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Abstrakt 
På grund av ökad immigration till Sverige finns ett behov av att undersöka hur denna påverkar 

aktivitet, hälsa och meningsfullhet. Syftet med studien var att undersöka vilken eller vilka 

förändringar av aktivitetsmönstret som skett i Sverige i jämförelse med hemlandet och hur 

detta kan påverka kvinnliga flyktingars upplevelse av hälsa och meningsfullhet i vardagen.  

En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer tillämpades och analyserades med 

innehållsanalys. Två teman identifierades utifrån resultatet: Kulturella skillnader mellan 

Sverige och hemlandet som påverkar aktivitet och delaktighet och Aktiviteters betydelse för 

hälsa och meningsfullhet. Det första temat beskrivs utifrån två kategorier: Kvinnans roll i 

samhället och Att leva med barn i Sverige. Det andra temat beskrivs utifrån tre kategorier: 

Arbete och aktivitetsbalans i vardagen, Nya meningsfulla aktiviteter i Sverige och Att 

rekonstruera tidigare meningsfulla aktiviteter. Förändringar i samtliga åtta deltagares 

aktivitetsmönster påverkade kvinnornas upplevelse av hälsa och meningsfullhet. Kvinnans 

roll i det svenska samhället skiljde sig markant från hemlandet och var en betydande faktor i 

förändringen av aktivitetsmönstret.  Arbetsterapeuter kan vara ett viktigt stöd genom att 

erbjuda denna målgrupp vägledning och aktivitetsträning i den nya, okända, kontexten.  
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Abstract 
Due to increased immigration in Sweden there is a necessity to examine how immigration 

affects activity, health and meaningfulness. The purpose of the study was to examine female 

refugees' perceptions of which changes in the activity pattern have occurred in Sweden 

compared to the home country and how this affected their perceptions of health and 

meaningfulness in everyday life. A qualitative method with semi structured interviews was 

used and analysed using content analysis. Two themes were identified from the result: 

Cultural differences between Sweden and the home country that affects activity and 

participation and The importance of activities for health and meaningfulness. The first theme 

is described in two categories: The woman´s role in society and Living with children in 

Sweden. The second theme is described in three categories: Occupation and activity balance 

in everyday-life, New meaningful activities in Sweden and To re-construct former meaningful 

activities. Changes in all eight participants’ activity patterns affected the womens’ perception 

of health and meaningfulness. The woman's role in Swedish society differed significantly 

from the home country and was a considerable factor in changes in the activity pattern.  

Occupational therapists can contribute by offering this group guidance and activity training in 

the new, unknown, context.   
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”Nu lever jag i Sverige med nytt språk, nya människor, nya grannar, nya traditioner och nya 

kompisar. Jag känner mig som en annan person, en ny person med nya drömmar. Mina 

drömmar är ombytta, inte samma drömmar som i mitt hemland och nya framtid. Men jag 

gillar den här nya personen. Jag tycker att det så roligt att lära mig ett annat språk. Jag 

tycker om Sverige eftersom det är fred, frihet och demokrati. Här något som inte finns i mitt 

land, tyvärr. Nu anser jag mig vara en lycklig person här eftersom jag har många svenska 

bekanta och flera kompisar som jag älskar. Jag kämpar för att få ett lyckligt och 

framgångsrikt liv med min familj i Sverige. Det hoppas jag verkligen. Det är mina känslor i 

Sverige, jag känner det i Sverige.”  Intervju 1 
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Inledning 
 

Under 2015 tvingades rekordmånga människor fly från sina hem som en följd av konflikter, 

generaliserat våld, förföljelse eller kränkningar av mänskliga rättigheter. Över hela världen 

fördrevs 65,3 miljoner människor från sina hem, en ökning med 5,8 miljoner från föregående 

år (UNHCR, 2015). Samma år sökte 163'000 människor asyl i Sverige varav majoriteten 

härstammade från Afghanistan, Irak och Syrien. Aldrig tidigare har så många människor sökt 

asyl i Sverige. Av de 163'000 asylsökande beviljades drygt en femtedel uppehållstillstånd 

(Migrationsverket, 2016b).   

Flyktingar och asylsökande kan ses som världens mest marginaliserade och sårbara människor 

(Trimboli & Taylor, 2016).  Att fly från en fara är endast en av alla de utmaningar som 

flyktingar och asylsökande får uppleva. För att överleva måste de ta sig an utmaningar som 

inkluderar kultur, språk, livsfärdigheter, avsaknad av stöd, hitta ett arbete och handskas med 

aktivitetsförlust (Davies, 2008).   

Det finns för närvarande ett ökat intresse för immigration kopplat till hälsa inom arbetsterapi 

och aktivitetsvetenskap. Tidigare forskning har visat att det sker förändringar i 

aktivitetsmönstret när en person kommer till ett nytt land vilket i sin tur kan leda till 

aktivitetsrelaterade problem i vardagen. Studier har även visat att personer som befinner sig i 

asylprocessen löper större risk att drabbas av ohälsa i jämförelse med den övriga befolkningen 

(Morville, 2014; Bennett, Sconaiencki, Brzozowski, Denis & Magalhaes, 2012). Få studier 

belyser dock upplevelsen av hälsa och meningsfullhet hos dem som erhållit ett permanent 

uppehållstillstånd kopplat till förändringar i aktivitetsmönster. Författarna till denna studie har 

en hypotes om att det sker en förändring i aktivitetsmönstret för kvinnor som kommer från 

kollektivistiska kulturer till den svenska individualistiskt utformade kulturen, vilket i sin tur 

påverkar upplevelsen av hälsa och meningsfullhet i vardagen, positivt och/eller negativt. Det 

finns idag en del studier om kvinnor och immigration kopplat till upplevelse av hälsa (Aroian, 

Uddin & Blbas, 2017; Choi, Kushner, Mill & Lai, 2014; Choi & Park, 2014). Det saknas dock 

forskning som belyser kvinnliga flyktingars upplevelser av meningsfullhet och hälsa kopplat 

till förändringar i aktivitetsmönster i hemlandet i jämförelse med det nya landet, vilket 

författarna till den här studien vill undersöka. Då tidigare studier enligt Bennett, Sconaiencki, 

Brzozowski, Denis & Magalhaes (2012) huvudsakligen fokuserat på negativa upplevelser av 
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hälsa kopplat till immigration ville författarna till denna studie vara öppna för såväl positiva 

som negativa upplevelser hos deltagarna. 

 

Bakgrund 
 

Aktivitet är en mänsklig rättighet och är starkt sammankopplat med upplevelsen av hälsa 

(Gupta, 2012). Varje dag utför människan olika aktiviteter som skapar individens unika 

aktivitetsmönster. Enligt ValMO (Values and Meaning in Human Occupations)-modellen 

(Erlandsson & Persson, 2014), genererar alla dessa aktiviteter någon form av värdeupplevelse 

som ger vardagen en mening, vilket kan bidra till upplevd mening i livet som helhet. 

Upplevelsen av mening är i sin tur en förutsättning för att uppleva hälsa.  

En studie av Bennett, Sconaiencki, Brzozowski, Denis & Magalhaes (2012) visade att 

effekten av immigration på aktivitet är komplex och multidimensionell och påverkar viktiga 

områden av en immigrants liv. För personer som flytt sitt hemland är det nödvändigt att kunna 

forma ett fungerande vardagsliv i det nya landet och att hitta ett sätt att utföra de aktiviteter 

som tidigare varit meningsfulla för personen i en ny, okänd miljö (Gupta, 2012).  Genom 

utförandet av aktivitet skapar vi oss våra identiteter, vilka är betydelsefulla för att känna 

delaktighet i samhället i stort, samt för varje persons möjlighet att kunna uppleva hälsa 

(Gupta, 2012; Bennett, Sconaiencki, Brzozowski, Denis & Magalhaes, 2012).  

Många av de flyktingar som tas emot i Sverige kommer från kollektivistiska kulturer vilket 

kan göra att det blir en stor omställning att forma en ny aktivitetsidentitet i ett västerländskt 

land, där samhället istället kan vara individualistiskt utformat (Gupta, 2012). Enligt Yerxa 

(1991) är det möjligt att finna mening, ha en aktiv roll i samhället och uppleva känslan av 

kulturell samhörighet genom engagemang i aktivitet. 

 

Förändring av aktivitetsmönster 

Aktivitetsmönster är ett välkänt begrepp inom aktivitetsvetenskap och definitionen av 

begreppet varierar.  I denna studie har författarna valt att utgå från Erlandssons (2003) 

beskrivning av aktivitetsmönster som ett mönster uppbyggt av byggstenar i form av alla de 
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aktiviteter som en individ utför under en 24-timmarscykel. Mönstret påverkas av både inre 

och yttre faktorer såsom biologiska, sociala, kulturella och miljömässiga faktorer (Erlandsson 

& Christiansen, 2015). Aktiviteter utförs alltid inom en viss tidsram, vilket formar ett unikt 

mönster för varje individ (Erlandsson & Eklund, 2001). Tid och rum kan begränsa eller 

främja aktivitet. Tiden det tar att förflytta sig mellan olika platser är exempel på en faktor som 

begränsar eller främjar antalet aktiviteter som utförs i en individs aktivitetsmönster (Ellegård 

& Svedin, 2012).  Vissa aktiviteter utförs för att upprätthålla dagliga rutiner och uppfylla 

förutsättningarna för att överleva. Andra aktiviteter är relaterade till arbete. Genom att utföra 

dessa aktiviteter stöttar individen sig själv antingen direkt genom att det resulterar i lön eller 

indirekt genom att ta hand om hushåll och barn så att partnern kan jobba och tjäna pengar. 

Förutom aktiviteter som är relaterade till arbete innehåller vårt aktivitetsmönster också lek, 

rekreation och sömn som är en förutsättning för att vi ska orka engagera oss i aktiviteter under 

vår vakna tid (Erlandsson & Christiansen, 2015).   

Enligt Gupta och Sullivan (2013) kan en konstruering eller rekonstruering av 

aktivitetsmönster vara ett sätt att handskas med stress, oro och ångest. Arbete har visats ha 

stor betydelse för att kunna integreras i samhället, och kan för många innebära en stor 

förändring i deras aktivitetsmönster. För personer som inte arbetat i sitt hemland kan kraven 

på att arbeta bli en stor omställning. Att få mindre tid för hushållsarbete och att umgås med 

sin familj kan dessutom vara mycket påfrestande. Det kan även vara så att personer på grund 

av språkbarriärer inte har möjlighet att arbeta med det de arbetat med i sitt hemland, trots att 

de har en formell utbildning.  Arbete är dock ett effektivt sätt att främja integration. På arbetet 

finns möjligheten att lära sig det nya språket och att knyta sociala kontakter. Det ger även en 

känsla av att vara delaktig i samhället och att känna sig behövd. Många saknar det sociala 

närverk de haft i sitt hemland, vilket ökar risken för att bli isolerad. Det kan också vara så att 

möjligheten att utföra betydelsefulla aktiviteter i sin aktivitetsrepertoar saknas, till exempel på 

grund av geografiska faktorer (Gupta & Sullivan, 2013).   

En förändring av traditionella könsroller som människor kan ha burit med sig från sitt 

hemland kan också medföra att aktivitetsmönstret blir förändrat. Med inflytande från den nya 

kulturen kan istället exempelvis hushållssysslor bli aktuella för både mannen och kvinnan, 

och på så sätt vidgas möjligheterna för kvinnan att ha tid att utföra andra, för henne, 

betydelsefulla aktiviteter. En del av de flyktingar som flyttar till ett västerländskt samhälle 

upplever dock tidsstrukturen i det nya landet som rigid och stressande. Många av dessa 
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kvinnor prioriterar familjen främst och det egna välmåendet blir därför inte centralt i det 

dagliga livet (Gupta & Sullivan, 2013).  

 

Flykting och alternativt skyddsbehövande 

Enligt Migrationsverket (2016a) definieras en flykting som en individ som har välgrundade 

skäl att vara rädd för förföljelse på grund av nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, 

kön, sexuell läggning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Civilpersoner som lämnar 

hemlandet på grund av risk för att skadas av en väpnad konflikt kan ansöka om att få 

uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande (SFS 2005:716).  På grund av en 

lagändring som trädde i kraft under juli 2016 har möjligheten för flyktingar/alternativt 

skyddsbehövande reducerats. Lagen är tidsbegränsad och kommer att gälla fram till år 2019. 

Personer som idag fått status som alternativt skyddsbehövande erhåller ett tillfälligt 

uppehållstillstånd som varar i tretton månader. Personer som fått status som flykting har rätt 

att få ett tillfälligt uppehållstillstånd som gäller i tre år. Om skyddsskäl fortfarande finns för 

den som fått status som flykting eller alternativt skyddsbehövande kan personen ansöka om 

att erhålla ett förlängt tillfälligt uppehållstillstånd. Om personen sedan har ett arbete och kan 

försörja sig då giltighetstiden för det tillfälliga uppehållstillståndet löpt ut har personen 

möjlighet att ansöka om att tillhandahålla ett permanent uppehållstillstånd.  Det permanenta 

uppehållstillståndet innebär att personen har rätt att arbeta och bosätta sig i Sverige.  

(Migrationsverket, 2016d). Majoriteten av de personer som bedömts som flyktingar eller 

alternativt skyddsbehövande innan lagändringen trädde i kraft har erhållit ett permanent 

uppehållstillstånd direkt istället för det ovan nämnda tillfälliga uppehållstillståndet (Röda 

korset, 2016).    

 

Anhöriginvandrare 

En person som är make, maka, registrerad partner eller barn (under 18 år) till någon som fått 

uppehållstillstånd i Sverige kan ansöka om att få uppehållstillstånd för att kunna bosätta sig i 

Sverige tillsammans med sin anhörig. Personen som redan bor i Sverige ska vara svensk 

medborgare eller ha erhållit ett permanent uppehållstillstånd alternativt ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd med flyktingstatus. Dessutom ska personen som bor i Sverige kunna 
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försörja både sig själv och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd 

(Migrationsverket, 2016f).   

 

Asyl och asylsökande 

Asyl är det skydd ett land kan ge en utländsk medborgare om personen definieras som flykting 

enligt utlänningslagen (SFS 2005:716). Asylsökande kallas de personer som i Sverige ansökt 

om asyl (skydd) men där Migrationsverket ännu inte tagit ett beslut (Migrationsverket, 

2016a).   

 

Aktivitet, värde och meningsfullhet 

Inom aktivitetsvetenskap definieras meningsfullhet som ett föränderligt begrepp, vilket 

varierar utifrån varje individs subjektiva upplevelse av en aktivitet. Något som upplevs 

meningsfullt i en viss kontext i en viss fas i livet kan istället upplevas meningslöst i en annan 

(Erlandsson & Persson, 2014). Enligt arbetsterapimodellen The Canadian Model of  

Occupational Performance and Engagement (CMOP-E) är det individens medvetande, 

andlighet och kropp som skapar grunden för upplevelsen av meningsfullhet i aktivitet 

(Polatajko et al., 2007). Enligt ValMO-modellen (Erlandsson & Persson, 2014) beskrivs 

upplevd mening i aktivitet utifrån tre värdedimensioner: sociosymboliskt, självbelönande och 

konkret värde. Det sociosymboliska värdet kan uppnås då en individ känner samhörighet med 

en viss samhällsgrupp eller subkultur genom utförandet av aktivitet. Det konkreta värdet 

fokuserar på det slutgiltiga resultatet alternativt produkten av aktivitetsutförandet. 

Självbelönande värde kan uppnås då en individ under en aktivitet upplever positiva känslor 

såsom glädje och njutning. Det är denna upplevelse som får människor att vilja utföra 

aktiviteten igen, då aktiviteten blir förknippad med glädjefyllda, belönande upplevelser. En 

aktivitet kan generera värde från en eller flera av värdedimensionerna i olika grad (Erlandsson 

& Persson, 2014).    

Enligt Benett, Sconaiencki, Brzozowski, Denis & Magalhaes (2012) kan det vara en utmaning 

för personer som kommer till ett nytt land att delta i meningsfulla aktiviteter, vilket kan 

påverka livskvaliteten såväl positivt som negativt. Att inte kunna utföra för personen 

meningsfulla aktiviteter i det nya landet kan påverka livskvaliteten negativt. Å andra sidan 
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kan det nya landet öppna upp möjligheter för individen att hitta nya meningsfulla aktiviteter 

som kanske inte varit möjliga att utföra i hemlandet. 

 

Aktivitet och hälsa 

Ett grundantagande inom arbetsterapi är att engagemang i aktivitet främjar hälsa och 

välmående (Trimboli & Taylor, 2016). Vad som är hälsa i ett aktivitetsmönster är subjektivt 

och styrs av såväl individens kapacitet som de möjligheter som finns (Erlandsson & Persson, 

2014). Det finns ett flertal definitioner av begreppet hälsa, och därför har författarna till denna 

studie valt att utgå från World Health Organizations (WHO:s) internationellt tillämpbara 

definition:   

"Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity." (WHO, 1946) 

Utöver denna definition tillkom följande principer år 1986: 

"Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, 

their health. To reach a state of complete physical mental and social wellbeing, an individual 

or group must be able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, and to change or 

cope with the environment. Health is, therefore, seen as a resource for everyday life, not the 

objective of living. Health is a positive concept emphasizing social and personal resources, as 

well as physical capacities. Therefore, health promotion is not just the responsibility of the 

health sector, but goes beyond healthy lifestyles to wellbeing."  (WHO, 1986) 

 

En stor del av alla flyktingar upplever någon form av psykisk ohälsa såsom post-traumatisk 

stressyndrom, ångest eller depression som en följd av det trauma de upplevt (Brundtland, 

2000). Dessutom upplever många ett minskat stöd i deras nya land och saknar hjälp att kunna 

utföra aktiviteter som är nödvändiga för att få en fungerande och meningsfull vardag 

(Whiteford, 2005). Ett icke-fungerande aktivitetsmönster utgör enligt Matuska och Barett 

(2014) en risk för personens hälsa och välmående. Ett fungerande aktivitetsmönster kan å 

andra sidan främja hälsa och välmående och förebygga vissa sjukdomar. Det handlar främst 

om sjukdomar som är kopplade till livsstil såsom diabetes, fetma samt hjärt- och 

kärlsjukdomar.  För arbetsterapeuter som arbetar med immigranter är det viktigt att förstå 
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vilka aktiviteter som tidigare varit meningsfulla för personen liksom vilken påverkan 

immigrationen har haft på dessa aktiviteter och hur de har förändrats (Benett, Sconaiencki, 

Brzozowski, Denis & Magalhaes, 2012). Med denna studie hoppas författarna kunna öka 

förståelsen och bidra med kunskap om vilket stöd denna målgrupp kan behöva från 

arbetsterapeuter och samhället i övrigt för att uppleva hälsa och meningsfullhet i sitt nya 

hemland. 

 

Syfte 
 

Att undersöka vilken eller vilka förändringar av aktivitetsmönstret som skett i Sverige i 

jämförelse med hemlandet och hur detta kan påverka kvinnliga flyktingars upplevelse av 

hälsa och meningsfullhet i vardagen. 

Metod  
 

Studien är en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer, vilket ger möjlighet 

för de som intervjuar att ställa följdfrågor (Kristensson, 2014). En kvalitativ design utgår 

enligt Kristensson (2014) från varje individs unika upplevelse och tolkning. Det är därför en 

lämplig metod för att få en djupare förståelse och skapa en trovärdig bild av målgruppens 

verklighetsupplevelse.  

 

Urval 

Författarna har tillämpat ett avsiktligt urval för att finna åtta lämpliga deltagare som uppfyllde 

inklusionkriterierna för studien. Dessa inklusionskriterier var att deltagarna skulle definiera 

sig som kvinnor och inneha ett permanent uppehållstillstånd. De skulle ha vistats i Sverige i 

ett till åtta år samt ha fått status som flykting eller alternativt skyddsbehövande enligt 

Utlänningslagen (SFS 2005:716), alternativt ha kommit till Sverige via anhöriginvandring. 

Deltagarna skulle vara i arbetsför ålder mellan 25-65 år och kunna förstå samt göra sig 

förstådda på antingen svenska eller engelska.  
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Kvinnorna som valdes ut att delta i studien var bosatta i södra Sverige och hade flytt från 

olika länder. Två tredjedelar av deltagarna kom från Syrien och resterande från Somalia och 

Palestina. Samtliga deltagare bodde i lägenhet och större delen av kvinnorna bodde 

tillsammans med sin partner med undantag för en kvinna som bodde ensam med sin son. En 

av kvinnorna hade aldrig arbetat i hemlandet medan resterande deltagare varit 

yrkesverksamma innan flykten till Sverige. Två tredjedelar av deltagarna hade arbetat som 

lärare i hemlandet och resterande som frisör och civilingenjör. En sociodemografisk 

beskrivning av deltagarna framgår i tabell 1.   

 

Tabell 1   Sociodemografisk fakta om deltagarna 

 

Ålder: (min-max) 

 

(26-60) 

Civilstånd: ensamstående/gift 1/7 

Antal barn: (min-max) (1-6) 

Antal år i Sverige: (min-max) 

Antal månader med permanent  

uppehållstillstånd: (min-max) 

(1-8) 

 

(1-84) 

 

 

 

Procedur 

Författarna tog via e-mail kontakt med flera verksamheter i södra Sverige som på olika sätt 

arbetar med integrering i samhället. I e-mailet bifogades ett informationsbrev om studien (se 

bilaga 1) samt en önskan om hjälp att komma i kontakt med lämpliga deltagare. Detta 

resulterade i positiv respons från flera personer inom de olika verksamheterna som erbjöd sin 

hjälp att förmedla kontakter. Författarna besökte två olika verksamheter på två större orter i 

södra Sverige för att informera ytterligare om studien och rekrytera deltagare. Med hjälp av 

tre mellanhänder i de två besökta verksamheterna fick författarna kontaktuppgifter till åtta 

deltagare som definierade sig som kvinnor. Dessa kontaktades sedan av författarna via 

telefonsamtal och sms där de fick ytterligare information om studien och tillfrågades om att 

ställa upp på en intervju. Deltagarna fick önska tid och plats för intervjun som bokades in i 

samband med att de blev kontaktade via telefonsamtal och sms. Två av deltagarna önskade att 
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träffa författarna för att få mer information om studien. Detta skedde på en mötesplats för 

flyktingar och asylsökande där de två deltagarna fick möjlighet att ställa frågor om studien. 

En samtyckesblankett (se bilaga 2) lämnades ut i samband med intervjuerna och skrevs på 

efter en muntlig genomgång av intervjuns upplägg samt information om studiens syfte och 

vilka förväntningar författarna hade på deltagarna. När deltagarna tagit del av informationen 

och medgivit sitt samtycke kunde intervjuerna genomföras. Två av deltagarna valde att 

avbryta sin medverkan innan en intervju hann genomföras. Författarna kontaktade då återigen 

sina mellanhänder samt några av deltagarna i studien och bad om hjälp att komma i kontakt 

med ytterligare två deltagare som kunde ställa upp på en intervju. En av deltagarna i studien 

kontaktade sedan författarna och lämnade kontaktuppgifter till två kvinnor som uppfyllde 

inklusionskriterierna för studien och som var intresserade av att ställa upp på en intervju. 

Författarna tog sedan kontakt med de två kvinnorna och bokade in tider för intervjuer.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde via semistrukturerade intervjuer som spelades in med hjälp av en 

digital röstinspelningsenhet samt två mobiltelefoner. De inspelade intervjuerna fördes sedan 

över på ett USB-minne som förvarades inlåst och raderades från mobiler och 

röstinspelningsenheten. Intervjuerna genomfördes under cirka 30-45 minuter där språket 

anpassades utifrån studiens målgrupp. Författarna ställde följdfrågor och var noga med att 

sammanfatta för att förvissa sig om att inga missförstånd skett då samtliga deltagare hade mer 

eller mindre begränsade svenskkunskaper. En av intervjuerna genomfördes på engelska efter 

deltagarens önskemål. Intervjuerna inleddes med sociodemografiska informationsfrågor om 

deltagarens: ålder, civilstånd, antal barn, boendesituation, hemland, tid i Sverige, tid med 

permanent uppehållstillstånd, utbildning, yrke/sysselsättning i hemlandet och 

yrke/sysselsättning i Sverige. Därefter övergick frågorna till att besvara studiens syfte (se 

bilaga 3). Då aktivitet var ett centralt begrepp i många av intervjufrågorna inledde författarna 

med att definiera begreppet aktivitet på så lättförståelig svenska som möjligt och förvissade 

sig om att deltagarna förstod innebörden av begreppet. Fem av intervjuerna genomfördes i en 

enskild del av ett bibliotek efter deltagarnas medgivande. De resterande tre intervjuerna 

genomfördes på två olika utbildningscenter samt en mötesplats för flyktingar och asylsökande 

efter önskemål från deltagarna. Vid fem av intervjuerna var båda författarna närvarande då 

den ena genomförde intervjun medan den andra observerade, gjorde stödanteckningar samt 
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flikade in med följdfrågor vid behov. Vid tre av intervjuerna var endast en av författarna 

närvarande då den andra författaren inte hade möjlighet att medverka.   

Dataanalys 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och avidentifierades av båda författarna. 

Samtliga intervjuer lästes noggrant igenom av författarna och handledaren. Genom denna 

triangulering ökar tillförlitligheten i studien eftersom resultatet då inte riskerar att färgas av en 

enskild persons tolkning av analysenheten (Kristensson, 2014). Intervjuerna analyserades 

sedan med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004). 

Författarna identifierade meningsbärande enheter ur intervjuerna som innehöll relevant 

information för studiens syfte. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan och 

kodades med ett eller några få ord som beskrev dess innehåll. Därefter jämfördes koderna och 

delades in i olika kategorier beroende på hur de liknade och skiljde sig från varandra. Utifrån 

kategorierna skapade författarna sedan olika tema som beskrev den övergripande betydelsen 

av kategorierna (se bilaga 4).  Författarna har analyserat intervjuerna på en latent nivå för att 

få en djupare förståelse för det som finns under ytan i texten.  Då samtliga deltagare hade 

svårigheter att uttrycka sig på svenska eller engelska använde sig deltagarna av mycket 

kroppsspråk, vilket författarna beaktat under analysprocessen för att underlätta tolkningen av 

deltagarnas berättelser.  

 

Forskningsetiska överväganden 
 

Studien har genomförts med respekt för de fyra forskningsetiska principerna enligt 

Kristensson (2014):  

o Autonomiprincipen: All medverkan i studien är frivillig, och deltagarna kan när som 

helst avbryta sin medverkan i studien utan att behöva lämna någon förklaring. 

Deltagarna har informerats om studiens syfte, upplägg, metod samt om vad som 

förväntas av dem. Informationen har delgetts på lättläst svenska (se bilaga 2) samt 

genom muntlig genomgång av författarna före intervjun och deltagarna har haft 

möjlighet att ställa frågor under hela processen.  
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o Nyttoprincipen: Författarna har noga tänkt igenom att nyttan med studien ska 

överväga risker för skada och obehag. Ökad kunskap kring hur aktivitetsmönster 

förändras då en individ får uppehållstillstånd i ett nytt land samt hur detta påverkar 

upplevelsen av meningsfullhet och hälsa är ett viktigt komplement till den forskning 

som finns inom aktivitetsvetenskap. Med denna kunskap hoppas författarna att 

förståelsen för flyktingars situation ökar i samhället och att rätt stöd kan ges för att 

främja denna grupps upplevelse av meningsfullhet och hälsa. För att undvika att 

återuppväcka känslor och minnen som kan upplevas som obehagliga av deltagarna har 

intervjufrågorna inte berört tiden för flykten eller asylprocessen då detta är perioder 

som kan upplevas som extra känsliga.  

o Inte skada-principen: Författarna har varit måna om att deltagarna skulle känna sig 

trygga i den miljö där intervjuerna genomfördes och därför gavs deltagarna möjlighet 

att själva få välja lämplig plats. Den information som samlades in om deltagarna har 

avidentifieras och hanteras konfidentiellt, utan tillgång för obehöriga. Intervjuerna har 

förvarats på ett USB-minne som varit inlåst. Efter godkänt examensarbete kommer 

intervjuerna att raderas.  

o Rättviseprincipen: Författarna har strävat efter att alla deltagare skulle behandlas så 

likvärdigt och rättvist som möjligt.    

 

Enligt Forsman (1997) upprätthålls den moraliska halten i forskningen exempelvis genom 

granskning av etiska kommittéer, kollegor eller av andra erfarna inom forskningsområdet. 

Författarna har därför genom regelbunden kontakt med handledare strävat efter att säkerställa 

att studien upprätthåller de etiska riktlinjerna som beskrivits ovan.  

Resultat 
 

Kulturella skillnader mellan Sverige och hemlandet som påverkar aktivitet och 

delaktighet 

Resultatet visade att kulturella skillnader mellan deltagarnas hemland och Sverige ledde till 

förändringar i aktivitetsmönstret som i sin tur påverkade deltagarnas upplevelse av hälsa och 

meningsfullhet. Detta beskrivs i två kategorier: Kvinnans roll i samhället och Att leva med 

barn i Sverige.  
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Kvinnans roll i samhället 

Deltagarna beskriver att det i många familjer i hemlandet var mannen som var familjens 

överhuvud. Detta ledde till att många kvinnor i hemlandet hade mycket begränsade 

möjligheter till att delta i fritidsaktiviteter utanför hemmet. Synen på vilka aktiviteter som 

anses vara lämpliga för kvinnor respektive män visade sig också skilja sig mellan deltagarnas 

hemland och Sverige. Synen på vem som bör utföra hushållssysslor var ett återkommande 

ämne i deltagarnas berättelser, och det framkom att hushållssysslor kunde ses som Haram 

(förbjudna) för mannen att utföra: 

"Min man hjälpa mig men lite hjälpa mig. Min mans mamma när tittade min man hjälpa mig, 

jag bodde hos min mans mamma. När hon tittade min man hjälpa mig hon blir arg, hon 

skrattar. Hon säga: Inte gör så! Inte hjälpa. Det är Haram, inte bra. Men laga mat inte bra, 

städa inte bra, diska förbjudet." Intervju 5 

  

Majoriteten av deltagarna levde dock i jämställda förhållanden, och upplevde därför 

skillnaderna mellan att vara kvinna i hemlandet i jämförelse med Sverige till störst del på 

samhällsnivå. Den största delen av deltagarna har växt upp i öppensinnade familjer, där de 

alltid haft möjlighet att utföra de aktiviteter som de önskar och hushållssysslor har delats lika 

mellan parterna. Deltagarnas respektive män har alltid haft stor förståelse för de aktiviteter 

som kvinnorna vill och behöver utföra i det nya landet:  

 

 ”Min man är bättre från alla männen, han förstår. Min man studera, min man förstår. Men 

finns många män inte förstår, tror inte bra om kvinnan, kvinnan inte gå ut, bara hemma. Men 

min man förstår och jag och min man studera och gillar också studier. Mina barn studerar, 

går till universitet.” Intervju 5  

 

En majoritet av deltagarna beskriver att de sedan de flyttade till Sverige börjat förlita sig mer 

på sig själva, blivit självförsörjande och utför aktiviteter på egen hand. Detta är något som 

kvinnorna inte gjorde tidigare och att inte vara beroende av sina respektive män ser de som 

något positivt. De beskriver att det i det svenska samhället finns andra krav på vad en kvinna 

bör klara av och att självständighet är viktigt i det svenska samhället. Kvinnorna har fått träna 

sig i att självständigt kunna utföra vissa aktiviteter, exempelvis att själv ta kontakt med 

myndigheter eller att helt enkelt gå ut själv: 
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”Positivt att jag förlitar mig på mig själv. Kvinnor förlitar sig på män. Män köper mat, män 

tar barnen. Män har mer ansvarigheter än kvinnor. Mannen jobbar, mannen försörjer 

familjen. Men här i Sverige krävs det att kvinnan, jag har lärt mig att åka tåg själv, att 

berätta med myndigheter själv, att gå ut själv. Inte bara jag, mina vänner också samma sak. 

Att de också har fått lära sig mycket. Här att kvinna måste jobba, måste lära sig att vara 

samma som mannen, det är skillnad.” Intervju 4 

 

Några av deltagarna beskriver också att de på grund av att de sett och umgåtts med svenska 

kvinnor inspirerats till att våga stå på sina egna ben och vara oberoende. En av deltagarna 

beskriver exempelvis att hon sedan hon flyttat till Sverige valt att skilja sig från sin man, 

något som inte varit möjligt i hemlandet.  

 

Majoriteten av deltagarna upplever Sverige som ett accepterande och välkomnande land där 

de känner sig trygga. Flera av deltagarna berättade dock att de upplevt negativa inställningar 

och fördomar i det svenska samhället gällande deras val att bära slöja. Det handlar exempelvis 

om nedvärderande blickar och negativa kommentarer då kvinnorna rör sig ute i det svenska 

samhället. Dessa kommentarer kan leda till en spärr i sociala sammanhang, vilket påverkar 

aktivitetsutförandet negativt:  

 

”Här i Sverige kanske jag känner ibland min slöja lite spärr mellan mig och andra. Ibland 

någon tittar på mig på ett sätt som känner att jag blir inte så mycket bekväm. Men jag kan 

inte att göra något med den här sak, men bara känner att finns skillnad. Men jag tycker att 

man måste tänka att bry sig inte vad andra tycker. Jag måste lära mig om det”. Intervju 4 

 

Några av kvinnorna berättar dessutom att de ibland kände sig mer bekväma med sin roll som 

kvinna i sitt hemland, då de ofta vistades på platser där endast kvinnor hade tillåtelse att 

vistas. På dessa platser kunde kvinnorna klä sig annorlunda och ta av sig sina Hijabs, något 

som ledde till ökat självförtroende i vardagen. Vissa, för kvinnorna, betydelsefulla aktiviteter 

såsom dans var även dessa könsuppdelade i hemlandet, vilket möjliggjorde för kvinnorna att 

känna sig bekväma i deltagandet i aktiviteterna. Eftersom den typen av aktiviteter sällan är 

könsuppdelade i Sverige upplever kvinnorna att de inte längre har möjlighet att delta i dessa 

aktiviteter i Sverige.  
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Att leva med barn i Sverige  

Majoriteten av deltagarna upplever att det är annorlunda att leva med barn i Sverige jämfört 

med i hemlandet. För några av deltagarna är föräldraskapet något nytt sen de kom till Sverige, 

men de upplever alla att synen på barnuppfostran ser annorlunda ut än i hemlandet och att 

detta är något positivt. En av kvinnorna deltar i en föräldrautbildning i Sverige där hon 

tillsammans med andra föräldrar från olika länder får lära sig hur det är att leva med barn i 

Sverige. Hon besöker också "Familjens hus" flera gånger i veckan, en verksamhet där hon får 

chansen att träffa andra föräldrar och dela erfarenheter kring barnuppfostran. Detta upplever 

kvinnan som väldigt meningsfullt.   

En av deltagarna menar att livet med barn i Sverige är väldigt stressigt och att hon saknar 

hjälp med att ta hand om barnen:    

”Det är mycket stressigt att ha barn i Sverige när man jämför i hemlandet. Om jag hade levt i 

hemlandet och fick barn skulle jag få hjälp med mamma till exempel och vad heter 

det…syskon. Men nu allting själv” Intervju 2  

Att inte få hjälp med barnpassning är något som flera av kvinnorna upplever som ett problem 

och som hindrar dem från att kunna delta i meningsfulla aktiviteter. Främst handlar det om att 

de inte har möjlighet att delta i aktiviteter som ger ett självbelönande värde, vilket påverkar 

deras hälsa negativt.   

En av kvinnorna känner även att hon inte har tid att göra aktiviteter tillsammans med sina 

äldsta barn eftersom hennes yngsta dotter och alla hemsysslor tar all hennes tid: 

 ”Jag skulle gärna tillsammans med de stora flickorna mer aktiviteter. Istället för att sitta 

hemma och titta på tv. Barnen behov för aktivitet. De är tre och fem år snart, de kan bara inte 

vara hemma.” Intervju 2 

 

Aktiviteters betydelse för upplevelsen av hälsa och meningsfullhet  

I resultatet framkom det att förändring skett i samtliga deltagares aktivitetsmönster. Nya 

aktiviteter har tillkommit, andra har försvunnit eller fått rekonstrueras för att kunna utföras i 

den nya kontexten. Temat beskrivs utifrån tre kategorier: Arbete och aktivitetsbalans i 

vardagen, Nya meningsfulla aktiviteter i Sverige och Att rekonstruera tidigare meningsfulla 

aktiviteter.  



21 

 

 

Arbete och aktivitetsbalans i vardagen 

Under samtliga deltagares berättelser återkommer arbete som en mycket viktig del av livet. 

Det var endast en av deltagarna som inte hade arbetat i hemlandet, resterande hade arbetat 

som lärare, civilingenjör och frisör. Arbete betraktas som identitetsskapande och något som 

majoriteten av deltagarna starkt kopplar till upplevelsen av hälsa och meningsfullhet i sitt 

vardagliga liv, vilket en av kvinnorna beskriver i citatet nedan: 

 ”Jobbet, för att visa vem jag är. Jag finns, jag finner mig själv på jobbet” Intervju 8 

 Endast en av deltagarna hade fått arbete sen hon kom till Sverige, men majoriteten av 

deltagarna såg ändå positivt på framtiden och hoppades på att längre fram kunna få ett arbete. 

Majoriteten av deltagarna önskade få arbeta inom liknande områden som de tidigare utbildat 

sig till i sitt hemland. En av deltagarna som i sitt hemland arbetat som lärare berättade 

exempelvis att det var mycket viktigt för henne att i framtiden även kunna arbeta som lärare i 

Sverige. Återkommande i deltagarnas berättelser var även vikten av att ha möjlighet att umgås 

med svenskar för att kunna öka sina chanser att få ett arbete: 

"Jag hoppas att jag kan jobba som i mitt land som idrottslärare. Vara mycket social och 

känna mycket svenskar, det är jättebra för att få jobb.” Intervju 1  

Flera av deltagarna hade i nuläget praktik inom olika verksamheter, vilket de upplevde som 

mycket meningsfullt, framförallt på grund av att detta uppfyllde deras önskan om att få arbeta 

med något som de tidigare ägnat sig åt i sitt hemland. En deltagare som arbetat som lärare i 

hemlandet hade tidigare haft praktik på en förskola och upplevde detta som mycket 

meningsfullt:  

”Känner med, jobba med barn, små barn. Jag gillar mycket barn. När göra praktik förskola 

jag mycket glad. Jag berättar sagor med handdockor, rödluvan och vargen. Målar, göra 

blommor, jag mycket är glad med barn. Jag hoppas jobba med barn, jag älskar det.”  

Intervju 5  

En majoritet av deltagarna beskriver att de upplever tidsbrist i Sverige, vilket lett till 

möjligheten att utföra betydelsefulla aktiviteter, såsom att umgås med vänner och familj på 

fritiden, drastiskt har minskat. En av deltagarna beskriver att hon i Sverige är mycket mer 

noggrann med vilka aktiviteter hon utför i sin vardag för att kunna ta vara på tiden på bästa 

sätt och att synen på tid förändrats sedan hon flyttade till Sverige:  
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”Man känner sig alltid upptagen, man vill göra något. Vill inte slösa tiden med något inte 

viktigt. I hemlandet man slösa mycket tid tyvärr, vi känner inte så mycket värde med tiden”. 

Intervju 4  

En annan deltagare beskriver även hon att hon upplever stress i sitt vardagliga liv, vilket har 

en negativ påverkan på upplevelsen av aktivitetsbalans i vardagen. Deltagaren uppger att hon 

ställer höga krav på sig själv gällande vilka aktiviteter hon vill kunna utföra i Sverige, 

aktiviteter som tidigare inte varit aktuella då hon levde i sitt hemland: 

 ”Ja, för mycket att göra. Jag vill läsa, jag vill ta körkort, jag vill bli någonting. Och jag vill 

att mina barn ska bli bästa.” Intervju 2 

 En av deltagarna, som inte arbetar, har skapat sig ett aktivitetsmönster med ett stort antal 

aktiviteter av varierande karaktär för att uppleva aktivitetsbalans i sin vardag. Detta har hon 

gjort genom att engagera sig i ideella verksamheter. Det varierade aktivitetsmönster hon anser 

sig ha idag i Sverige uppger hon inte var möjligt i hemlandet på grund av kriget. Flera av 

deltagarna berättar om hur deras möjlighet till fritidsaktiviteter drastiskt minskade i hemlandet 

på grund av kriget: 

"Bara jobba och tillbaka och stanna hemma. Därför att vi är mycket rädd och vi farlig att gå 

ute, så stanna hemma varje dag. Kan man inte göra inga aktiviteter. Så kan inte säga Sverige 

och mitt hemland, Sverige mycket fred land, jag tycker om Sverige för att det är fred, frihet 

och demokrati. Här det finns inte i mitt hemland nu. Det är ett mycket svårt liv." Intervju 1  

 

Nya meningsfulla aktiviteter i Sverige 

För samtliga deltagare innebar ankomsten till Sverige att nya aktiviteter infördes i deras 

aktivitetsmönster. För några få av deltagarna handlade det bara om någon enstaka ny aktivitet 

som tillkommit i aktivitetsmönstret medan det för majoriteten tillkommit en mängd nya 

aktiviteter i vardagen. De nya aktiviteterna som tillkommit i Sverige är bland annat att 

arrangera blommor, odla, göra tygtryck, åka skidor, delta i matlagningsgrupper och återvinna 

gammalt material för att skapa nya saker. Samtliga deltagare upplever dessa nya aktiviteter 

som meningsfulla för dem då det blivit nya intressen som bidrar med glädje i deras vardag.  

Att komma till Sverige innebar att majoriteten av kvinnorna, som tidigare haft bil och körkort 

i hemlandet, inte längre hade möjlighet att köra bil. De blev därför tvungna att hitta alternativa 

sätt att ta sig mellan olika platser. Att cykla var för flera av kvinnorna en ny meningsfull 
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aktivitet då det i hemlandet var mycket ovanligt att kvinnor cyklade. Dessutom ansågs det i 

många av kvinnornas hemland vara ett färdmedel endast för fattiga människor som inte hade 

råd med bil.  Att cykla istället för att köra bil upplevs av kvinnorna som en ny meningsfull 

aktivitet i Sverige då det dels är roligt och dels har motionen positiva effekter på hälsan. Att 

åka tåg var ett annat alternativt färdsätt som var nytt för flera av deltagarna sedan ankomsten 

till Sverige och som öppnade upp möjligheten att hinna med meningsfulla aktiviteter som det 

annars inte fanns utrymme för i vardagen. 

"Det är första gång jag har åkt tåg i Sverige. Det är roligt, man kan göra mycket när man 

åker tåg. När jag åka tåg jag surfa på Facebook och virka, läsa eller prata med kompisar, 

titta på utsikten. Jag har inte tid hemma för att prata med mina kompisar eller ringa någon" 

Intervju 7 

En annan aktivitet som är ny för samtliga kvinnor sen de kom till Sverige är att studera 

svenska och för många av deltagarna blev skolan istället för arbetet huvudaktiviteten i 

aktivitetsmönstret.  Att studera svenska upplevs som meningsfullt för samtliga deltagare. 

Studerandet sker dels på SFI men även på språkcafé, i språkgrupper, i kyrkliga verksamheter 

och enskilt eller tillsammans med vänner i hemmet eller på biblioteket. En av kvinnorna anser 

att studera svenska är den mest meningsfulla aktiviteten i hennes vardag. Kvinnan hade i 

hemlandet inte tyckt det var roligt att studera men i Sverige har det blivit ett nytt intresse: 

"Viktigaste aktiviteter för mig att lära mig svenska, det är viktigast och att läsa böcker, det är 

jättebra för mig för att lära mig nya ord och meningar och lite traditioner om Sverige." 

Intervju 1 

Samtidigt anser en stor del av kvinnorna det vara meningsfullt att lära sig svenska av den 

anledningen att det ger dem större möjlighet att få ett arbete och att det är deras skyldighet för 

att kunna integreras i samhället.  

"I Sverige, vi som är nya länder vi känner att vi måste göra mycket för att integrera oss i 

samhället, det är inte lätt att man lära sig svenska. Det krävs koncentration, mycket att man 

jobbar hårt." Intervju 4 

En av kvinnorna upplever dessutom att den bekräftelse och det beröm hon får av sin lärare för 

sina framsteg i svenska språket påverkar hennes hälsa positivt. Hon är stolt över att klara 

skolan trots motgångar och känner sig framgångsrik och självständig.  
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Ännu ett nytt inslag i flera av kvinnornas aktivitetsmönster är att engagera sig i aktiviteter 

som syftar till att hjälpa andra. Det handlar främst om att få hjälpa kvinnor som varit med om 

liknande händelser som dem själva fått uppleva, men det anses även meningsfullt att få hjälpa 

barn som har det svårt i Sverige. En av kvinnorna har valt att engagera sig som volontär för 

Rädda barnen och en annan kvinna drömmer om att få jobba som elevassistent för att stötta 

barn som har det svårt i skolan.  

"Jag vill också göra något nyttigt för min familj och för samhället, att sen jag kunna hjälpa 

andra, inte bara att jag får hjälp utan jag hjälpa andra." Intervju 4 

 

Att rekonstruera tidigare meningsfulla aktiviteter 

För en del av kvinnorna innebar flykten till Sverige att de drabbades av aktivitetsförlust av 

tidigare meningsfulla aktiviteter i deras aktivitetsmönster. Vissa aktiviteter gick inte heller att 

utföra på samma sätt som de utförts i hemlandet och då var kvinnorna tvungna att hitta nya 

sätt att utföra dem på. En av kvinnorna brukade ordna fester för sina kvinnliga vänner vid 

olika högtider i hemlandet. I Sverige har kvinnan inte möjlighet att anordna dessa fester och 

många av vännerna bor kvar i hemlandet. Istället brukar kvinnan och hennes vänner bjuda 

sina lärare på folkuniversitetet på arabisk mat ett par gånger i månaden, vilket för henne är 

väldigt meningsfullt och får henne att känna sig som hemma. Kvinnan beskriver även hur hon 

fått anpassa religiösa högtider sen hon kom till Sverige och vikten av att få bevara traditioner 

och högtider från hemlandet: 

"I september jag tror, eller augusti, det var högtid för oss för muslim och vi var på SFI. Så 

jag går till läraren och jag säga till henne vi kan inte vara hemma, vi kan inte bli lediga men 

vi vill inte ha lektion idag så också vi tog med oss mat och kakor och vi firade där med 

kompisar så man känner inte ledsen eller ensam." Intervju 7 

En stor del av kvinnorna upplevde att träning och motion var meningsfulla aktiviteter för dem 

i hemlandet och något som de ville kunna utföra även i Sverige. En av kvinnorna hade haft 

simning som ett stort intresse i hemlandet men i Sverige vet hon inte riktigt vart hon ska åka 

när hon vill simma. För en annan deltagare var tennis ett stort intresse som hon haft under 

många år i sitt hemland men som sedan försvunnit då hon började studera och bildade familj. 

I Sverige har hon återupptagit tennisen igen vilket hon upplever väldigt meningsfullt då det 

tidigare varit en stor del av hennes liv. En av kvinnorna har börjat promenera mycket sedan 

hon kom till Sverige vilket hon upplever som positiv för sin hälsa då det minskar stress och 
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ger henne ny energi. Några av kvinnorna hade haft dans som ett stort intresse men har i 

Sverige inte möjlighet att utföra aktiviteten eftersom det inte finns tid för denna typ av 

självbelönande aktiviteter i vardagen även om de är betydelsefulla för upplevelsen av hälsa. 

En av kvinnorna beskriver vad dansen betyder för henne enligt nedanstående citat:  

"Att vara fri. Att vara som att inte tänka på något. Jag känner det som att det är en 

strålkastare på mig och det finns ingen annan i världen utom jag. Jag känner mig glad, lugn, 

jag glömmer allt som är på dagarna, som stress, som: Åh skynda på, vi hann inte med tåget 

eller bussen, jag har prov och ja det får mig att glömma allting. Det ger mig ny energi" 

Intervju 3 

För en av kvinnorna är den ekonomiska situation i Sverige något som begränsar hennes 

möjlighet att utföra aktiviteter som tidigare varit meningsfulla för henne. 

"I mitt hemland man känner sig mer trygg, man får göra vad som vill. Som ni man åker till 

marknad, åker på bio, åka var som helst med vänner och njuta av livet. Men här vi vet inte så 

mycket om landet och ekonomiskt det inte så bra att man får gå o njuta av livet och ibland 

man behöver saker men nej tänker att det finns något viktigare, mat viktigare. Ja, alltid man 

tänker att jag har dålig ekonomi, måste jag anpassa mig" Intervju 4 

Något som är återkommande i majoriteten av deltagarnas berättelser är att deras 

umgängeskrets drastiskt minskat sedan de flyttade till Sverige. Många har föräldrar och andra 

släktingar kvar i hemlandet, vilket gör saknaden och sorgen att inte ha möjlighet att umgås 

med sina anhöriga mycket stor. För flera av kvinnorna var även grannarna en viktig del av det 

sociala nätverket i hemlandet men i Sverige upplevde de inte att har samma gemenskap med 

sina grannar. En av deltagarna beskriver sig själv som en mycket social person och saknar 

därför det stora kontaktnät hon hade i sitt hemland, både i form av släktingar men också i 

form av vänner och bekanta:  

”Jag är en mycket social person, också i mitt land samma sak. Jag hade många kompisar. 

Ofta jag träffa människor i mitt land, släktingar eller kompisar.  Jag saknar dem ibland”. 

Intervju 1 

En stor del av deltagarna uppger att de spenderar mindre tid med sin familj i Sverige än de 

gjorde i sitt hemland, dels på grund av den ovan nämnda geografiska faktorn, men också på 

grund av tidsbrist som uppkommit efter flytten till Sverige.  En av deltagarna uppger däremot 

att hennes umgängeskrets blivit större sedan hon kom till Sverige. Orsaken till detta är att hon 
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upplever att hon nu har möjlighet att umgås med en större variation av människor. Att ha 

större möjlighet till att umgås med människor från bland annat olika bakgrunder, 

könstillhörigheter och ålder är något flera av deltagarna också uppger en ökad möjlighet till 

sedan flytten till Sverige och det är något som upplevs som positivt av deltagarna.   

Majoriteten av deltagarna beskriver att olika mötesplatser, som exempelvis kyrkan eller 

ideella verksamheter, varit mycket viktiga för att kunna knyta nya sociala kontakter i Sverige. 

En av deltagarna berättar att hon en gång i veckan går till kyrkan för att delta i en 

matlagningskurs, vilket för henne har ett starkt sociosymboliskt värde. 

Samtliga deltagare anser att det är viktigt och meningsfullt att få möjlighet att umgås med 

svenskar. Den sociala kontakten med svenskar bidrar till integration i form av bland annat 

förståelse för den svenska kulturen men bidrar också med en möjlighet att kunna lära sig och 

öva på att prata det svenska språket, vilket en av kvinnorna beskriver i nedanstående citat:  

”Att umgås med svenskar, det gör att jag känner mig välkommen i Sverige, att jag får 

självförtroende, att jag kan svenska, att jag kan uttrycka mig själv, så man får glömma sin 

trötthet när träffar svenskar kan uttrycka bra.” Intervju 4 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilken eller vilka förändringar av aktivitetsmönstret som 

skett i Sverige i jämförelse med hemlandet och hur detta kan påverka kvinnliga flyktingars 

upplevelse av hälsa och meningsfullhet i vardagen. För att svara på detta syfte valde 

författarna att göra en kvalitativ intervjustudie för att få en djupare förståelse och skapa en 

trovärdig bild av målgruppens upplevelser. Semistrukturerade intervjuer användes för att 

möjliggöra för författarna att ställa följdfrågor till deltagarna för att få mer heltäckande svar. 

Kvaliteten på intervjuerna varierade beroende på deltagarnas språkkunskaper och förmåga att 

uttrycka sig. Författarna var noga med att kontinuerligt sammanfatta vad som sagts under 

intervjun, omformulera frågor samt ställa följdfrågor för att förvissa sig om att inga 

missförstånd skett.  
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Författarna valde att sammanställa en egen intervjuguide (se bilaga 3) i syfte att anpassa 

språket utifrån målgruppens språkliga förutsättningar. Då samtliga informanter hade mer eller 

mindre svårigheter med det svenska språket visade det sig att intervjuguiden, trots 

anpassningen, inte var formulerad på tillräckligt lättförståelig svenska för ett fåtal av 

deltagarna. En av intervjuerna genomfördes därför, utifrån deltagarens önskemål, på engelska. 

Då deltagarna ofta kämpade med att hitta rätt ord för vad de ville ha sagt översattes enstaka 

ord till engelska under flera av intervjuerna. Även mobiltelefonen fick användas vid ett 

tillfälle för att översätta från modersmål till svenska.  Detta kan ha påverkat intervjuernas 

tillförlitlighet då deltagarnas ord inte alltid stämde helt överens med vad de egentligen syftade 

på. Samtliga deltagare använde sig av sitt kroppsspråk för att förtydliga vad de menade. 

Författarna har därför under analysprocessen haft deltagarnas användning av kroppsspråk i 

åtanke, men gjorde inga stödanteckningar om deltagarnas kroppsspråk under intervjuerna, 

vilket försvårade analysarbetet.  

Urvalskriterierna för studien var att deltagarna skulle identifiera sig som kvinnor, inneha 

permanent uppehållstillstånd och ha fått status som flykting eller alternativt skyddsbehövande 

enligt Utlänningslagen (SFS 2005:716), alternativt ha kommit till Sverige via 

anhöriginvandring. Immigrationsprocessen ser olika ut beroende på vilken av de ovanstående 

grunderna deltagarna har erhållit sitt permanenta uppehållstillstånd, vilket kan ha påverkat 

deltagarnas upplevelse av hälsa och meningsfullhet. Deltagarna skulle kunna förstå samt göra 

sig förstådda på antingen svenska eller engelska, eftersom det inte fanns möjlighet för en tolk 

att medverka vid intervjuerna. Kvinnorna skulle vara mellan 25-65 år och ha varit i Sverige i 

ett till åtta år, detta för att deltagarna skulle hunnit erhålla sitt permanenta uppehållstillstånd 

och ha skapat sig en ny vardag i Sverige. Syftet med att deltagarna skulle ha varit i Sverige i 

max åtta år var dels för att deltagarna skulle minnas och kunna redogöra för sin vardag i 

hemlandet och dels för att undvika att förändringar i aktivitetsmönstret berodde på övergångar 

mellan olika livsfaser och inte immigrationen. På grund av etiska skäl valde författarna att 

utesluta kvinnor under 18 år.  

För att rekrytera deltagare till studien tillämpades ett avsiktligt urval. Författarna tog hjälp av 

tre mellanhänder som arbetade med integrering i det svenska samhället för att komma i 

kontakt med deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna för studien. Denna metod kan ha 

påverkat studiens resultat i form av en homogen urvalsgrupp då endast personer som på ett 

eller annat sätt var eller hade varit aktiva i de verksamheter där mellanhänderna arbetade 

rekryterades till studien. Författarna kom därför inte i kontakt med kvinnor som inte var så 
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aktiva utanför hemmet. Samtliga deltagare var dessutom bosatta inom ett litet geografiskt 

område, vilket också kan ha påverkat resultatet.   

Vid tre av intervjuerna hade endast en av författarna möjlighet att närvara, vilket är ytterligare 

en faktor som kan ha påverkat tillförlitligheten och giltigheten eftersom endast en författare då 

kunde bidra med följdfrågor för att främja förståelsen av frågeställningarna och tolkning av 

deltagarens kroppsspråk, vilket försvårade transkriberingen och innehållsanalysen.  

Intervjumaterialet analyserades genom en latent innehållsanalys enligt Graneheim & 

Lundman (2004) eftersom det möjliggör tolkning av intervjuerna på en djupare nivå. På grund 

av deltagarnas svårigheter med att uttrycka sig på svenska blev de transkriberade intervjuerna 

stundtals osammanhängande och svåra att tolka. På grund av detta var det även svårt att ta ut 

citat från intervjuerna. Under analysprocessen gick författarna regelbundet tillbaka till 

ursprungsintervjuerna för att se hela kontexten och på så vis öka tillförlitligheten i analysen. 

Den största delen av analysarbetet utfördes enskilt av författarna, och kan därmed ha färgats 

av den enskilda författarens tolkning. För att öka tillförlitligheten tog handledaren del av allt 

intervju- och analysmaterial och återkopplade till författarna. Författarna har även strävat efter 

att beskriva studiens urval, procedur och analysarbete så noggrant som möjligt samt 

presenterat resultatet med flera citat från intervjuerna för att ytterligare öka studiens 

trovärdighet. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att majoriteten av deltagarna upplevde att det skett stora förändringar i 

aktivitetsmönstret. Nya meningsfulla aktiviteter hade införts i samtliga deltagares vardag, 

andra aktiviteter hade försvunnit eller fått rekonstrueras för att kunna utföras i den nya 

kontexten. Synen på kvinnans roll i det svenska samhället var något som deltagarna upplevde 

skilde sig från hemlandet, och som påverkade deras förutsättningar för aktivitet och 

delaktighet, vilket i sin tur påverkade deras upplevelse av hälsa och meningsfullhet. 

 

Kvinnans roll i samhället 

Samtliga av deltagarna i studien beskrev att synen på rollen som kvinna förändrats sedan de 

flyttade till Sverige.  Författarnas hypotes om att transformationen från en kollektivistisk 

kultur till den svenska individualistiskt utformande kulturen skulle påverka kvinnornas 

aktivitetsmönster och upplevelse av meningsfullhet och hälsa bekräftades av studiens resultat. 
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Majoriteten av deltagarna levde dock i jämställda förhållanden, både i hemlandet och i 

Sverige, där de hade möjlighet att utföra de aktiviteter som de önskade. Den nya synen på 

kvinnans roll inspirerade deltagarna till att utöka sin aktivitetsrepertoar med aktiviteter som 

tidigare inte varit aktuella i hemlandet på grund av de normer som fanns i samhället. Liknande 

resultat återfinns i tidigare forskning, bland annat en studie gjord av Gupta & Sullivan (2013) 

där förändring av traditionella könsroller hos immigranter i USA lett till en ökad upplevelse 

av självständighet i det dagliga livet.  

 

 Några av deltagarna i studien beskrev hur de fått nedvärderande kommentarer och blickar på 

grund av att de valt att bära Hijab i Sverige, vilket påverkade deltagarnas upplevelser av 

delaktighet i det dagliga livet negativt samt skapade barriärer i sociala sammanhang. I tidigare 

forskning gjord av Heigl, Kinébanian & Josephsson (2011) belyses problematiken kring 

främlingsfientlighet och diskriminering i det Schweiziska samhället för albanska flyktingar 

och hur dessa samhällsproblem bidrog till att skapa exkludering och hinder för upplevelsen av 

delaktighet i samhället. Ytterligare forskning om hur de fördomar som finns i det svenska 

samhället påverkar möjligheten till aktivitet och delaktighet, vilket i sin tur påverkar 

möjligheten till att skapa ett välfungerande aktivitetsmönster, anser författarna till denna 

studie vara viktigt. Detta för att kunna motverka de aktivitetsbegränsningar och icke-

hälsofrämjande aktivitetsmönster som kan uppstå till följd av den xenofobi och fördomar som 

fortfarande finns i vårt samhälle.  

 

Att leva med barn i Sverige 

Samtliga kvinnor som deltog i studien hade barn som upptog mer eller mindre tid av deras 

aktivitetsmönster. En studie av Whiteford (2005) visade att immigranter ofta upplevde ett 

minskat stöd i sitt nya hemland och att de saknade hjälp med bland annat barnpassning. 

Resultatet i vår studie bekräftar detta då flera av kvinnorna upplevde att de inte fick den hjälp 

de behövde med barnen i Sverige, mycket på grund av att deras familjer bodde kvar i 

hemlandet och därför inte kunde finnas till hands. Detta ledde i sin tur till att kvinnorna inte 

kunde delta i meningsfulla aktiviteter i den mån de önskade. Det var framförallt aktiviteter 

med självbelönande värde som kvinnorna saknade i sin vardag. Enligt ValMO-modellen 

(Erlandsson & Persson, 2014) ger aktiviteter med självbelönande värde glädje och njutning 

och är viktiga för individens upplevelse av hälsa.  
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En gemensam uppfattning hos deltagarna var att synen på barnuppfostran i Sverige skiljde sig 

mycket från hemlandet. Att delta i föräldrautbildning och få möjlighet att dela erfarenheter 

med andra föräldrar upplevdes vara ett betydelsefullt stöd från samhällets sida där 

arbetsterapeuter skulle kunna utgöra en viktig roll och bidra med sin kunskap kring 

aktivitetsbalans och strategier för att hantera aktivitetsproblem i vardagen.    

 

Arbete och aktivitetsbalans i vardagen 

Tidigare forskning har visat att arbete är starkt kopplat till upplevelsen av hälsa och 

meningsfullhet i vardagen. Trimboli & Taylor (2016) beskriver arbete som en av de viktigaste 

komponenterna för att som flykting kunna skapa sig en välfungerande vardag i sitt nya 

hemland. Förutom att vara en förutsättning för ekonomisk ersättning bidrar arbete även med 

att skapa tidsramar att följa, och på så sätt främjas upprätthållandet av en fungerande 

dygnsrytm och aktivitetsbalans. Arbetet bidrar även med rutiner, vilka skapar en trygghet i det 

vardagliga livet (Aronsson, 2012). Att ha möjlighet att arbeta främjar också möjligheten att 

knyta nya sociala kontakter och bidrar med en plattform där möjlighet att öva och lära sig det 

nya språket finns (Trimboli & Taylor, 2016). Arbete ger också en känsla av att delta och att 

passa in i samhället (Argentzell & Leufstadius, 2010). 

Arbete har för majoriteten av kvinnorna i denna studie varit huvudaktiviteten i deras 

aktivitetsmönster i hemlandet, och har varit starkt sammankopplat med välmående i det 

vardagliga livet. Denna studie styrker tidigare forskning (Argentzell & Leufstadius, 2010) 

som visat att roller skapas då människor utför ett arbete, vilket i sin tur leder till skapandet av 

den egna identiteten. En stor del av deltagarna hade en önskan om att få möjlighet att arbeta 

med det de tidigare utbildat sig till och arbetat med i sitt hemland. Tidigare forskning gjord av 

Gupta och Sullivan (2013) tar upp problematiken kring att ett stort antal flyktingar inte får 

möjlighet att arbeta med det de tidigare arbetat med då utbildningen inte anses giltig i det nya 

landet. Att inte få möjlighet att arbeta med det individen tidigare arbetat med i sitt hemland 

kan göra att roller, som utgör en viktig grund i den egna identiteten, rubbas. Deltagarna som i 

Sverige, innan de givits möjlighet att utföra lönearbete, fått möjlighet till praktik inom 

liknande områden som de tidigare arbetat med i hemlandet upplevde detta som mycket 

meningsfullt. Deltagarna som fått möjlighet till praktik beskrev liknande positiva 

hälsoeffekter som även ett avlönat arbete kan medföra. Arbetsterapeuten kan här vara en 

viktig komponent för att möjliggöra för flyktingar som kommer till Sverige att få en 

meningsfull sysselsättning i väntan på att få ett avlönat arbete. Arbetsterapeuter har med sitt 
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holistiska synsätt kompetens att utifrån individens förutsättningar och önskemål kunna hitta 

en lämplig sysselsättning i ett hälsofrämjande syfte. Arbetsterapeuter kan även förebygga 

ohälsa och främja integrering i samhället genom att exempelvis lära ut nya sätt att utföra 

dagliga aktiviteter och navigera individen i okända och komplexa samhällssystem (Trimboli 

& Taylor, 2016; Gupta, 2012). 

 

 

Nya meningsfulla aktiviteter i Sverige 

Resultatet visade att ankomsten till den nya kulturen i Sverige innebar att nya aktiviteter 

infördes i kvinnornas aktivitetsmönster. Enligt Bennett, Sconaiencki, Brzozowski, Denis & 

Magalhaes (2012) är det vanligt att immigranter börjar utföra nya och okända aktiviteter i ett 

försök att anpassa sig till den nya kulturen. Att lära sig svenska var en ny aktivitet för 

samtliga kvinnor som deltog i studien och som ansågs vara meningsfullt främst för att det 

bidrog till integrering i samhället och gav kvinnorna större möjligheter att få jobb. Enligt 

Gupta (2012) är språket en stor barriär när det kommer till att få en anställning och ekonomisk 

rörlighet. Det brukar därför vara av hög prioritet för migranter att lära sig det nya språket. 

Resultatet i vår studie visade även att svenskstudierna kunde bli ett nytt roligt intresse i 

vardagen och att det öppnade möjligheter för deltagarna att skapa nya kontakter i Sverige. 

Dels träffade kvinnorna nya människor när de gick på SFI och utöver det besökte flera av 

kvinnorna andra verksamheter såsom språkcaféer och kyrkliga verksamheter. Dessa blev 

viktiga träffpunkter där kvinnorna förutom att träna på svenska fick möjligheten att lära känna 

andra människor och bygga upp ett nytt socialt nätverk.   

Flera av kvinnorna upplevde, sedan de kom till Sverige, ett behov av att få hjälpa andra. De 

hade därför valt att engagera sig i olika ideella verksamheter. Kvinnorna beskrev att de kände 

ett behov av att få ge tillbaka något till samhället och att det kändes meningsfullt att göra 

något för andra som hade befunnit sig i en liknande situation som dem själva. Ytterligare en 

anledning till varför kvinnorna valde att engagera sig i ideella verksamheter i Sverige skulle 

kunna vara att det gav dem något att sysselsätta sig med på dagarna. En studie av Davies 

(2008) visade att engagemang i volontärarbete kunde främja hälsa och välmående och 

motverka aktivitetsförlust för flyktingar. Det är därför viktigt att ge flyktingar möjlighet att 

engagera sig i denna typ av aktiviteter. 
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Att rekonstruera tidigare meningsfulla aktiviteter 

Att rekonstruera aktiviteter som utförts i hemlandet och anpassa dessa utifrån de normer, 

värderingar och förutsättningar som finns i det nya landet är för många, enligt Gupta (2012), 

ett sätt att behålla sin identitet och på så sätt också främja hälsa. Studiens resultat visade att 

kvinnorna upplevde att det var meningsfullt för dem att kunna utföra de aktiviteter som 

tidigare varit meningsfulla för dem i hemlandet. De hade därför hittat sätt att kunna utföra 

aktiviteterna utifrån de nya förutsättningarna i Sverige, såsom att få bevara traditioner och 

religiösa högtider från hemlandet. En studie av Nayar et al. (2007) bekräftar detta då den 

visade att kvinnliga immigranter som bevarade sina kulturella utövningar och fortsatte med 

aktiviteter från hemlandet som de kände sig skickliga på var betydelsefullt för upplevelsen av 

trygghet och välmående. Den visade även att det var betydelsefullt att införa nya kulturella 

aktiviteter i vardagen för att känna sig mer trygg och utveckla en känsla av välmående i det 

nya landet. Detta var inget som kvinnorna i denna studie specifikt uttryckte men de nämnde 

flera nya aktiviteter som de testat på för första gången i Sverige och som de upplevde som 

meningsfulla för dem då de ansåg att det blivit nya intressen i deras vardag.  

Majoriteten av kvinnorna hade drabbats av aktivitetsförlust av tidigare meningsfulla 

aktiviteter medan ett fåtal av kvinnorna upplevde att de hade möjlighet att utföra de aktiviteter 

som varit meningsfulla för dem i hemlandet även i den nya kontexten i Sverige. Att drabbas 

av aktivitetsförlust av tidigare meningsfulla aktiviteter påverkade deltagarnas upplevelse av 

hälsa. Det handlade främst om en förlust av sociala aktiviteter som att umgås med 

familjemedlemmar och vänner som fortfarande bodde kvar i hemlandet. Saknaden och 

ensamheten efter att ha förlorat en stor del av sitt sociala kontaktnät bekräftas i studier av 

Berkman, Glass, Brisette och Seeman (2000) och beskrivs kunna bidra till upplevelsen av 

psykisk såväl som fysisk ohälsa. 

Samtliga deltagare belyste vikten av att få möjlighet att umgås med svenskar. Enligt 

deltagarna gav detta möjlighet att integreras i samhället då förståelse för den nya kulturen 

ökade i mötet med personer som var uppväxta i det nya landet. Möjligheten att träna det 

svenska språket var också en viktig komponent som möjliggjordes i mötet med svenskar. 

Några av deltagarna nämnde också att kontakter i det svenska samhället var betydelsefulla då 

det underlättade möjligheten att få ett arbete. Heigl, Kinébanian & Josephsson (2011) belyser 

vikten av att integreras i samhället för att ha möjlighet att uppleva livet i det nya landet som 

välfungerande. Möjligheten att integreras i samhället, både socialt och kulturellt, ses som en 

mycket viktig komponent. De belyser dock även vikten av att ha möjlighet att umgås med 
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människor med en liknande kulturell bakgrund för att kunna behålla sin koppling och 

identifikation med den egna kulturen. Även detta bekräftas i vår studie, då kvinnorna ansåg 

det viktigt att förutom att ha möjlighet att umgås med svenskar också vikten av att kunna 

umgås med människor från en liknande kulturell bakgrund.  

En aktivitet som majoriteten av deltagarna ansåg vara betydelsefull för deras upplevelse av 

meningsfullhet och hälsa var motion och träning. Flera av kvinnorna beskrev att fysisk 

aktivitet var ett sätt att hantera stress och hämta ny energi. Att fysisk aktivitet är 

stressreducerande finns det idag bevis för enligt Jayakody, Gunadasa och Hosker (2015). För 

några av kvinnorna var dans en meningsfull fysisk aktivitet som förutom stressreducering 

kunde bidra med en känsla av frihet och glädje. 

Im och Choe (2001) beskriver ekonomiska problem som ett hinder för kvinnliga koreanska 

immigranter i USA, för att kunna delta i fysisk aktivitet. Den ekonomiska situationen var även 

något som en av kvinnorna i denna studie tog upp som ett problem som i hennes fall 

påverkade möjligheten att delta i meningsfulla aktiviteter i Sverige. Att hela tiden behöva 

tänka på att få ekonomin att gå ihop och inte kunna delta i aktiviteter som tidigare varit 

meningsfulla för kvinnan påverkade hennes välmående negativt. Strijk, van Meijel & Gamel 

(2011) belyser traumatiserade flyktingars och asylsökandes ekonomiska situation i 

Nederländerna där deltagarna upplevde att de hade svårt att få pengarna att räcka till och 

skämdes över att prata om sin ekonomiska situation. Att drabbas av aktivitetsförlust och 

utanförskap på grund av ekonomiska begränsningar kan vara ett problem som påverkar många 

flyktingars upplevelse av hälsa. Då den ekonomiska situationen kan vara skamfull att tala om 

kanske inte denna aspekt alltid belyses, vilket skulle kunna vara en anledning till att det 

endast var en av kvinnorna i den här studien som tog upp sin ekonomiska situation som ett 

hinder för aktivitet.    
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Slutsats 
 

Syftet med studien var att undersöka vilken eller vilka förändringar av aktivitetsmönstret som 

skett i Sverige i jämförelse med hemlandet och hur detta kan påverka kvinnliga flyktingars 

upplevelse av hälsa och meningsfullhet i vardagen. Resultatet visade att rollen som kvinna 

väsentligt skiljde sig mellan Sverige och kvinnornas hemland. Förväntningar på kvinnor som 

mer självständiga och mer delaktiga i det svenska samhället ledde till, för kvinnorna, nya 

aktiviteter som i hemlandet endast varit aktuella för män.  

En daglig sysselsättning i form av arbete, praktik eller volontärarbete sågs som mycket 

meningsfullt och hälsofrämjande av deltagarna. Att få umgås med svenskar var en viktig del 

av deltagarnas aktivitetsmönster för att främja integrationsprocessen i samhället.   

Arbetsterapeuter kan vara ett viktigt stöd för kvinnliga flyktingar genom att erbjuda 

vägledning och aktivitetsträning i utförandet av nya meningsfulla aktiviteter i den nya 

kontexten. Genom att skapa möjligheter till en daglig sysselsättning i form av praktikplats 

eller volontärarbete kan aktivitetsobalans och förlust av viktiga roller motverkas och på så vis 

främja hälsa och välmående. Arbetsterapeuten kan med sin kunskap kring samspelet mellan 

person, miljö och aktivitet vara en viktig resurs för att hitta bästa lämpliga sysselsättning 

utifrån varje individs förutsättningar och önskemål. Genom att skapa träffpunkter där 

målgruppen får möjlighet att socialisera sig och få stöd med exempelvis språkinlärning och 

föräldraskap kan ett fungerande aktivitetsmönster och integrering i samhället främjas. Denna 

studie har bidragit med en djupare förståelse för kvinnliga flyktingars situation i Sverige samt 

hur deras upplevelse av hälsa och meningsfullhet kan påverkas genom förändring i 

aktivitetsmönstret. Hur fördomar i samhället kan påverka aktivitet och delaktighet samt 

upplevelsen av hälsa och meningsfullhet hos målgruppen är ett område inom 

aktivitetsvetenskap som kräver mer forskning. Ytterligare studier kring hur skillnader i 

aktivitetsmönster kan påverka flyktingars upplevelse av meningsfullhet och hälsa samt hur 

arbetsterapeuten kan främja integrationsprocessen behövs.  
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Bilaga 1 (4) 

 

      Institutionen för hälsovetenskaper   

   

Information till mellanhand   

Syftet med vår studie är att undersöka vilken eller vilka förändringar av aktivitetsmönster som 

skett i Sverige i jämförelse med hemlandet och hur detta påverkar kvinnliga flyktingars 

upplevelse av hälsa och meningsfullhet i vardagen.   

Vi kommer att undersöka hur kvinnliga flyktingars vardag förändrats sedan de flyttade till 

Sverige. Hur ser en vanlig dag ut i Sverige idag och hur skiljer det sig från hemlandet? Vi vill 

även undersöka hur dessa eventuella förändringar i vardagen påverkar upplevelsen av hälsa 

och meningsfullhet. Vi kommer därför fråga om vad olika aktiviteter betyder för deltagaren 

och varför hon utför dem. Vi kommer även diskutera kulturella skillnader och hur dessa 

påverkar vad deltagaren gör i sin vardag.    

Vi skulle uppskatta om du ville hjälpa oss att komma i kontakt med lämpliga deltagare för 

ovanstående studie.   

Vi söker cirka åtta kvinnliga deltagare i åldrarna 25-65 år. Kvinnorna ska ha/ha haft status 

som flykting, alternativt skyddsbehövande eller ha kommit till Sverige via anhöriginvandring. 

Deltagarna ska ha varit i Sverige i cirka ett till åtta år. Vi kommer att genomföra intervjuer på 

cirka 45 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan analyseras av författarna. De 

inspelade intervjuerna kommer att raderas efter godkänt examensarbete. Deltagarna får själva 

föreslå lämplig plats för intervju.   
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Deltagarna kan när som helst i processen avbryta sin medverkan utan att ange anledning till 

detta. Materialet kommer att avidentifieras och endast vara tillgängligt för författarna till 

studien samt deras handledare.    

 

Studien ingår som ett examensarbete i Arbetsterapeutprogrammet.  

 

Om Du har några frågor eller vill veta mer, kontakta gärna oss eller vår handledare.    

Med vänlig hälsning  

  

Elvira Brogate                       Frida Persson                           Björg Thordardottir (Handledare) 

Arbetsterapeutstudent           Arbetsterapeutstudent              Doktor i medicinsk vetenskap  

Elvira.b@hotmail.se             Perssonfrida@outlook.com      Bjorg.thordardottir@med.lu.se  

07XXXXXXXX                           07XXXXXXXX                            04XXXXXXXX 
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Bilaga 2 (4) 

 

 

Hur kan förändringar i aktivitetsmönster påverka kvinnliga flyktingars upplevelse av hälsa 

och meningsfullhet i vardagen?  

Forskning visar att det sker en förändring i aktivitetsmönstret när en person kommer till ett 

nytt land, vilket i sin tur kan påverka upplevelsen av hälsa och meningsfullhet.   

För arbetsterapeuter som arbetar med flyktingar är det viktigt att förstå vilka aktiviteter som 

tidigare varit meningsfulla för personen liksom vilken påverkan immigrationen har haft på 

dessa aktiviteter och hur de har förändrats. Med denna studie hoppas författarna kunna öka 

förståelsen och bidra med kunskap om vilket stöd denna målgrupp kan behöva från 

arbetsterapeuter och samhället i övrigt för att uppleva hälsa och meningsfullhet i sitt nya 

hemland.  

Vi kommer i intervjun fråga om vad olika aktiviteter betyder för dig och varför du utför dem. 

Vi kommer även diskutera kulturella skillnader och hur dessa påverkar vad du gör i din 

vardag.     

 Du tillfrågas om deltagande i ovanstående intervjustudie. Intervjun beräknas ta cirka 45 

minuter och kommer att genomföras av arbetsterapeutstudenterna Elvira Brogate och Frida 

Persson. Med din tillåtelse vill vi gärna spela in intervjun. Inspelningen kommer att förvaras 

inlåst och raderas efter godkänt examensarbete.  

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att du behöver ange varför. 

Resultatet av vår studie kommer redovisas så att du inte kan identifieras.  

Studien ingår som ett examensarbete i arbetsterapeutprogrammet.  

 



42 

 

Samtyckesblankett                                                                                                 

Jag har tagit del av informationen om studien: Hur förändringar i aktivitetsmönster kan 

påverka kvinnliga flyktingars upplevelse av hälsa och meningsfullhet i vardagen.  

Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när 

som helst utan att behöva ange orsak.   

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i studien.  
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Bilaga 3 (4) 

Intervjufrågor  

Inledning  

Ålder:  

Civilstånd:  

Antal barn:  

Boendesituation: 

Hemland:  

Tid i Sverige:   

Har haft permanent uppehållstillstånd i (antal år):   

Utbildning:  

Yrke/sysselsättning i hemland:   

Yrke/sysselsättning i Sverige:   

 

Vi kommer nu ställa ett antal frågor och många av dem handlar om de aktiviteter som finns 

och har funnits i din vardag. Med aktivitet menar vi allt som du gör i ditt dagliga liv. Det 

kan exempelvis vara att bädda sängen, laga mat, titta på tv, fika med en vän eller träna.   

 

-Hur ser en vanlig dag ut för dig?    

–Hur såg en vanlig dag ut i ditt hemland?  

-Vilka aktiviteter gör du tillsammans med andra människor idag? Vilka umgås du med? 

-Vilka aktiviteter gjorde du tillsammans med andra människor i ditt hemland? Vilka 

umgicks du med då?   

-På vilka platser spenderar du mest tid idag?  
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-På vilka platser spenderade du mest tid i ditt hemland?  

-Beskriv hur du tycker att din vardag fungerar i dagsläget?  

  På vilket sätt påverkar detta ditt mående?  

-Vilka aktiviteter är viktiga för dig för att du ska må bra?  

 På vilket sätt får dessa aktiviteter dig att må bra?   

-Gör du/deltar du i någon aktivitet idag som du inte gjorde i ditt hemland?   

 Om ja, vilka? Varför började du med dessa aktiviteter?  

 Hur mår du när du gör/deltar i dessa aktiviteter?   

-Finns det någon aktivitet som du gjorde/deltog i, i ditt hemland men inte i Sverige?  

 Om ja, skulle du vilja göra/delta i aktiviteten i Sverige? Vad betyder aktiviteten 

för dig?   

-Är du nöjd med den huvudsakliga sysselsättningen du har i dagsläget?  Varför/varför 

inte?  

-Upplever du att kulturen i Sverige påverkar vad du gör i din vardag?   

 Om ja, på vilket sätt? 
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Bilaga 4 (4) 
Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Kate-

gori 

Tema 

På torsdagar går jag 

föräldrautbildning. Där vi 

också träna svenska och 

hur det blir att leva 

Sverige och ha barn. Det 

inte samma här. Därför vi 

gå föräldrautbildning. Jag 

är glad jag kan va med 

denna utbildning. 

 Deltar i 

föräldrautbildning 

för att lära sig hur 

det är att leva med 

barn i Sverige.  

Annorlunda att leva 

med barn i Sverige 

jämfört med i 

hemlandet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att leva 

med 

barn i 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturella 

skillnader 

mellan 

Sverige 

och 

hemlandet 

som 

påverkar 

aktivitet 

och 

del-

aktighet 

Det är mycket stressigt att 

ha barn i Sverige när man 

jämför i hemlandet. Om 

jag levt i hemlandet och 

fick barn det skulle jag få 

hjälp med mamma till 

exempel och vad heter 

det…syskon men nu 

allting själv 

Stressigt att ha barn 

i Sverige, kan inte 

få hjälp från 

familjen att ta hand 

om barnen 

Saknar familjens 

stöd 

I hemlandet brukade jag 

också gå till gymmet typ 

tre gånger i veckan. Jag 

kan också gör det här men 

nu är jag ensamstående 

mamma och har  

ingenstans att lämna min 

son. Så också min familj 

bodde nära min lägenhet 

där (i hemlandet)  så om 

jag hade något jag 

behövde göra tog de hand 

om min son. 

Fick hjälp av 

familjen med 

barnpassning för att 

kunna gå till gym i 

hemlandet. 

Saknar familjens 

stöd 

Jag vill inte uppfostra 

mina barn som jag fick av 

mina föräldrar. För att vi 

bor här och Sverige, 

jätteskönt för mig och jag 

vill inte att man ska slå 

barnen som jag fick 

mycket av min pappa 

Vill inte uppfostra 

sina barn på samma 

sätt som hon själv 

blivit uppfostrad i 

hemlandet. Annan 

syn på 

barnuppfostran i 

Sverige.  

Annorlunda att leva 

med barn i Sverige 

jämfört med 

hemlandet 

 

 


