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Abstrakt 
  
 

 Syftet med studien var att beskriva hur arbetet eller sysselsättning i Sverige har influerat de 

vardagliga aktiviteterna efter invandring. För att studera detta genomfördes en kvalitativ 

studie där tio kvinnor som invandrat från Mellanöstern och som rekryterats via ett socialt 

företag intervjuades.   Data analyserades med innehållsanalys och presenteras i form av tre 

kategorier: i)”Utökade ansvarsområden med nya aktiviteter”, resultatet visade att kvinnornas 

ansvar har utökats i hemmet likaså att deras ansvar för aktiviteter utanför hemmet ökat vilket 

påverkar deras aktivitetsrepertoar.  ii) ”Nya roller och förändrade rutiner i vardagen”, 

resultatet visade på att arbetet eller sysselsättning har förändrat kvinnors roller och rutiner i 

vardagen som de nu behöver anpassa sig till och iii) ”Utökade sociala relationer”, vilket 

innebär att arbete eller sysselsättning har bidragit till att kvinnorna upplever att de har fått 

möjlighet att komma in i det svenska samhället, lära sig att utföra aktiviteter på ett nytt sätt 

och även fått nya relationer och umgänge med andra som bidragit till att de utvecklat sin 

kompetens inom nya områden. Konklusion av studien visar att resultatet bidrar med ökad 

förståelse och kunskap om kvinnors vardagliga aktiviteter efter att de fått arbete eller 

sysselsättning efter invandring som kan vara till stöd för arbetsterapeuter som arbetar med 

immigrationsfrågor. Vidare kan resultatet utgöra en grund för fortsatt forskning och väcka nya 

frågor som kan ge mer kunskap om hur invandring kan förändra människors vardagsliv och 

aktiviteter. 

 
Nyckelord: Invandrare, arbetsterapi, arbete, Vardagliga aktiviteter, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstrakt  
 
 

The aim of  this study was to describe how work or other work related activities in Sweden 

have changed  everyday occupations after immigration. To study this a qualitative interview 

study was performed where data was gathered from ten women who had immigrated from the 

Middle East and were recruited from social enterprises. 

Data were analyzed using content analysis and the analysis showed three catagories: i) 

"Increased responsibilities with new activities", the results showed that women's 

responsibilities in the home and also outside the home, had increased which affected their 

whole occupational repertoire. ii) "New roles and changed routines in everyday life", the 

result showed that the work or employment had changed the women's roles and routines of 

everyday life which they now had to adapt to, and iii) "Expanded social relations", which 

meant that  work or employment, supported the women  to feel integrated into the Swedish 

socity. Further to learn to perform activities in a new way and to develop new relationships 

that contributed to competence in new areas. To conclude this study contributes with an 

understanding and knowledge of how work or employment have changed the womens 

everyday occupation after immigration.    This knowledge can be used to support 

occupational therapists who work with immigration issues. Furthermore, the results provide a 

basis for further research and raising new questions that can provide more knowledge of how 

immigration can change people's daily life and occupations. 
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Inledning 
 

Idag lever vi i en värld som blir allt mer globaliserad där människor reser av varierande 

anledningar. Människor invandrar ofta i förhoppning om en förbättrad livskvalitet (Garrett & 

Bautista, 2000). Med varje invandring är livstörningar oundvikliga, vilket påverkar individens 

förmåga att engagera sig i välbekanta roller, rutiner och vanor (Meleis, Sawyer, Hilfinger 

Messias, Schumacker, 2000). Som invandrarkvinna är jag intresserad av att studera 

invandrares erfarenheter som relaterar till arbete eller sysselsättning efter invandring.  

 I studien används begreppet invandrare för någon som är utrikesfödd och som själv har 

invandrat till Sverige. 

 I Nationalencyklopedin definieras begreppet invandrare som ”En person som flyttar från ett 

land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid enligt folkbokföringen i Sverige minst 

ett år” (Nationalencyklopedin, 2016-05-05).  Även i en slutrapport från regeringen 

rekommenderas det att begreppet invandrare bör användas om någon som själv har invandrat 

till och är folkbokförd i Sverige (Regeringskansliet, 2000). 

 

Jag har själv arbetat med invandrare och har hört och sett de svårigheter som invandare möter 

när de söker jobb eller försöker få anställning. Någonting som har varit generellt utmärkande 

är att de som inte har en utbildning från sitt hemland eller som är analfabeter, har det svårare 

att integrera sig i samhället och upplever utanförskap. Dessutom fortsätter de att vara nära 

knutna till sina hemlandtraditioner och värderingar. Jag har observerat att deras engagemang 

och delaktighet i samhället har varit av stor betydelse för deras utveckling och integrering.  

 

 

 

 

 
  



 

 2 

Bakgrund 
 

Arbetsterapiparadigmet grundades ursprungligen på aktivitet (Dickie, 2009). Kielhofner 

(2012) definierar mänsklig aktivitet på följande sätt: ”mänsklig aktivitet syftar på arbete, lek 

och aktiviteter i vardagliga aktiviteter inom ramen för den tidsmässiga fysiska och 

sociokulturella kontext som karaktärisera mycket av mänskligt liv”. Vidare förklarar 

Kielhofner (2012) att mycket av människans aktivitet innefattas av att interagera med andra i 

sociala grupper. 

Kielhofner och Burke (1997) uppger att ett aktivitetsperspektiv har fokus på individers hälsa i 

samband med vardagliga aktiviteter. Eftersom en flytt i form av invandring påverkar 

individens förmåga att engagera sig i välbekanta roller, rutiner, vanor och engagemang i 

meningsfulla aktiviteter kan flytten vara avgörande för individens hälsa och välbefinnande 

 (Meleis et al, 2000). 

 

Vidare definieras arbete av Kielhofner (2012) som den produktiva aktiviteten som bidrar till 

någon service eller råvara till andra. Arbetet anses vara en viktig aspekt av kultur och klass, 

eftersom det hjälper individer att organisera sin personliga och sociala försörjning (Falicov, 

2001). Det arbete som individer väljer tillhandahåller finansiella tillgångar och kan också 

hjälpa individen att möta samhälleliga och familjära förpliktelser. Den mening och de 

värderingar som arbetet ger varierar från person till person och kan påverkas av kulturell 

bakgrund (Brown, Kitchell, O’Neill, Lockliear, Vosler,  Kubek & Dale, 2001). 

 

 Kulturella skillnader och aktivitetsutanförskap 
hur individer är socialiserade, deras uppfattning av den roll som arbetet har i  

 Identifiering av kulturella skillnader kan bidra till ökad förståelse av kulturens komplexitet 

(Kane, 1998). När personer med invandrarbakgrund engagerar sig i meningsfulla aktiviteter 

kan det kännas som en positiv utmaning vilket kan påverka deras livskvalitet positivt. 

Följaktligen kan en aktiv roll i samhället och en känsla av kulturell samhörighet ha en viktig 

roll när det gäller att formulera en persons identitet (McKay & Molineux, 2000). Enligt Yerxa 

(1991) kan en person finna mening och en känsla av samhörighet genom en aktiv roll i 

samhället eller genom att engagera sig på olika sätt. Aktivitet är ett kulturellt begrepp och 

olika typer av aktiviteter har olika betydelser i olika kulturer (CAOT, 2002, Iwama, 2003).  

Ett sätt att definiera och förstå vad kultur är, är att förstå hur andra beter sig och varför de gör 

saker som de gör (Dickie, 2004).  För att ta reda på vad en persons meningsfulla aktiviteter 
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innebär är det viktig att ta hänsyn till deras kultur (Iwama, 2010). Olika kulturer har olika 

världsbilder, det vill säga hur tillvaron uppfattas. Varje människas identitet påverkas av nya 

erfarenheter under hela livet. Därmed anpassar sig kulturen och förändrar människan, ibland 

dramatiskt men ofta långsamt beroende på individernas handlingar och val. Det finns en stark 

samverkan mellan kultur och det dagliga livet (Bonder & Miracle, 2004).  

 

Kulturen har dessutom en förmåga att påverka en människas val av aktivitet samt värdet och 

meningen som aktiviteten har i individens liv (Townsend, 2002).  Personen med 

invandrarbakgrund tar med sig sina erfarenheter och uppfattningar om olika aktiviteter från 

sitt land. Vissa lägger nämligen en större vikt på värdet av dessa erfarenheter än andra gör.  

Mattingly och Beer (1993) noterar exempelvis att den egna kulturen blir mer tydlig när 

personen kommer i kontakt med andra kulturer. När det sker förändringar i personens 

uppfattning i det nya landet kan integrering uppstå. Därmed kan anpassningsprocessen i hög 

grad påverkas av den fysiska, sociala, kulturella och politiska miljön. 

 

Miljön påverkar alltså personer och deras aktiviteter. Person-, miljö- och aktivitetsmodellen 

för arbetsterapi belyser vikten av tre huvuddimensioner: personen, miljön och aktiviteten. 

Med denna modell betonas det dynamiska samspelet mellan dessa tre komponenter (Law, 

Cooper, Strong, Stewart, Rigby & Letts, 1996). Genom att ta reda på hur dessa tre 

komponenter samverkar går det att förstå hur de påverkar livet på olika sätt för personer med 

invandrarbakgrunder. Detta möjliggör för arbetsterapeuter att få en insikt i vad som kan 

underlätta eller försvåra dessa människors deltagande i meningsfulla sysselsättningar (Suto, 

2009). 

 

Meningsfulla sysselsättningar är avgörande för en människas tillvaro. Occupational justice är 

exempelvis en teori som kan definieras genom att alla människor har rätt till aktiviteter som 

de anser vara meningsfulla för att främja deras hälsa och välbefinnande. När människor kan 

delta i meningsfulla aktiviteter som de själva väljer, kan de uppnå sina mål efter sina 

förmågor (Standnyk, Townsend & Wilcock, 2010). Människor väljer aktiviteter utifrån sina 

kulturer, normer eller värderingar som de har internaliserat över tid. Townsend och Polatajko 

(2007) beskriver om valet av aktiviteter där varje individ utgår från de grundläggande 

värderingar som utformas i den miljö som individen befinner sig i. En person som flyttar till 

ett annat land och därmed byter miljö kommer eventuellt inte ha lika meningsfulla 

aktivitetsmöjligheter som innan. 
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Ett minskat deltagande i meningsfulla aktiviteter kan bidra till att personer med 

invandrarbakgrund upplever utanförskap (Whiteford, 2000). Vissa personer med 

invandrarbakgrund är oförmögna att delta i aktiviteter som de upplever värdefulla på grund av 

språkbarriärer, teknikhinder, social isolering och mentala hälsoproblem. De befinner sig ofta i 

en isolerad värld som inte är deras hem (Whiteford, 2000). Det finns konsekvenser med 

skadliga långvariga effekter av aktivitetsdeprivation och obalans som många invandrare 

upplever. Rutiner störs vilket leder till ineffektiv tidsanvändning och personen har svårigheter 

att anpassa sig till sitt nya liv. En konsekvens av detta och ett minskat deltagande i 

meningsfulla aktiviteter är att dessa personer får problem att integrera sig i samhället vilket 

leder till minskade arbetsmöjligheter och färre arbetsroller. Detta medför ytterligare 

aktivitetsdeprivation (Whiteford, 2000). 

  

Språkbarriärer 
 

Kulturella aspekter som till exempel en individs roller och vanor, är av betydelse för hur 

aktiviteter uppfattas som meningsfullt. Dessutom kan språkbarriären i det nya landet ha en 

avgörande roll för personer med invandrarbakgrund då de lätt hamnar i ett läge av 

utanförskap. Utanförskap uppstår ofta i brist på aktiviteter som leder till färre sociala 

kontakter (Whiteford, 2010). Språkkunskaper är också en grund för delaktighet i samhället. 

Språket är nödvändigt för människor för att ta del av och förmedla information. Följaktligen 

kan svaga språkkunskaper orsaka problem med den kulturella och sociala integrationen i 

samhället. Dessutom är ensamhet, brist på utbildning, låg levnadsstandard och begränsade 

möjligheter på arbetsmarknaden ofta ett resultat av svaga språkkunskaper (Gabrielsen & 

Lagerstrøm, 2005).  

 

Förvärvet av det nya språket är därför ett viktigt mål för personer med invandrarbakgrund då 

det påverkar många aspekter av integrationsprocessen (Mesch, 2003). Att lära sig det nya 

språket har visat sig vara starkt och positivt associerat med tillgången till arbetsmarknaden, 

ekonomisk framgång, social integration, politiskt deltagande och ett personligt välbefinnande 

(Amit, 2010). För att förstå dessa personers aktuella arbetsförmåga krävs kunskap om deras 

tidigare aktivitetserfarenheter som de har med sig från sina hemländer. Dessa erfarenheter kan 

de använda som verktyg för att kunna överkomma hinder och anpassa sig till det nya 
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samhället på det sättet som de är vana vid vilket kan underlätta integreringen (Malekpour, 

2008).  

 

Det är därför intressant att ta reda på vad personer som invandrat har gjort för att förverkliga 

sina mål efter invandring. Enligt tidigare studier har de som inte har lyckats överkomma 

språkbarriären, som endast har lärt sig språket som behövts för att utföra det egna arbetet, 

begränsat sin socialisering både i arbete och på fritiden. Detta har undersökts hos 

latinamerikaner som arbetade i USA, men denna typ av studie om invandring och språkbarriär 

har inte genomförts utifrån svenska förhållanden. Därför kan det vara av intresse att 

undersöka hur denna typ av språkbarriär kan påverka invandrarens delaktighet och 

möjligheter till aktivitet i det svenska samhället (Dale, Albin, Kapolka-Ullom, Lange, Mccan, 

Quaderer, & Shaffer, 2005).  Språket har dessutom visat sig vara avgörande för skapandet av 

identitet eftersom det är med hjälp av språket som olika typer av aktiviteter kan utföras. De 

kunskaper som personer med invandrarbakgrund förvärvat från sitt hemland kan fungera som 

resurser i språkutbildning och arbete. Dessutom kan deltagande i olika aktiviteter ha betydelse 

för språkinlärningen och arbete. Välbekanta aktiviteter från den egna kulturen möjliggör 

kommunikation där språkkunskaperna är begränsade. Dessa tidigare egenskaper visar också 

hur de löser uppgifter i samband med vardagen antingen i ett arbete eller i hemmet (Werge. & 

Vik, 2012). 

 

Arbetsterapins fokus på vardagliga aktiviteter 
 

Aktivitet är ett centralt begrepp inom arbetsterapi och används för att beskriva vad en person 

gör. En människa utför en mängd aktiviteter varje dag vilka kallas vardagliga aktiviteter och 

delas in i olika områden exempelvis att ta hand om sig själv, vara produktiv, arbeta/studera 

och fritid. Dessutom beskrivs engagemang i meningsfulla sysselsättningar vara avgörande för 

hälsa och välbefinnande (Canadians Association Arbetsterapeuter (CAOT, 2007). Att flytta 

till nytt land innebär förändringar i aktiviteter och en del aktiviteter är inte möjligt i det nya 

landet. Varje människa behöver för sin hälsa och sitt välbefinnande skapa en balans mellan 

olika aktiviteter inom olika områden.  Genom att delta i olika aktiviteter i livet skapar och 

utvecklar varje person sin identitet och kompetens (Kielhofner, 2012).   

 
Arbetsterapeuter arbetar med personer från alla samhällsklasser. De sociokulturella normer 

som finns i västvärlden och i Sverige används ofta som modeller för att utvärdera människors 
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arbetsfunktioner. Det kan därför bli problematiskt att använda västerländska normer som 

modeller för att utvärdera personer med invandrarbakgrunder (Cena, McGruder, & Tomlin, 

2002).  

 

Enligt Occupational therapy Practice, Framework: Domain and process (2002), utvärderar 

arbetsterapeuter hur exempelvis arbete påverkas av kulturella och sociala sammanhang. 

Kulturella sammanhang avser de värderingar, övertygelser, seder, och normer som påverkar 

en individs aktiviteter. Det sociala sammanhanget omfattar relationer mellan individer och 

organisationer, något som återspeglar normer, roller och sociala rutiner för individer. 

Arbetsterapeuter inriktar traditionellt sett sina åtgärder mot individer som upplever 

svårigheter i att utföra sina aktiviteter. Däremot måste arbetsterapeuter få en djupare 

förståelse för komplexiteten och meningsinnebörden av individens kulturarv och tidigare 

arbetserfarenhet för att lättare kunna ta fram fungerade verktyg och kunna utvärdera.  

 

Kane (1998) observerade exempelvis att genom att få ökad förståelse för individens 

bakgrund, kultur och den kulturella komplexiteten, går det att få ökad förståelse för hur 

individen fungerar i ett arbete.  Däremot behöver personer från olika kulturella bakgrunder 

studeras och gruppmönster och föreställningar identifieras. Det är viktigt att vara medveten 

om de individuella skillnader som finns inom olika etniska grupper för att skapa sig en 

förståelse för den kulturella kontexten. 

 

 Det finns en lucka i litteraturen om frågor som rör vardagliga aktiviteter hos personer med 

invandrarbakgrund. Därför är jag intresserad av att undersöka hur arbete och sysselsättning 

påverkar invandrare, såsom deras vanor och roller efter invandring. Enligt min uppfattning vet 

vi med tanke på den pågående invandringen relativt lite om sambanden mellan arbete och 

vardagliga aktiviteter och hälsa inom olika invandrargrupper i Sverige. 

 

Syfte  
 

Syftet med denna studie var att beskriva hur arbetet eller sysselsättning i Sverige har influerat 

de vardagliga aktiviteterna efter invandring.   
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Metod 

Design  

Författaren valde att genomföra en intervjustudie där det insamlade materialet sedan 

genomlästes. Efter genomläsningen genomfördes en systematisk kvalitativ innehållsanalys. 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) bör intervjuerna transkriberas till en text och 

då bli föremål för en analys, det vill säga en analysenhet. Denna analysenhet syftar till att ge 

en helhetsbild. Intervjuerna transkriberades därför på det sättet och utgjorde analysenheter i 

undersökningen.  

Urval och deltagare 
 

Urvalet till denna studie gjordes utifrån uppsatta kriterier där inklusionskriterierna var att 

personerna skulle kunna prata och förstå svenska, ha invandrat från något land i Mellanöstern 

samt ha uppehållstillstånd. Det var även ett krav för deltagarna att ha en sysselsättning eller 

ett arbete i Sverige. Författaren gjorde alltså ett ändamålsenligt urval vilket innebär att 

deltagarna rekryterades utifrån uppsatta kriterier för att på ett så bra sätt som möjligt kunna ge 

svar på studiens syfte (Hartman, 2004). Rekrytering av deltagare ägde rum på ett socialt 

företag. Socialt företag innebär i det här fallet en person eller en grupp av människor, vars 

syfte är att skapa sociala värden, såsom att alla är lika mycket värda, och ekonomiskt hållbara 

lösningar för sociala problem (Smith et al. 2014; Peredo och McLean, 2006). I den aktuella 

studien deltog tio personer samtliga kvinnor i åldern 35-50 år samt de kom ifrån Irak, Syrien, 

Turkiet, Iran och Kurdistan. Dessa kvinnor har bott i Sverige mellan tio till 20 år. 

 

Tillvägagångssätt  
 

Författaren kontaktade några sociala företag som har samarbete med arbetsförmedlingen i 

Stockholms län för information om studien via telefon. Därefter skickade författaren mejl 

med förfrågan till kontaktpersonen på det sociala företaget om tillåtelse att få komma och ge 

information om studien för att kunna rekrytera eventuella deltagare (Bilaga1). Svar erhölls 

från ett socialt företag och författaren besökte företaget och informerade de potentiella 

deltagarna muntligt på plats om studiens syfte och genomförande samt hur de kunde anmäla 

intresse för att delta i studien. Ett skriftligt informationsbrev delades också ut (Bilaga 2).  

 



 

 8 

I samband med besöket genomfördes fyra intervjuer på plats. Ytterligare åtta intervjuer 

bokades in och genomfördes vid senare tillfällen. Två deltagare avbokade däremot sina 

intervjuer på grund av personliga skäl. Totalt intervjuades tio deltagare i studien. Inga 

ytterligare sociala företag svarade på förfrågan och ytterligare företag kontaktades inte. 

 

 

Datainsamling 
 

Författaren valde att göra ostrukturerade intervjuer där öppna intervjufrågor formulerades 

(Bilaga 3). Dessa frågeområden formulerades för att ringa in studiens syfte. Enligt Lundman 

och Hällgren Granheim (2012) är denna typ av intervjustruktur lämplig för att låta deltagare 

formulera sig på egen hand och uttrycka sina tankar.  

 

Innan intervjuerna med deltagarna påbörjades genomförde författaren en pilotintervju med en 

person utanför studien för att testa intervjuguiden. Detta gjorde författaren mer säker och 

förberedd inför de kommande intervjuerna. Intervjuerna genomfördes enskilt för att få så djup 

och innehållsrik information som möjligt. Författaren ställde spontana följdfrågor under 

intervjuerna genom att använda fraser såsom ” Kan du berätta mer om…” samt bekräftade 

också innehållet i det som deltagarna sagt genom fraser som ”du har berättat att…” för att 

säkerställa att författaren uppfattat deltagarna rätt. Alla intervjuer spelades in med hjälp av 

mobiltelefon efter att ha fått tillåtelse av deltagarna.  Intervjuerna varade i cirka 25 minuter till 

45 minuter och transkriberades ordagrant för analys. Intervjuerna varierade i hur 

informationsrika de var. Efter tio intervjuer avslutades datainsamlingen då författaren ansåg 

att ett rikt material utifrån studiens syfte erhållits. 

Dataanalys 
 

För att bearbeta och analysera materialet valdes en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv 

ansats. Enligt Lundman & Hällgren Granheim, (2012) innebär en induktiv ansats en 

förutsättningslös analys av texter som kan vara baserade på människors erfarenheter och 

berättelse om sina upplevelser. Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter för 

att identifiera skillnader och likheter.  De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant 

samma dag som intervjuerna ägde rum. Sedan lästes intervjuerna igenom för en helhetsbild 
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och därefter togs meningsbärande enheter ut i varje intervjutranskription som motsvarar 

studiens syfte.  

 

Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2012) bör dessa meningsbärande enheter väljas ut 

utifrån studiens syfte, det vill säga den delen av texten som innehåller viktigt information och 

som är relevant för studiens syfte vilket i detta fall var att beskriva hur sysselsättning eller 

arbete har förändrat deltagarnas vardagliga aktiviteter. Ett exempel på en meningsbärande 

enhet är ”mitt ansvar området blev flera”. Därefter kondenserades de meningsbärande 

enheterna där meningsbärande enheter förkortades för att bli lätthanterliga utan att viktigt 

innehåll i texten skulle gå förlorat. Ett exempel på en kondenserad meningsenhet är att 

”ansvarsområden har blivit flera”. De kondenserade meningsbärande enheterna blev därefter 

kodade. ”Ansvarsområden har blivit fler” fick exempelvis koden ”många ansvarsområden”. 

Koderna sammanfördes i grupper utifrån likheter och olikheter så att preliminära kategorier 

uppkom. Ett exempel på en sådan preliminär kategori är ”utökade ansvarsområden efter 

invandring”. Handledaren läste också två intervjuer och tog ut meningsenheter varpå en 

diskussion fördes om samstämmighet utifrån syftet. Författaren diskuterade även de 

preliminära kategorierna med handledaren och analysen fortskred till dess samstämmighet 

uppnåddes. Analysen mynnade såsmåningom ut i tre kategorier som beskriver hur vardagliga 

aktiviteter förändrats efter invandring. 

Etiska övervägande  
 

Samtliga deltagare fick en skriftlig och muntlig information om vad studien skulle handla om 

och på vilket sätt de skulle medverka i studien. I och med den informationen fick deltagarna 

reda på syftet med intervjun samt att deltagandet skulle vara frivilligt och därför kunna 

avbrytas när som helst utan skäl. Denna information upprepades även vid intervjun där 

författaren också bad om tillåtelse att spela in samtalet via ljudupptagning.  

 

Deltagarna garanterades att allt material skulle behandlas konfidentiellt, detta innebar att 

ingen annan än författaren och handledaren skulle ha tillgång till den samlade informationen. 

Därför har resultatet presenterats på sådant sätt att ingen enskild person kan kännas igen. Då 

en intervju alltid kan väcka tankar och känslor kring det som samtalas försökte författaren att 

vara lyhörd och skapa förtroende samt visa deltagarna respekt för deras erfarenheter. Enligt 

Granskär och Höglund-Nilsen (2012) bör författaren ha en professionell roll och därför inte 
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uttrycka sina egna personliga åsikter under intervjuerna. För en trovärdig studie med hög 

giltighet är det viktigt att materialet behandlas försiktigt för att undvika feltolkningar eller att 

svaren förändras (Lundman & Hällgren, 2012). Därför försökte författaren behålla deltagarnas 

ord och beskrivningar så mycket som möjligt fram till preliminära kategorierna. På grund av 

att deltagarnas modersmål inte var svenska finns det en risk för att författaren har missförstått 

något.   

 

Fördelen med denna studie är att få kunskaper om hur arbetet eller sysselsättning i Sverige har 

influerat de vardagliga aktiviteterna efter invandring. Denna kunskap kan vara till nytta för 

arbetsterapeuter och andra professioner som arbetar med invandrarbakgrund för att främja 

aktivitet. Idag lever vi i en värld som blir allt mer globaliserad och Sverige har i och med den 

ökade invandringen blivit ett mångkulturellt land. Att flytta till ett annat land innebär att möta 

en ny miljö och kultur vilket kan påverka vardagslivet på olika sätt. Detta är ett område där 

det saknas kunskap.  

Resultat  

Analys av insamlade data har resulterat i tre kategorier ”Utökade ansvarsområden med nya 

aktiviteter”, ”Nya roller och förändrade rutiner i vardagen”,” Förändring i sociala relationer 

har påverkat vardagliga aktiviteter”. Resultatet av kategorierna kommer beskrivas i text samt 

styrkas med citat från deltagarna. 

Utökade ansvarsområden med nya aktiviteter 

Denna kategori beskriver deltagarnas erfarenheter av hur arbete eller sysselsättning medfört 

att de fått utökade ansvarsområden och fler aktiviteter i sin vardag än tidigare, framförallt 

aktiviteter utanför hemmet. Kvinnorna beskrev att deras huvudansvar i sitt tidigare hemland 

framförallt var att sköta hemmet vilket innefattade att utföra hushållssysslor som att göra 

inköp av mat, tillaga mat, städa och tvätta samt att ta hand om barn och familjemedlemmar. 

Detta ansvar delades dock ofta med andra kvinnor i familjen. Nedanstående citat ger en bild 

av denna erfarenhet: 

”… eftersom jag bodde med min mans familj så vi var 10 personer hemma som vi bodde 

tillsammans, jag hade mina svärföräldrar och min mans fyra syskon som bodde tillsamman 



 

 11 

med oss då, så att jag och min svärmor var de ansvariga som handlade mat, och lagade mat 

och så där, men när vi kom hit då var det bara min man jag och vår lilla son som vi hade då.” 

 

 Efter invandring beskrev kvinnorna att deras ansvarområden hade ökat vilket var relaterat till 

att aktiviteter såsom studier, arbete eller sysselsättning hade tillkommit. Detta medförde också 

att barnen inte kunde vara hemma under dagarna och kvinnorna ansvarade för att hämta och 

lämna barnen på förskolan. Deras ansvar för hem och hushållssysslor beskrevs nu vara större 

då de inte längre hade andra kvinnliga familjemedlemmar att dela det med, medan ansvaret 

för barnen och andra familjemedlemmar hade minskat då de inte längre levde som en 

storfamilj. Kvinnorna beskrev att det efter invandring tillkommit nya aktiviteter och att de 

hade fler aktiviteter än tidigare under dagen vilket illustreras genom följande citat:  

“Dels hade jag all den sysselsättning och hushållarbete som ansågs vara kvinnors jobb plus 

jag fick gå till skolan och så småningom när jag började jobba så hade jag hushållarbete och 

ta hand om barnet. Jag gick parallellt både i skolan för att lära mig språket och samtidig 

började jag jobba”. 

Av kvinnornas beskrivningar framkom också ett utökat ansvar för barnen då barnomsorg inte 

fanns att tillgå vilket påverkade deras möjligheter att studera eller arbeta negativt. En kvinna 

berättar att bristen på barnomsorg har hindrat henne från att gå till skolan för att delta i 

språkundervisning och därför begränsat hennes möjlighet till arbete eller sysselsättning: 

 

”I mitt land Irak har mina syskon barn. De har mycket hjälp, även grannar hjälper om man 

inte har familj. Men här alla är upptagna, bara dagis. Om barnen är sjuka ingen hjälper, här 

finns det ingen hjälp. Jag tänker ibland att jag kunde studerat, skaffat mig en bra utbildning 

innan jag fick barn. Men ingen har sagt till mig att man måste lära sig svenska och skaffa sig 

en utbildning, sen jobb och sen barnen ska komma. Men jag tänkte inte så på den tiden att jag 

var tvungen vara hemma och ta hand om barnen”.  

 

Vissa av kvinnorna berättar även att det utökade ansvarsområdena och aktiviteterna i deras 

vardag i det nya landet både hemma och utanför hemmet har påverkat deras familjesituation. 

Det innebär att den stora belastningen som kvinnorna upplever har fått stora konsekvenser på 

deras familjesituation efter invandring vilket har lett till skilsmässa i värsta fall: 
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”Min man gjorde ingenting. Han körde tidningen och kom hem och vilade, tog sitt te och 

pluggade, men allt arbete var på mina axlar. Jag klarade inte och skilde mig.” 

Nya roller och förändrade rutiner i vardagen 

Denna kategori beskriver hur deltagarna efter invandring fått nya roller men också hur 

tidigare roller förändrats vilket har påverkat deras dagliga rutiner.  

Resultatet visar att kvinnornas roller har förändrats efter invandring framförallt eftersom de 

förväntas komma ut i arbete eller någon form av sysselsättning i Sverige. Kvinnorna berättade 

att de i sitt tidigare hemland vanligen avslutade sina studier efter gymnasiet och därför 

stannade hemma för att ta hand om hem och familj. Att ha en yrkesroll var enligt kvinnorna 

inte vanligt och inte heller något som uppmuntrades. Nedan citat illustrerar detta:   

”Det fanns jobb i banken eller som läkarsekreterare men jag ville inte jobba och min pappa 

tyckte inte om att hans döttrar ska jobba.  Mina systrar jobbade inte heller utan vi 

respekterade pappa och jag var nöjd och glad att stanna hemma med min mamma och hjälpa 

till.” 

 Den nu tillkomna rollen som studerande eller yrkesarbetande beskrevs av kvinnorna både 

som positivt men också som en förändring i deras vardagliga rutiner. Rollen har gett dem 

bekräftelse och en social identitet som de tidigare inte haft. Dock har den medfört att de i stor 

utsträckning tvingats förändra sina tidigare vardagliga rutiner. Arbetet eller sysselsättningen 

upptar en stor del av kvinnornas tid vilket påverkar när och hur vardagliga aktiviteter såsom 

exempelvis att handla mat och sköta hemmet kan utföras. Därför har det varit viktigt för 

kvinnorna att utveckla nya rutiner i vardagen vilket illustreras av nedanstående citat: 

”Jag stressar inte mig annars det blir för mycket, jag får panik attacker, jag har bromsat 

stress genom att skapa rutiner. Men jag har förändrat så mycket mitt sociala liv. Jag har 

skapat rutiner och planera att hinna med allt och jag vi kompisar alla har vi vårt schema och 

vi vet när vi är lediga för att träffas annars blir det jobbigt”  

Kvinnorna berättar också hur arbetet inte bara har påverkat deras egna roller utan även deras 

syn på kvinnors roller i ett generellt perspektiv. De har ändrat uppfattning om kvinnors roller 

och att kvinnor kan vara verksamma i samhället och inte bara i hemmet. En kvinna säger: 
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”När jag började jobba här i Sverige, så vann jag mycket mer revir. Jag upptäckte en helt ny 

värld, då jag kom in i samhället på helt nya områden som jag inte hade upptäckt hemma i 

Iran. Att komma ut och jobba med främmande människor och få nya uppgifter på 

arbetsmarknaden var något nytt för mig och mycket lärorikt som jag tyckte om.” 

 Den nytillkomna rollen att ha ett arbete/sysselsättning var något kvinnorna berättade om med 

stolthet. Att nu bidra till försörjningen var något som gav kvinnorna en bättre självkänsla 

samtidigt som de fick en förbättrad ekonomisk situation. De beskriver också hur mannens roll 

har förändrats efter invandringen och att det i familjen blivit en annan rollfördelning dem 

emellan. Vissa av deltagarna beskriver hur de anser att deras män har förändrat sin identitet på 

grund av att mansrollen ser så annorlunda ut i det nya hemlandet jämfört med det tidigare. 

Nedanstående kommer en av deltagarnas utsago: 

”Jag fick nya roller, han förlorade sina gamla och dessutom var han inte alls mottagligt för 

förändringarna. Enligt hans uppfostran var det kvinnors jobb, att ta hand om hemmet, men 

allt det förändrades när vi kom till Sverige.” 

 

”Jag fick kliva fram och jobba och min inkomst räknades också på ekonomi och familj 

försörjningen vilket gjorde han tappade bort sin huvudroll, hans trygga plattform försvann 

för honom då där han förlorade en tryggmark sin självkänsla or jobb familjelivet här 

förändrades här Sverige.” 

 

Av resultatet framgår också att de kvinnor som tidigare haft yrken med högre status i sitt 

hemland nu efter invandring har förlorat den rollen. Här visar deras erfarenheter på att de inte 

får möjlighet att utöva dessa yrken exempelvis på grund av språkbegränsningar men också på 

hur de omvärderat vilken betydelse rollen som yrkesarbetare har för deras identitet: 

 

”Nu kan jag hjälpa människor som är i min situation som när jag kom till Sverige. Vad ger 

mig den där statusen (att vara jurist) jämfört med den här? Ingenting. Jag har fått vara 

människa, jag har vuxit upp som en människa här i Sverige. Vad har den för nytta den 

statusen? Nu är jag en människa, en annan människa, aldrig återvända mig till Irak.” 

Utökade sociala relationer  
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Denna kategori beskriver hur arbete/ sysselsättning varit en möjlighet för kvinnorna att lära 

sig den svenska kulturen, nyanserna i språket och de sociala koderna. Genom sociala 

kontakter på arbetsplatserna har deras nätverk utökats och deras möjligheter till umgänge och 

relationer med andra.  

 

”I och med arbetet att få komma ut i samhället och möta och samspela med andra främmande 

människor. Det var väldigt stort men samtidig roligt och utvecklande. Så småningom förstod 

jag att om man inte hälsar på en arbetsplats är man nonchalant,”   

 

Det utökade sociala livet som dessa kvinnor upplever ger dem självförtroende till att 

självständigt kunna utföra vardagliga aktiviteter. Detta är något de beskriver som både 

positivt men också negativt. Det skapar en större frihet för dem men samtidigt beskriver de att 

det är en mer individualistisk syn på hur människan ska sköta sina vardagliga aktiviteter. I 

hemlandet kunde de få hjälp av vänner och familj med vardagsbestyr och mycket av de 

vardagliga aktiviteterna utfördes tillsammans men i Sverige känner de ett större krav på att 

klara av saker själva. 

  

”I vårt land hade vi en kollektiv utveckling där släkt och grannar hjälpte varandra. Det 

underlättade livet.” 

 Att lära sig språket var både nyckeln till att få ett arbete/sysselsättning men också något som 

utvecklades härigenom. Att kunna språket beskrev kvinnorna som en möjlighet att få tillträde 

till andra aktiviteter i samhället och till umgänge med andra, att kunna göra sig förstådd i 

möte med andra människor.  

”Jag lärde mig språket genom jobbet, även jag inte förstod så mycket. Om man inte har jobb 

och sitter hemma bryr man sig inte om språket. Om man möter människor kommer behovet av 

att träffa andra människor, och med tiden lär man sig språket.” 

 Det ökade sociala umgänget och mötet med den svenska kulturen har enligt kvinnornas 

beskrivningar gett dem tillgång till två kulturer vilket beskrivs som berikande men kan också 

utgöra en ökad belastning på dem. Det är inte alltid enkelt att förena två kulturer inte heller att 

kunna upprätthålla traditioner och ceremonier från både kulturerna som en kvinna berättar:  

”Jag menar att jag har vårt liv och ett svenskt liv. Man har hemlandets språk och det svenska 
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språket. Man har släktingar i hemlandet och man har egna traditioner och svenska 

traditioner. Allting har blivit dubbelt, dubbelt arbete hela tiden. Jag måste fira egen jul, 

nyårsfirande. Man ska göra svenska nyår, svensk påsk och våra egna traditioner. Det blir 

väldigt mycket.”  

De nya sociala relationerna skapar också möjlighet att lära sig hur vardagliga aktiviteter utförs 

i Sverige. En av kvinnorna berättar hur hon har förändrat sina matinköp och till viss del 

matkulturen efter att hon har umgåtts med sin svenska väninna:  

 ”När vi får gäster brukar vi laga olika sorters mat, fyra-fem sorters maträtter. Hon säger att 

det är för mycket, vi gör inte så, en sorts maträtt räcker. Jag sa till henne att vi är vana vid att 

laga olika maträtter när vi har gäster. Det är inte detsamma även när hon handlar mat som 

hon behöver. Vi tänker till exempel tre månader framåt vad vi behöver. Det är fel, vi hinner 

inte använda och datumen går ut och vi slänger maten. Jag lärde mig att handla vid behov 

efter vad vi behöver till exempel den här veckan. Man lär sig, jag lärde mig av henne.” 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna studie var att beskriva hur arbete eller sysselsättning har influerat 

vardagliga aktiviteter efter invandring. Resultat av studien har visat att kvinnornas ansvar har 

utökats i hemmet likaså att deras ansvar för aktiviteter utanför hemmet ökat vilket påverkar 

deras aktivitetsrepertoar. Det ansvar som kvinnorna tidigare delats med andra i 

familjemedlemmar har efter invandring förändrats. Arbetet eller sysselsättning har även 

förändrat kvinnors roller och rutiner i vardagen som de nu behöver anpassa sig till. Vidare har 

arbete eller sysselsättning bidragit till att kvinnorna upplever att de har fått möjlighet att 

komma in i det svenska samhället, lära sig att utföra aktiviteter på ett nytt sätt och även fått 

nya relationer och umgänge med andra som bidragit till att de utvecklat sin kompetens inom 

nya områden.  

 En studie av Gupta och Sullivan (2013) visar att invandrarkvinnor ansvarsområde har ökat 

eftersom de har fått arbeta utanför hemmet. Denna studie visar på liknande sätt som aktuell 

studie att kvinnorna behövde gå till skolan för att lära sig språket eller arbeta utan att ha stöd 
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av sina familjer eller vänner. Vidare att kvinnornas ansvar blev större efter invandring 

eftersom de inte längre delade det med familjen och vänner som de tidigare gjort i sitt 

hemland.  Dessa resultat bekräftas även i en studie av Suto (2009) som visar hur kvinnor 

upplever vardagliga aktiviteter som en utmaning eftersom de inte har sina familjer för att 

hjälpa dem.  

Av resultatet framgår hur kvinnornas nya ansvar och aktiviteter efter invandring har förändrat 

deras roller och rutiner. För att utföra vardagliga aktiviteter som hushållarbete, arbete och 

barnomsorg har kvinnorna försökt anpassa sig till den nya situationen vilket krävt att de 

utvecklat nya rutiner.  Detta bekräftas också av Gupta och Sullivan (2013) som i sin studie 

visade hur kvinnorna hade förändrat sina personliga rutiner för att ta hand om familjen på 

egen hand. Enligt Kielhofner (2012) bidrar de aktiviteter som vi väljer att göra till att skapa 

aktivitetsmönster i vardagen som mestadels grundas på de rutiner som vi lär oss. Vidare 

förklarar teorin (Kielhofner, 2012) att när nya vanor och rutiner lärs in innebär det att 

personen överger de gamla inlärda mönstren eftersom de inte längre är användbara.  

Utbildningsmöjligheter och tillgången till arbete medförde ett socialt stöd som utökade 

kvinnors roller utanför hemmet vilket har förändrat kvinnornas vardagliga aktiviteter och 

medför att de utövar nya aktiviteter och upplever utökad kompetens i aktivitet.  Resultatet 

reflekterar hur de förhandlar flera roller, exempelvis att de talar svenska och härigenom också 

kan komma in på arbetsmarknaden. Liknande har framkommit i en studie av Tsai (2003) som 

menar att invandrare från Taiwan sammankopplar språkkunskaper med att kunna utföra sina 

vardagliga aktiviteter och att interagera med andra människor. Resultatet belyser hur den nya 

situationen krävde att kvinnorna behövde ändra sina rutiner och hitta olika strategier för att 

övervinna bristen av hjälp i barnomsorg och det utökade ansvaret för hushållarbetet. Aspekter 

som att ha möjlighet att utveckla en social identitet och etablera nya sociala kontakter i det 

nya landet efter invandring och kunna dela sina tankar och känslor med andra människor ses 

som viktigt för alla människor vilket beskrivs av Eklund, Gunnarsson och Leufstadius (2010).  

Det framgår också av resultatet att arbete har varit en möjlighet att öka kvinnornas aktiviteter 

utanför hemmet. Kvinnorna har härigenom också skapat kontakter med andra i det nya landet. 

Därmed har kvinnornas sociala relationer ökat betydligt. Genom att gå till skolan och lära sig 

språket har de ökat sina kompetenser och det har också varit en möjlighet att lära känna andra 

kulturer. I likhet med detta beskriver Whiteford (2000) språket som viktigt och en ingång till 

att kunna delta i det nya samhället. Vidare menar Berry (2001) att i samband med invandring 
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sker kulturella förändringar genom kontakt med andra människor i det nya landet. Genom att 

avstå från sin gamla kultur ersätts den med den nya kulturen. Detta är delvis i 

överensstämmelse med studiens resultat. Dock visar kvinnornas erfarenhet också på hur två 

kulturer behöver förenas vilket både upplevdes som positivt men också som en utmaning.  

 Bacallao och Smokowski (2009) försökte skapa en konceptuell modell för att beskriva 

kulturell anpassning efter invandringen av mexikanska familjer till USA. Författarna noterade 

att familjerna integrerar vissa amerikanska seder, språk eller sociala beteende i deras dagliga 

liv vilket ökar tvåspråkighet och i vissa fall dubbelkultur. Detta överensstämmer med 

resultatet där studiens deltagare lever i en dubbelkultur.  

De studier som diskuterats i relation till den aktuella studiens resultat är framförallt 

internationella och det finns begränsat med forskning utifrån svenska förhållanden och hur det 

är att ha immigrerat till Sverige.  Det bör även tilläggas att studier om kopplingen mellan 

invandring och vardagliga aktiveter och arbete inte är kartlagda i Sverige. Därmed, med 

dagens stora invandringsvåg över hela Europa, krävs det att studier genomförs även i Sverige.  

Med hjälp av dessa kunskaper skulle man som arbetsterapeut kunna hjälpa de nyinflyttade 

och skapa bättre förutsättningar för att få fler kvinnor (och även män) att bli verksamma i 

samhället. Det skulle även kunna bidra till att stödja personer som invandrat att integreras i 

det svenska samhället och samtidigt kunna bibehålla det som är viktigt utifrån deras kultur. 

Detta eftersom arbetsterapi har som syfte att hjälpa människor att klara sina vardagliga 

aktiviteter och på så sätt uppleva att de har ett meningsfullt liv (Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter, 2014). Målet med arbetsterapi är att klienten ska få ett värdefullt liv i 

överensstämmelse med hans eller hennes egna önskemål och behov i förhållande till 

omgivningens krav (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2005).  

Metoddiskussion 

Författaren har valt att i denna metoddiskussion fokusera på studiens design, urval, dataanalys 

och studiens överförbarhet. Syftet med studien var att beskriva hur arbetet eller sysselsättning 

i Sverige har influerat de vardagliga aktiviteterna efter invandring. För att besvara syftet 

valdes en kvalitativ intervjustudie. Metoden valdes för att få en djupare förståelse för hur 

personer som invandrat till Sverige upplever sina vardagliga aktiviteter och hur dessa har 

förändrats. Denna metod har enligt författaren varit lämplig för att ge svar på syftet eftersom 
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det är ett område som är lite beforskat. Det kan motivera att kvalitativa studier genomförs för 

att börja utveckla kunskap inom området. 

Urvalet till denna studie gjorde utifrån uppsatta kriterier där både kvinnor och män 

inkluderades. Dock var det endast kvinnor som anmälde sitt deltagande för studien. 

Rekryteringen skedde från ett socialt företag och antalet deltagare, som gjorde att ett rikt 

material kunde uppnås, erhölls efter denna rekrytering. Om fler sociala företag hade kontaktas 

är det möjligt att anta att även män kunde ha rekryterats för studien. Dock ger denna 

homogena grupp en bra bild av kvinnors erfarenheter av förändringar i vardagliga aktiviteter 

efter invandring. Det är däremot av vikt att i fortsatt forskning även inkludera män för att få 

kunskap och förståelse för hur män upplever detta.  

Val av deltagare har också inflytande för studiens giltighet. Samtliga deltagare i 

undersökningsgruppen är kvinnor. Deltagarna hittades genom ett socialföretag vilket kan ha 

påverkas resultatet. Hade det funnits möjlighet att resa och göra intervjuer med deltagare 

spridda över Sverige hade det naturligtvis gett mer tillförlitliga resultat som hade kunnat 

stärka överförbarheten. 

Datainsamling genomfördes med ostrukturerade intervjuer med utgångspunkt i en 

intervjuguide. För att säkerställa att de frågeområdena som formulerats var lämpliga för att 

besvara studiens syfte genomfördes en piltintervju. Efter genomförd pilotintervju 

omformulerade frågeområdena och följdfrågor identifierades för att kunna utveckla svaren 

och få en rik information. I detta skede diskuterades även frågeguiden med handledaren vilket 

upplevdes viktigt för trovärdigheten då författaren själv har en invandrarbakgrund. 

Författarens ovana att genomföra intervjuer kan ha inverkat negativt på den information som 

deltagarna delat med sig av. Dock tror författaren att detta har vägts upp av hennes vana att 

samtala med människor utifrån tidigare livserfarenheter, de förmågor som förvärvats under 

utbildningen till arbetsterapeut samt de samtal som författaren har haft med personer i olika 

livssituationer under de verksamhetsförlagda studierna i utbildningen rörande vardagliga 

aktiviteter och förändringar i dessa. Författaren tror även att det varit möjlighet att upprätta en 

relation som baseras på förtroende utifrån att författaren också själv har invandrarbakgrund.  

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) finns det dock en viss nivå av tolkning inom 

den kvalitativa innehållsanalysen oavsett om ansatsen är manifest eller latent. Det här är 

viktigt att ta hänsyn till när resultatets tillförlitlighet diskuteras. Därför återkopplades 



 

 19 

meningsbärande enheter, koder och kategorier, under hela analysprocessen, till 

ursprungsintervjuerna. På detta sätt tog författaren alltid hänsyn till den ursprungliga 

kontexten vid analyseringen. Författaren hade även en dialog med handledaren, vilket ökar 

resultatets tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) som beskriver att en noggrann beskrivning 

av urval och analysarbete, samt presentation av citat från intervjuerna ger läsarna en större 

möjlighet att bedöma studiens giltighet. Författaren använde sig av citat från deltagarna för att 

styrka det som kom från i resultatet. För att underlätta bedömningen av studiens överförbarhet 

ska även deltagare och datainsamling dokumenteras noga. Författaren har tagit detta i 

beaktande vid utarbetning av metodavsnittet och tydligt beskrivit urval, deltagare, 

datasamling och analysarbete. 

 

Att visa på tillförlitlighet i en studie handlar bland annat om hur pass överförbart dess resultat 

är. Med överförbarhet menas i vilken utsträckning som studiens resultat sedan kan refereras 

till andra grupper. Som författare kan man själv ge läsaren förslag eller skapa förutsättningar 

för en överförbarhet. Med detta i åtanke försökt författaren ge en noggrann beskrivning av 

processen gällande urval, datainsamling samt analys (Lundman, & Hällgren Graneheim 

2012).  

 

Flores (2002) menar att etnicitet och individens kulturella bakgrund spelar roll för studiens 

resultat. Det vill säga att om man inte tar hänsyn till dessa faktorer riskerar man göra fel, då 

individer med olika bakgrund kan påverka studieresultatet.  Författaren har själv en 

invandrarbakgrund men hade detta i åtanke vid intervjuarna och vid bearbetning av data i 

analys. Författaren var därför försökt att medvetandegöra sin förförståelse inom området 

bland annat genom samtal och diskussioner med handledaren.  

Konklusion  
 

Sammanfattningsvis visar studien att kvinnornas ansvarsområden har ökat i hemmet på grund 

av att de inte har tillgång till familjemedlemmar som kan hjälpa till. Dessutom har tillkomna 

aktiviteter som studier och arbete utanför hemmet bidragit till att de har fått nya roller i 

samhället. Detta har medfört att de blivit tvungna att förändra sina rutiner. De nya rollerna 
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och rutinerna har skapat nya möjligheter för kvinnorna såsom arbete och studier. Genom 

arbete har de alltså blivit verksamma i samhället och kommit i kontakt med den nya kulturen.   

 

Slutligen har författaren med denna undersökning fått mycket information om kvinnors 

upplevelser av hur arbete eller sysselsättning förändrat deras vardagliga aktiviteter efter 

invandring. Den kunskap och förståelse som har uppkommit genom studien kan vara till stöd 

för arbetsterapeuter som arbetar med immigrationsfrågor och möter personer för att stödja 

vardagliga aktiviteter. Vidare kan resultatet utgöra en grund för fortsatt forskning och väcka 

nya frågor som kan ge mer kunskap om hur invandring kan förändra människors vardagsliv 

och aktiviteter. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev till socialföretaget Hela människan  
        
 
Detta är en förfrågan om tillåtelse att få komma till er och ge information om en studie för att 

kunna rekrytera eventuella deltagare. 

Idag lever vi i en värld som blir allt mer globaliserad och Sverige har i och med den ökade 

invandringen blivit ett mångkulturellt land. Att flytta till ett annat land innebär att möta en ny 

miljö och kultur vilket kan påverka vardagslivet på olika sätt. Detta är ett område där det 

saknas kunskap.  

Jag är arbetsterapeutstudent och läser sista terminen på Luleå tekniska universitet.  Jag 

kommer att skriva mitt examenarbete nu under vårterminen och söker därför deltagare till en 

studie som handlar om erfarenheter av hur sysselsättning eller arbete har påverkat vardagliga 

aktiviteter efter invandring. 

Personerna jag söker för min intervjustudie är personer från Mellanöstern som har 

uppehållstillstånd och arbete eller sysselsättning i Sverige.  De ska kunna göra sig förstådd på 

svenska. Deltagandet i intervjun är frivilligt och deltagarna kan när som helst avbryta sin 

medverkan utan konsekvenser. De som medverkar i studien kommer att garanteras att allt 

material behandlas konfidentiellt. De som är intresserad av att delta i denna studie kontaktar 

mig via epost eller telefon. 

Om ni har eventuella frågor går det bra att kontakta mig via telefon eller epost. Jag kommer 

att ta kontakt med er om ca en vecka för att få besked om ni ger tillåtelse till att jag kommer 

och informerar om denna studie.  

 

Med vänliga hälsningar  

Sousan Ziaie                                                      Annelie Nyman 

Souzia-3 @student.ltu.se                                   Universitetslektor/ handledare 

Tel: 076 2 55 55 06                                            Tel: 0920-49 10 00  
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Bilaga2 
Information och förfrågan om att delta i en studie                                        
Erfarenheter av vardagliga aktiviteter efter invandring 

 
Idag lever vi en värld som blir allt mer globaliserad och Sverige har i och med den ökande 

invandringen blivit ett mångkulturellt land. Att flytta till ett annat land innebär att möta en ny 

miljö och kultur vilket kan påverka vardagslivet på olika sätt. Detta är att område det saknas 

kunskap och syftet med denna studie är därför att beskriva hur arbetet eller sysselsättning har 

influerat de vardagliga aktiviteterna efter invandring. 

Du får denna förfrågan att delta i studien eftersom jag söker deltagare via social företaget 

Hela människan. Om du vill delta i studien kommer jag att intervjua dig och du kommer att få 

berätta om dina tidigare erfarenheter av vardagliga aktiviteter i ditt hemland, hur dina 

vardagliga aktiviteter ser ut idag och vilka förändringar du upplever. Samtalet kommer att ta 

ungefär en timme och genomförs på en plats och en tidpunkt som du själv får välja. Vid 

vetenskapliga studier som denna spelas samtalet in med ljudupptagning. Allt material kommer 

att behandlas konfidentiellt det vill säga endast jag kommer att lyssna på inspelningen och 

skriva ut den. Ljudupptagningen kommer sedan att raderas. Det är endast jag och min 

handledare som kommer att ha tillgång till det utskrivna materialet. Jag kommer att intervjua 

flera personer och sammanställa materialet så att inga enskilda personers svar kan kännas 

igen. Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst under studiens gång. 

 

För att kunna delta i studien krävs det att du kan förstå och göra dig förstådd på svenska. 

Eftersom undersökningen rör personers erfarenheter av hur arbete eller sysselsättning har 

förändrat de vardagliga aktiviteterna efter invandring krävs det att du har någon form av 

sysselsättning och har uppehållstillstånd samt att du kommer från mellanöstern. 

Jag läser sista terminen på arbetsterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Jag gör 

denna studie som examenarbete under vårterminen och studien kommer att publiceras på 

universitets hemsida (http://epubl.ltu.se). 

Om intresse finns att delta kan du kontakta mig via telefon eller via epost, se nedan. 

Med vänlig hälsning 

Sousan Ziaie                                                             Anneli Nyman 

Arbetsterapeutstudent                                              Universitetslektor                                  

Tel:076-255 55 06                                                    Tel: 0920-491000vx 

Souzia-3@student.ltu.se 

 

http://epubl.ltu.se/
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Bilaga 3  
Intervjuguide 

  

Vill du berätta om vad du gjorde i ditt hemland och hur såg ut en vanlig dag  

innan du kom till Sverige? 

Kan du berätta hur en vanlig dag ser ut för dig i Sverige?  

Kan du berätta hur förändras dina aktiviteter? 

Gör du aktiviteter som du finner nöje och tillfredställelse?  

Vilka aktiviteter är du nöjd att göra? 

Finns det aktiviteter som du skulle vilja göra i Sverige? 
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