dagliga livet, meningsfullhet, motivation, roller och rutiner, se tabell 2 för en 

översikt. 

 
Tabell 1. Exempel på hur innehållsanalysen utfördes utifrån tilläggsfrågorna för kvinnorna från forna Jugoslavien. 

Meningsbärande enhet Kodning Underkategori Kategori 

Jag var mer aktiv tidigare, 

hade fler vänner som jag ofta 

träffade och umgicks med. 

Det sociala 

nätverket var 

bättre i 

hemlandet. 

Sociala nätverk i 

hemlandet. 

Minskat 

aktivitetsutförande 

Socialt 

inaktiv 

 

 
Alla frågor som finns i instrumentet har inte använts då alla inte ansågs vara relevanta för att 

besvara examensarbetets syfte samt frågeställning. Instrumentet är indelat i tre olika 

sektioner, plus en sektion med tilläggsfrågor. Sektionerna omfattar områdena demografiska 

uppgifter, roller och dagliga rutiner.  Se tabell 2 för en översikt över vilka frågor som använts 

ur instrumentet. 
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Tabell 2.  Översikt av instrumentets frågor och tilläggsfrågor som resultatet är baserat på 

MOHO begrepp Sektion Fråga Databearbetning Svenska/Jugoslaviska 

Roller och rutiner 2 A.1.1 Kvalitativ Båda 

2 A.2 Kvalitativ Båda 

3 2 Kvantitativ Båda 

4 Tilläggsfråga 
1-2 

Kvalitativ Jugoslaviska 

4 Tilläggsfråga 
3 

Kvalitativ Svenska 

Meningsfullhet 3 1 Kvalitativ Båda 

3 2 Kvalitativ Båda 

4 Tilläggsfråga 
1-2 

Kvalitativ Jugoslaviska 

4 Tilläggsfråga 
3 

Kvalitativ Svenska 

Motivation 4 Tilläggsfråga 
1-2 

Kvalitativ Jugoslaviska 

4 Tilläggsfråga 
3 

Kvalitativ Svenska 

Aktivitet i dagliga 
livet 

2 B.1 Kvalitativ Båda 

3 1 Kvalitativ Båda 

2 B.2 Kvantitativ Båda 

2 B.3 Kvantitativ Båda 

1 9 Kvantitativ Båda 

4 Tilläggsfråga 
1-2 

Kvalitativ Jugoslaviska 

4 Tilläggsfråga 
3 

Kvalitativ Svenska 
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Etiska överväganden 
 
Enligt Henricson (2012) ska all forskning vara frivillig och baseras på individens 

självbestämmande. Deltagarna i undersökningen har blivit informerade om att de kan avbryta 

intervjun när de själva önskar. Det material som samlats in under intervjuerna har 

avidentifieras och inga personuppgifter har lämnats ut. Allt material har hanterats 

konfidentiellt, vilket innebär att endast författarna till undersökningen har tillgång till det 

insamlade materialet. Vid varje intervjutillfälle gavs skriftlig och muntlig information om 

undersökningens syfte. Därefter fick deltagarna ge ett skriftligt samtycke till att delta i 

undersökningen (se bilaga 3:1 & 3:2). All insamlad data om de svenskfödda kvinnorna har 

enbart nyttjats i detta examensarbete. Materialet från de forna Jugoslaviska kvinnorna har 

användas i detta examensarbete och den tidigare nämnda studien. 

 

Kvinnorna från forna Jugoslavien skrev på ett samtycke för deltagande i studien “Aktiviteter i 

vardagslivet hos äldre kvinnor från forna Jugoslavien och inrikes födda äldre kvinnor”. I 

informationsbrevet de fick stod det att forskare från avdelningen för rehabilitering skulle 

använda materialet. Då studenter hjälper till att samla in material till studien har studenterna 

fått godkännande att använda sig av materialet till examensarbetet från ansvarig till studien. 

Examensarbetet är en pilotstudie till ovan nämnda studie. 

  

Författarna till undersökningen har även gjort en etisk egengranskning på instrumentet. Där 

säkerställs att respondenterna inte kan identifieras. De riskerar inte heller få någon påverkan 

i några kontakter med vården på grund av deltagande i undersökningen. Inget personregister 

har upprättats. 

 

Som tidigare nämnts har intervjuerna inte spelats in på grund av etiska skäl. Detta då vissa av 

de forna Jugoslaviska kvinnorna trodde att inspelningarna skulle hamna hos olika 

myndigheter. För att dämpa denna oro valde författaren till studien “Aktiviteter i vardagslivet 

hos äldre kvinnor från forna Jugoslavien och inrikes födda äldre kvinnor” att inte spela in 

intervjuerna utan att endast skriva ner svaren. Eftersom materialet om de forna Jugoslaviska 

kvinnorna är insamlad på detta sätt valde författarna att göra insamlingen av 

intervjumaterialet från de svenskfödda kvinnorna på ett likartat sätt.  
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Resultat 

Resultatet redovisas i tabeller och figurer samt i löpande text. Svaren från instrumentet har 

strukturerats utifrån begreppen roller och rutiner, meningsfullhet, motivation samt aktivitet 

i dagliga livet. I tabell 2 visas en översikt av vilka frågor som använts ur instrumentet samt de 

tilläggsfrågor som använts i detta examensarbete. Tabellen visar även hur materialet 

bearbetats och om frågorna berört den jugoslaviska gruppen, den svenska gruppen eller båda. 

Tilläggsfråga 1-2 är tilläggsfrågorna som ställdes till kvinnorna från forna Jugoslavien och 

tilläggsfråga 3 är frågan som ställdes till de svenska kvinnorna.  

 

I det kvalitativa resultatet finns meningar skrivna i kursiv text. Detta är meningar som skrivits 

ner i samband med intervjun. Meningarna är i slutet markerade med en bokstav och en siffra. 

Bokstaven J står för kvinnor från forna Jugoslavien och bokstaven S står för svenskfödda 

kvinnor. Siffran visar vilken intervjuenkät som meningen är hämtad från. 

Roller och rutiner 
 
Tabell 3. Sammanställning av resultatet på frågan om rutiner 

 

Är du nöjd med dina rutiner? 

Total Ja Nej 

Etnicitet Forna Jugoslavien 9 1 10 

Svenskfödda 10 0 10 

Total 19 1 20 

 
 

Som tabellen visar är nästan alla respondenter nöjda med hur deras rutiner ser ut i dagsläget. 

En av kvinnorna från forna Jugoslavien var inte nöjd med sina rutiner. Hon nämner under 

intervjun: vi umgås bara med varandra (jag och maken), J9. Samma kvinna skulle vilja 

komma ut mer och umgås mer med andra men hon är istället hemma och umgås med maken 

på grund av dåligt socialt nätverk. Respondenternas rutiner skiljer sig åt, beroende på vilket 

land de kommer från. De som är födda och uppvuxna i Sverige är mer aktiva i vardagen, både 

fysiskt och socialt medan kvinnorna från forna Jugoslavien mest umgås med familjen i 

hemmet. 

 

Hälften av kvinnorna från forna Jugoslavien har tidigare varit hemmafruar. De har aldrig haft 

någon anställning, varken i Sverige eller i sitt hemland.  Den andra hälften har i sitt hemland 

varit anställda inom skolverksamheten, där de undervisat på olika nivåer. Alla kvinnorna från 

forna Jugoslavien identifierar sig med roller som fru, mamma samt mor-/farföräldrar. Alla 

förutom en trivdes med sina rutiner i det dagliga livet. En av dem som trivdes med sina rutiner 

sa; Jag har tid till att umgås med mina barnbarn varje dag vilket gör att jag mår bra och är 

nöjd med min tillvaro. J4 

 

Kvinnorna födda i Sverige är nöjda med hur deras rutiner i vardagen ser ut. Rutinerna ger dem 

struktur och de vet hela tiden vad de ska göra under dagen. Ett citat ifrån en av deltagarna var: 
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Mina rutiner ger mig struktur på vardagen, samt att jag inte blir stillasittande. S3. Hälften 

av de svenskfödda kvinnorna har också jobbat inom någon form av skolverksamhet där de 

undervisat på olika nivåer. Den andra hälften har mestadels varit hemmafruar eller haft 

kortare vikariat. De svenskfödda kvinnorna nämner under intervjun att de gärna försöker hålla 

kvar vid samma roller som de haft tidigare i livet men att de tvingats byta ut några. Exempelvis 

lärarrollen är utbytt till pensionär. Andra roller som de håller fast vid är fru, mor och mor-

/farföräldrar och så vidare.  

Meningsfullhet  

 

Åtta av tio kvinnor från forna Jugoslavien uppger att de upplever sin vardag som meningsfull 

eftersom dagen fylls med aktiviteter som de anser är viktiga att utföra. Alla kvinnor från forna 

Jugoslavien uppgav att det var meningsfullt att få träffa och umgås med sina barn och 

barnbarn. En av dem som angav att deras vardag inte var meningsfull sa: Jag sitter mest 

hemma ensam och kollar på TV. Alla mina vänner är kvar i hemlandet. J6. 

 

Alla de svenskfödda kvinnorna upplever att deras vardag är meningsfull och de trivs med hur 

de har det. De känner att de får mycket gjort hemma på dagarna och att de dessutom kan styra 

över sin vardag. En av kvinnorna uttryckte sig på följande vis: Jag kan nu träffa barnbarn, 

barn och gubben min nästan när jag vill och detta gör min vardag meningsfull. S9. De 

svenskfödda kvinnorna nämner även att de tycker att det är meningsfullt att träffas och umgås 

med sina vänner. 

Motivation  

 

Alla kvinnor från forna Jugoslavien nämner att de inte har samma sociala nätverk i Sverige 

som de hade i sitt hemland och därför känner de sig mindre motiverade.  De uppger en 

osäkerhet till det svenska språket och det är en bidragande orsak till den minskade 

motivationen. Nio av tio nämner att de var utomhus mycket i sitt hemland där de utförde olika 

aktiviteter. Nio av tio nämner under intervjun att de känner sig omotiverade till att lämna sitt 

hem. Jag hade större vänskapskrets tidigare och träffade folk hela tiden. J1. 

 

Något som motiverar de svenskfödda kvinnorna är att de är med i olika sociala sammanhang 

och sex av tio tillfrågade älskar exempelvis att resa utomlands. De svenskfödda kvinnorna 

menar att de nu har tiden till att göra de resor som de alltid velat göra. En av kvinnorna sa 

följande: Vi är ett kompisgäng som brukar göra olika resor för att se Sverige och världen. 

Något annat som jag tycker är väldigt roligt är när barnbarnen tar med mig på 

överraskningar som sker då och då. S3.  

 

I innehållsanalysen som gjordes utifrån de öppna frågorna framkom att kvinnorna från forna 

Jugoslavien gärna åkte på semester i sitt hemland medan de svenska kvinnorna helst ville resa 

bort från Sverige när de skulle på semester.  Sju av tio kvinnor från forna Jugoslavien svarade 

att det var svårt att anpassa sig till den nya miljön. Två av kvinnorna blev psykiskt sjuka och 

tar mediciner än idag för att klara av att hantera förändringarna som kommer av att ha flyttat 

till ett nytt land. Den psykiska ohälsan påverkar deras motivation till att anpassa sig. 

 

För 20 år sedan arbetade hälften av de svenskfödda kvinnorna och alla tio var involverade i 

föreningar eller organisationer. Det som motiverar samtliga av de svenskfödda kvinnorna nu 
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är att de har mer tid tillsammans med maken och kan göra vad de vill. Till exempel nämner 

sex av tio att de reser utomlands mer nu än vad de gjorde tidigare. 

Aktivitet i dagliga livet 

 

Figur 1. De mest populära fysiska aktivisterna bland respondenterna. 
 

Av alla tillfrågade var promenader den populäraste fysiska aktiviteten hos båda grupperna. 

Respondenterna förklarade att de utför aktiviteten olika, ibland själva och ibland med andra. 

Den näst vanligaste fysiska aktiviteten hos de svenskfödda kvinnorna var att träna på gym. Där 

beskrev kvinnorna att de gick på olika pass eller tränade på träningsmaskinerna där de kunde 

vara ensamma eller tillsammans med andra. Kvinnorna från forna Jugoslavien hade en större 

spridning på sin näst mest populära fysiska aktivitet. En av kvinnorna utför ingen fysisk 

aktivitet utan är mest stillasittande. En kvinna såg bakning som fysisk aktivitet och uppgav att 

hon mest brukar sitta framför TV:n och att det endast var vid bakning hon fick anstränga 

kroppen. En av kvinnorna från forna Jugoslavien uppgav även den fysiska aktivitet hon tyckte 

bäst om var att ta hand om barnbarnen eftersom hon då fick springa efter dem och leka med 

dem. 
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Tabell 4. De mest populära stillasittande aktiviteterna bland respondenterna 

 

Vilken stillasittande aktivitet tycker du bäst om? 

Total Titta på TV Läsa Sy 

Etnicitet Forna Jugoslavien 6 2 2 10 

Svenskfödda 5 5 0 10 

Total 11 7 2 20 

     

Den vanligaste stillasittande aktiviteten bland respondenterna är att titta på TV. Bland 

kvinnorna från forna Jugoslavien framkom det att de mest tittade på turkiska serier med 

bosnisk undertext eller engelska serier med svensk undertext. De svenskfödda kvinnorna 

tittade mest på nyheterna eller på det som visades på TV. Den näst vanligaste stillasittande 

aktiviteten grupperna gillade var att läsa. Båda grupperna föredrog att läsa böcker på svenska 

och/eller läsa dagstidningen. Att läsa och titta på TV var lika populärt hos de svenskfödda 

kvinnorna men hos de forna Jugoslaviska kvinnorna var TV tittandet mest populärt. De 

kvinnor från forna Jugoslavien som uppgav att sömnad var den stillasittande aktivitet de tyckte 

bäst om. De sydde mest kuddar och höll på med handbroderier. En av dem tyckte även om att 

sticka. 

 
Tabell 5. Sammanställer vilka av respondenterna som kör bil 

 

Kör du bil? 

Total Ja Nej 

Etnicitet Forna Jugoslavien 2 8 10 

Svenskfödda 9 1 10 

Total 11 9 20 

 
Undersökningen visar att flera av de svenskfödda kvinnorna kör bil. Många av de svenskfödda 

kvinnorna säger att de behöver en bil för att kunna ta sig till sina olika aktiviteter. Majoriteten 

av kvinnorna från forna Jugoslavien har inte körkort, de visar inte heller någon önskan eller 

behov av att kunna köra bil. 

 

Gemensamt för alla tillfrågade kvinnor från forna Jugoslavien är att de efter ankomsten till 

Sverige har blivit mindre aktiva. I deras hemland hade hälften av kvinnorna gårdar med djur 

att ta hand om. Deras vardag var planerad utifrån barnpassning och mjölkning av kor och det 

fanns inte många lediga stunder under dagen. En av kvinnorna var aktiv i en kvinnoförening 

där de åkte på utflykter och lärde känna kvinnor från andra länder. Sex av kvinnorna nämner 

även att de tillbringade mer tid utomhus, då de bodde i sitt hemland jämfört med nu när de 

bor i Sverige. Alla kvinnor svarade att de städar hemma och lagar mat. Åtta av tio kvinnor 

uppger att de sitter hemma mest. Jag kände mig mer fri tidigare. Jag kunde språket och jag 

kände folk överallt. Nu sitter jag bara hemma och kolla på TV.  J10 
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Gemensamt för alla de svenskfödda kvinnorna är att de vill röra på sig i någon form nästan 

varje dag. För övrigt sköter alla matlagningen i deras respektive hem och detta tycker alla är 

skönt. Detta ger dem struktur och rutin i deras vardag och de gillar hur deras aktiviteter i det 

dagliga livet är. De svenskfödda kvinnorna är mest aktiva på förmiddagen för att på 

eftermiddagen vila lite mer och då brukar aktiviteten vara läsning eller TV tittande.  
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
Eftersom författarna valde att använda sig av ett snöbollsurval av de svenskfödda kvinnorna, 

är det viktigt att tänka på att urvalet består av flera snöbollar och inte bara utifrån en person 

då materialet var litet. Vid användandet av endast en snöboll kan studien riskera att få för lika 

respondenter då de kan tillhöra samma vänskapskrets. För att undvika detta valde författarna 

alltså att använda flera snöbollar. När materialet om de svenskfödda kvinnorna var insamlat, 

sökte författarna matchande deltagare ur den andra undersökningen ”Aktiviteter i 

vardagslivet hos äldre kvinnor från forna Jugoslavien och inrikes födda äldre kvinnor”. 

Detta gjordes för att det redan insamlande materialet om de forna Jugoslaviska kvinnorna är 

mycket större och omfattande. Författarna ville ha två grupper som var så lika som möjligt 

beträffande ålder och arbetslivserfarenheter. 

 

Instrumentet kommer ursprungligen från studien “Aktiviteter i vardagslivet hos äldre 

kvinnor från forna Jugoslavien och inrikes födda äldre kvinnor”. Instrumentet är inte 

helt anpassat för författarnas examensarbete, då vissa av frågorna inte passade 

undersökningens syfte. Detta bidrog till att många av frågorna i instrumentet plockades bort 

då de inte ansågs vara relevanta för examensarbetets syfte. Instrumentet har även vissa reliabla 

brister som påverkar undersökningen, då intervjuaren kan rikta frågorna och påverka 

respondentens svar (Kristensson, 2014). För att minska risken för påverkan kan deltagarna 

fylla i instrumentet själva som en enkät, eftersom de då får tänka själva. Nackdelen är då att 

vissa frågor i formuläret är otydliga och kan orsaka förvirring hos respondenten och då leda 

till att frågorna förblir obesvarade. Med dessa två alternativ i åtanke valde författarna det första 

alternativet. För att stärka reliabiliteten försökte författarna vara så neutrala som möjligt 

under intervjun och inte ställa några riktade frågor. 

 

Författarna valde att göra ett inklusionskriterie för de forna jugoslaviska kvinnorna på att de 

skulle ha bott i Sverige minst i 11 år och maximalt i 25 år. Detta för att kvinnorna ska ha haft 

några år på sig att anpassa sig till det svenska samhället. Gränsen på 25 år valdes för att 

respondenterna skulle ha kommit till Sverige i samband med det jugoslaviska kriget. Hade 

man valt en lägre anpassningstid än 11 år finns risken att kvinnorna inte har haft chansen till 

anpassning, då det tar tid att få uppehållstillstånd (Migrationsverket, 2016).  

 

Intervjuerna till examensarbetet spelades inte in då kvinnorna från forna Jugoslavien kände 

sig obekväma med det och blev oroliga för följderna av de inspelade materialet. Författarna 

valde därför att göra likadant med de svenskfödda kvinnornas intervjuer för att göra 

utgångsläget så lika för båda grupperna som möjligt. Detta bidrog till att materialet inte kunde 

transkriberas. Hade materialet spelats in och transkriberats hade resultatets validitet och 

reliabilitet kunnat styrkas mer eftersom de exakta orden kunde citeras. 

 

Enligt Kristensson (2014) kan en studie med systematiska fel (bias) påverka resultatets 

validitet. Dock behöver inte mindre slumpmässiga fel ha någon större inverkan på 

resultatet.  Det finns även risk för bias i undersökningens resultat då deltagarnas svar tolkades 

av författarna och delades upp i olika kategorier. Detta kan ses som ett forskarfel, som innebär 

att forskaren påverkar studiens resultat på olika sätt (Kristensson, 2014). 
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I informationsbrevet som används till kvinnorna från forna Jugoslavien nämns det att det bara 

är forskare på Avdelningen för Rehabilitering som kommer ha tillgång till det insamlade 

materialet. Eftersom det är studenter som gör insamlingen av materialet så har ett 

godkännande med forskaren gjort att materialet kan användas till studenternas 

examensarbete. Dock borde informationsbrevet ändrats och utformats så att det står att 

studenter som hjälper till med forskningen får använda materialet de samlar in till deras 

examensarbete. 

Resultatdiskussion 
 
Resultatet visade på en del skillnader och likheter mellan de två deltagargrupperna. Det 

framkom att de svenska kvinnorna generellt sätt är mer aktiva än kvinnorna från forna 

Jugoslavien. Majoriteten av kvinnorna från Jugoslavien upplevde att de hade svårt att anpassa 

sig i Sverige på grund av språksvårigheter samt kulturkrockar som uppstod (Hammell, 2013).  

 

En invandrare i ett nytt land möter en helt ny kultur, samtidigt som den tidigare kulturen finns 

kvar, vilket kan bidra till en förändrad livssituation. Kulturkrocken som kan uppstå i denna 

situation kan orsaka missförstånd och feltolkningar mellan invandraren och samhället 

(Hadziabdic, & Adatia-Sandström, 2006). Denna rädsla för att inte bli förstådd kunde noteras 

under intervjuerna som gjordes med kvinnorna från forna Jugoslavien. Kvinnorna från forn 

Jugoslavien nämnde även att de mest umgicks med familjen eftersom svenskar inte förstår 

dem och deras kultur. För att invandrarna ska känna sig mer välkomna i det nya landet måste 

samhället och landet vara mer öppet för förändringar och välkomna dem (Kielhofner, 2012). 

En tolkning av resultatet är att kvinnorna från forna Jugoslavien inte vågat ta för sig i Sverige. 

De nämner att de sitter hemma på grund av bland annat språksvårigheter. Om de hade vågat 

ta för sig mer kanske de hade lärt sig språket och kommit in mer i samhället, dock uppstår det 

hinder på grund av kulturen. I hemlandet var det vanligare att männen lämnade hemmen för 

arbete medan kvinnorna var kvar hemma och skötte hushållet. Även detta kan vara en 

anledning till att kvinnorna från forna Jugoslavien stannar i hemmet i Sverige. 

 

Promenad var den fysiska aktivitet som var mest populär bland de båda grupperna. Andrew, 

Kaczynski, Troy och Glover (2012) menar att promenad är en fysisk aktivitet som kan utföras 

av de allra flesta och samtidigt bidrar till ett ökat välbefinnande. Båda grupperna nämnde att 

de tyckte det var skönt att promenera. De svenskfödda kvinnorna svarade även att träna på 

gym var deras näst bästa fysiska aktivitet vilket indikerar att de är mer fysiskt aktiva än 

kvinnorna från forna Jugoslavien. Bland kvinnorna från forna Jugoslavien var det en kvinna 

som svarade att hon inte hade någon fysiskt aktivitet hon tyckte om. Hon menade att det var 

tråkigt att röra på sig och hon såg inte det som en meningsfull aktivitet. Kvinnan som svarade 

att bakning var den bästa fysiska aktiviteten hon utförde sa att hon mest satt inne i lägenheten 

framför TV:n och att hon inte hade någon ork att ta sig ut. Att baka var en tillräcklig 

kraftansträngning. 

 

Kvinnorna från forna Jugoslavien visar generellt en mindre motivation att röra på sig och att 

träffa andra människor. Under intervjuerna med dessa kvinnor var det ingen som ville prata 

om kriget och många hade svårt att komma ihåg delar av sitt liv i hemlandet. I en studie av 

Bogic, Njoku och Priebe (2015) framkommer att invandrare som flytt krig mår psykiskt sämre 

och ofta lider av depression, posttraumatiskt stressyndrom eller andra ångestrelaterade 

sjukdomar på grund av det trauma de upplevt. Studien kan relateras till kvinnorna från forna 
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Jugoslavien eftersom det genom tilläggsfrågorna framkommer i resultatet att de lider av 

psykisk ohälsa. 

 

Resultatet visade även att nio av tio svenska kvinnor körde bil medan endast två av tio kvinnor 

från forna Jugoslavien gjorde det. De två kvinnor från Jugoslavien som körde bil var båda 

precis över 60år. Detta kan tolkas, utifrån undersökningens material, att det inte är lika vanligt 

förkommande för äldre kvinnor från Jugoslavien att köra bil som det är för svenskfödda. Att 

inte kunna köra bil kan även påverka möjligheter till aktiviteten och delaktigheten i det dagliga 

livet då det blir svårare att ta sig till olika platser som ligger långt bort. 

 

Tilläggsfrågorna för kvinnorna från forna Jugoslavien visade att många av kvinnorna i 

hemlandet varit bosatta på en gård med djur som de skötte om medan majoriteten nu bor i 

lägenhet. I hemlandet hjälptes grannarna åt för att sköta bland annat jordbruket och på så vis 

fick de även stora sociala nätverk. Kvinnorna från forna Jugoslavien nämner att de inte känner 

någon gemenskap med sina svenska grannar och därför inte heller umgås med dem. Av 

tilläggsfrågorna kunde även noteras att kvinnorna från forna Jugoslavien varit med om stora 

förändringar i sitt liv eftersom de lämnat sina hem och kommit till ett nytt land. Kielhofner 

(2012) benämner denna sorts förändring som en katastrofal förändring eftersom individens 

inre och yttre omständigheter förändras drastiskt och påverkar aktivitetsmönstret individen 

är van vid.  

 

De svenskfödda kvinnorna svarade på tilläggsfrågan att de fortsatt sina liv i stor grad som de 

gjort tidigare men att de anpassat intensiteten på aktiviteterna de utför. Enligt Kielhofner 

(2012) genomgår de svenskfödda kvinnorna mer en inkrementell förändring, vilket innebär att 

det sker en gradvis förändring (Kielhofner, 2012).  

Betydelsen av arbetsterapi 
 
Kvinnor från forna Jugoslavien som är 60 år eller äldre är en svår målgrupp att komma i 

kontakt med. Detta examensarbete har gett en liten inblick i hur gruppens vardag kan se ut och 

varför den ser ut som den gör. Arbetsterapeutens arbete är viktigt och kan göra stor skillnad 

genom att stödja, motivera och anpassa individens vardag och vardagsaktiviteter, och 

samtidigt göra individen mer delaktig i samhället. Detta gäller inte bara för de kvinnor som är 

från forna Jugoslavien utan även för de svenskfödda kvinnorna. Undersökningens resultat kan 

underlätta förståelsen för dessa kvinnor och kan bidra till ett mer anpassat förhållningssätt, 

inte bara för arbetsterapeuten utan även för samtliga vårdkontakter som de stöter på. Även 

arbetsmetoder kan justeras och anpassas mer utifrån individen om arbetsterapeuten har 

kunskap om dennes bakgrund, vilket i sin tur kan ge ett bättre resultat i slutet av vården. 

Förslag på kommande undersökningar 
 

Eftersom Sverige är ett land med flera olika etniciteter är ett förslag på en kommande 

undersökning att se om resultatet skiljer sig vid jämförelse med kvinnor från ett annat land än 

forna Jugoslavien, som exempel ett afrikanskt land. De fakta som skulle framkomma vid en 

sådan undersökning kan gynna all vård i Sverige, eftersom samhället får mer kunskap om hur 

äldre individer från Sverige och individer med annan bakgrund förhåller sig till olika former 

av aktivitet i det dagliga livet.  

 



18 
 

Ett annat förslag är att jämföra aktivitetsmönster hos äldre svenskfödda kvinnor som lever i 

Sverige med äldre svenskfödda kvinnor som lever utomlands. Detta för att se om 

aktivitetsmönstret skiljer för äldre som flyttat från Sverige och bosatt sig i ett annat land 

gentemot kvinnor som bor i Sverige. 
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Slutsatser 

Undersökningens syfte var att beskriva aktivitetsmönster i de dagliga aktiviteterna hos äldre 

kvinnor födda och uppvuxna i forna Jugoslavien och hos äldre svenskfödda kvinnor, men även 

att se om det finns några skillnader och likheter mellan grupperna. Resultatet av 

examensarbetet visar att det finns en del likheter och skillnader hos de två grupperna som 

deltagit i undersökningen. Några likheter är att båda grupperna gillar promenad som fysisk 

aktivitet. Ser vi till den mest populära stillasittande aktiviteten som utförs så gillar båda 

grupperna att titta på TV. Andra likheter är att båda grupperna är nöjda med sina rutiner i 

vardagen. Vidare tyckte de flesta respondenterna att det var meningsfullt och motiverande att 

umgås med barn och barnbarn. 

 

Undersökningen visar även att det fanns skillnader i aktivitetsmönstret mellan grupperna. 

Dock framkom det på olika sätt då grupperna inte hade samma tilläggsfråga. De forna 

Jugoslaviska kvinnorna hade en mer aktiva vardag i hemlandet än vad de hade i Sverige och 

de svenskfödda kvinnorna var förr mer engagerade i olika föreningar och organisationer. De 

svenskfödda kvinnorna var mer aktiva via promenad och träning och kvinnorna från forna 

Jugoslavien satt mer hemma. 
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Bilagor 
Bilaga1 

Sektion 1. Demografiska uppgifter Intervjunummer                fyll inte i 

1. Ålder: 
 

2.  Kön 
 Man              Kvinna 
 

3. Bostadsort:  

4. Typ av bostad    
 

Enplanshus                      
 
Lägenhet 
 
Parhus 
 
Villa 
 
Radhus 
 
Stuga 
 
Annan form av boende  
…………………………………… 
[Kryssa i en av nedanstående 
rutor) 
 
Ägare              Hyresgäst 
 
Serviceboende 
 

5. Antal sovrum: 
 
Ett                       Två 
 
Tre                     Fyra 
 
Fem                    fler 
 
Ålder på huset: 

Mindre än 10 år 

10 till 19 år 

20 till 29 år 

30 till 39 år 

40 till 49 år 

50 till 59 år 

Mer än 60 år 

6. Bor tillsammans 
med: 
 
ensamstående              
 
maka                                                                               
 
make                       
 
sambo                      
 
vän                        
 
Son 
 
Dotter 
 
Barnbarn 
 
Katt/hund 
 
Annan (vad) 
 

……………………………. 
 
 
 
 
 

7. Plats: 
 
Storstad centrum 
 
Storstad förort 
 
Mellanstor stad centrum 
 
Mellanstor stad ytter- 
område 
 
Mindre stad 
 
Samhälle 
 
By 
 
Glesbygd 
 
 

8. Transport (vanligtvis) 
 
Med bil 
 
Med cykel 
 
Med allmänna 
kommunikation 
 
Gående 
 
Annat ………………………….. 
 
9. Kör du bil? 
Ja 
 
Nej 
 

10. Etnicitet: 
(frivillligt) 
 

Svensk 
 
Födelseland  
 
Vilket? 
 
 
………………………… 
 
Hur många år har du bott I 
Sverige? 
…………………………… 
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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/        Barnbarn              Annan I så fall, vem 
maka/make               person   
                             …………………………………
                                                                                                                   

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] 

      Hushålls-
arbete 

Frivilligt 
arbete 

Studier Lönearbete Övriga 
uppgifter 

Meningsfullt 
sätt att använda 
min tid 

     

Underhålla 
mitt hem 

     

Hålla mig frisk 
och aktiv 

     

Att hjälpa 
andra 

     

Nöje/avkopplin
g 

     

Annan 
anledning 
(Notera  vilken, i 
aktuell  kolumn) 

     

      
3. Får du ut något mer av att göra dessa aktiviteter? 
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A.2)  Yrkesområden 
 
1. Vad är eller var ditt huvudsakliga yrke? 
 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. 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 
 

 

Installation, drift, underhåll 
 

 

Kultur, media, design 

 
 

Miljövård,hälsoskydd, 
renhållning 

 

 

Naturbruk 
 

 

Naturvetenskapligt arbete 
 

 

Pedagogiskt arbete 
 

 

Socialt arbete 
 

 

Säkerhetsarbete 
 

 

Tekniskt arbete 
 

 

Transport 
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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 

gång/vecka 

1 gång/veckan 1 gång/månad Speciella 

tillfällen 

 

Aldrig 

 
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- 

Intresse 
 

Fritidsaktivit
et 

Saker du gör 
enbart för 
nöjes skull 

Annat 

Nöje/avkoppling  
 

   

Hålla sig frisk och 
aktiv 

 
 

   

Andlig 
uppbyggelse 

    

Strukturerar min 
dag/ min vecka 

    

Tillfredsställelse/ 
välbefinnande 

    

Vänskap/samvar
o 

 
 

   

Miljöombyte  
 

   

Annan anledning 
(Notera  vilken, i 
respektive  kolumn) 
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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? 

 
 
 
 

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 
 

   

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? 
 

 
 

  

 

Mycket 
 
 

Litet Inte alls Vet ej 
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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  Nej 
 

a. [Om Ja]  Varför? 
 

b. [Om Nej}  Varför inte? 

 

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? 

 

 

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 2:1 

Förfrågan om deltagande i studien ”namn på ex arbetet” 

 

Bakgrund och syfte 
Sverige har utvecklats till ett mångkulturellt samhälle och det innebär att antal äldre 
invandrare ökat, framförallt under de senaste tio åren.  Motivation och meningsfullhet i dagliga 
aktiviteter är en grund för upplevelse av hälsa och få studier har fokuserat på detta ur 
invandrarperspektiv. Syftet med den här studien är att beskriva aktiviteter i dagligt liv hos 
äldre kvinnor från forna Jugoslavien och hos äldre kvinnor födda i Sverige för att se om det 
finns en skillnad i vad som motiverar dem att utföra de aktiviteter som de gör. Vidare är syftet 
att beskriva hur aktiviteter i vardagslivet eventuellt har förändrats genom flytten från 
Jugoslavien till Sverige och hur de äldre kvinnorna från forna Jugoslavien, i så fall, bemästrar 
dessa förändringar. 
 

Förfrågan om deltagande 
Studien vänder sig till äldre kvinnor i Jönköpings län, är över 60 år och som bor i Sverige. 
Syftet är att kunna beskriva skillnaden och likheter mellan svenska kvinnor och kvinnor från 
forna Jugoslavien. 
 

Hur går studien till? 
Du kommer att få besök i ditt hem av en person som kommer att ställa ett antal frågor till dig 
utifrån ett formulär. Du kan välja att genomföra intervjun ensam eller i närvaro av en vän, 
släkting eller annan person. 
 

Hantering av data och sekretess 
Du kommer inte att kunna identifieras som person av någon utomstående via den information 
som du lämnar. Informationen som du lämnar kommer inte att knytas till ditt namn eller andra 
detaljer som avslöjar din identitet. Informationen kommer bara att användas i enlighet med 
ovanstående beskrivning och kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av den.   
 

Hur får jag information om studiens resultat? 
Är du och/eller dina anhöriga intresserade av att ta del av resultatet är du välkommen att 
kontakta oss via någon av kontaktvägarna nedan.  
 

Frivillighet. 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst och utan närmare förklaring avbryta ditt 
deltagande. Ett avbrytande kommer inte att påverka bemötandet av dig i övrigt. 
 
Om du har några frågor, kontakta:  
Christina Ekelund   Simon Erlandsson 

Vik Lektor    Arbetsteraputstudent 

Avdelningen för rehabilitering   Avdelningen för rehabilitering 

Hälsohögskolan    Hälsohögskolan 
Jönköpings University                  Jönköpings University  
0703905413   0730976271 

Christina.Ekelund@ju.se  ersi1087@student.ju.se 
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Bilaga 2:2                  
Förfrågan om deltagande i studien ”Aktiviteter i vardagslivet 
hos äldre kvinnor från forna Jugoslavien och inrikesfödda 
äldre kvinnor” 
 
Bakgrund och syfte 
Sverige har utvecklats till ett mångkulturellt samhälle och det innebär att antal äldre 
invandrare ökat, framförallt under de senaste tio åren.  Motivation och meningsfullhet i dagliga 
aktiviteter är en grund för upplevelse av hälsa och få studier har fokuserat på detta ur 
invandrarperspektiv. Syftet med den här studien är att beskriva aktiviteter i dagligt liv hos 
äldre kvinnor från forna Jugoslavien och hos äldre kvinnor födda i Sverige för att se om det 
finns en skillnad i vad som motiverar dem att utföra de aktiviteter som de gör. Vidare är syftet 
att beskriva hur aktiviteter i vardagslivet eventuellt har förändrats genom flytten från 
Jugoslavien till Sverige och hur de äldre kvinnorna från forna Jugoslavien, i så fall, bemästrar 
dessa förändringar. 
 

Förfrågan om deltagande 
Studien vänder sig till äldre kvinnor från forna Jugoslavien som är hemmaboende i Jönköpings 
län, är över 60 år och som bott i Sverige minst 11 år men maximalt 25 år och därför denna 
förfrågan till dig.  
 

Hur går studien till? 
Du kommer att få besök i ditt hem av en person som kommer att ställa ett antal frågor till dig 
utifrån ett formulär. Två av frågorna ger utrymme för lite längre svar och därför kommer dessa 
att spelas in på band. Du kan välja att genomföra intervjun ensam eller i närvaro av en vän, 
släkting eller annan person. 

 
Hantering av data och sekretess 
Du kommer, inte att kunna identifieras som person av någon utomstående via den information 
som du lämnar. Forskare vid Avdelningen för Rehabilitering, Hälsohögskolan i Jönköping 
kommer att använda informationen från intervjuerna för att studera aktivitetsmönster hos 
äldre kvinnor från forna Jugoslavien och äldre kvinnor födda i Sverige och jämföra denna 
information. Informationen som du lämnar kommer inte att knytas till ditt namn eller andra 
detaljer som avslöjar din identitet. Informationen kommer bara att användas i enlighet med 
ovanstående beskrivning, och kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av den.   

 
Hur får jag information om studiens resultat? 
Är du och/eller dina anhöriga intresserade av att ta del av resultatet är du välkommen att 
kontakta mig via någon av kontaktvägarna nedan.  
 
Frivillighet. 
Ditt deltagande bygger på frivilligt och du kan när som helst och utan närmare förklaring 
avbryta ditt deltagande. Ett avbrytande kommer inte att påverka bemötandet av dig i övrigt. 

 

Ansvariga. 
Studien genomförs inom ramen för Hälsohögskolan forskningsmiljö Åldrande, livsvillkor och 
hälsa. Handledare för projektet är professor Anita Björklund vid avdelningen för 
rehabilitering, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping. 
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Om du har några frågor, kontakta:  
Ann Johansson 
Universitetsadjunkt 
Avdelningen för rehabilitering,  
Hälsohögskolan,  
Högskolan i Jönköping 
036-10 13 40, 0709-52 82 61 
ann.johansson@hhj.hj.se 
 
(Översatt informationsbrev) 

 

Informativno pismo 
 

Ja sam profesor na Univerzitetu u Jönköpingu Medicinska skola. Vase ime i adesu sam dobila preko 

bosanske skupstine u Jönköpingu. Ovim pismom želim da vas zamolim da učestvujete u studiji 

"Aktivnosti svakodnevnog života kod zena iz bivse Jugoslavije koje su starije od 60 godina". Ako se 

slazete da ucestvujete u ovome molimo vas da odgovorite na pitanja i posaljete obrazac nazad. Dobi 

cete telefonski poziv od Emine Malkoc ili Arnele Mulahmetovic ako zelite da pricate sa nekim ko govori 

bosanski jezik.Sa njima cete dogovoriti vrjeme za jedan intervju. 
 
Svedska je postala multikulturalna zemlja. To znaci da je dosta starijh ljudi iz inostranstva doslo zadnjih 

deset godina. Motivacija i smislenosti u dnevnim aktivitetima su osnovni komponenti za zdravlje. Malo 

studija su fokosirali na ovaj predmet.  
 
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 zene doseljene iz Jugostavije, sto sad zive u kantonu Jönköpinga, sto su 

preko 60 godina i sto su zivjele u Svedskoj najmanje 11 godina a maximalno 25 godina. 
 
Ucesce u ovom istrazivanju ce biti u obliku intervjua. Dobices posjetu u svojoj kuci gdje ce mo 

postavljati pitanja. Dva od ovih pitanja su malo duza i zato ce se ovaj intervju snimati. Ako zelis da neko 

od tvoje rodbine prisustvuje za vrijeme intervjua je to moguce.  
 
Ucesce ce biti povjerljivo sto znaci da nikom osim nas sto radimo studiju nece biti dostupni bilo kakvi 

podaci o ucesnicima.  Resultati od intervjua ce se samo koristiti od medicinske skole u Jönköpingu za 

opis aktivnosti i svakodnevnog zivota starijih zena iz Jugoslavije. Ucesce u istrazivanju je dobrovoljno 

i mozete prekinuti ucesce kada vi zelite bez objasnjenja.  
 
Rezultat istrazivanja ce se predstaviti u pismenoj formi i prezentacija u visoj medicinskoj skoli u 

Jönköpingu. Ako ste vi i vasa rodbina zainteresovani za rezultate ove studije mozete slobodno 

kontaktirati Ann Johansson, koja je odgovorna ovu studiju. 
 
 
 
 
Ann Johansson    Emina Malkoc 
Odjeljenje za Rehabilitaciju    Odjeljenje za Rehabilitaciju 
Jönköping University    Jönköping University 

Hälsohögskolan i Jönköping    Hälsohögskolan i Jönköping 
036-101340     073-3560041 
JoA@ju.se     maem1310@student.ju.se 
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Bilaga 3:1 

      
      

 

Formulär för samtycke 

 

avseende deltagande i studien ” arbetets ex namn”. 
 
 

(Ytterligare detaljer kring studien finns i ” Förfrågan om deltagande”). 
 
 

 
 

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 jag när som helst kan avbryta mitt deltagande i  
studien. 
 

Jag är villig att delta i denna studie. 
 
 
 

Underskrift: …………………………………Datum: ………………………. 
 

Namnförtydligande:.................................................................................. 
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Bilaga 3:2 

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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