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SAMMANFATTNING 
 
Det är betydelsefullt att individen har hälsosamma levnadsvanor för att behålla en god 
funktionsförmåga i åldrandet och för att minska risken för att drabbas av folksjukdomar. 
Föreningsliv är en form av en hälsofrämjande insats som lockar många äldre då det ger 
möjlighet att träffa andra äldre med liknande bakgrund, upplevelser och som talar samma 
språk. Syriska föreningen bildades år 1977 och arbetar för att på bästa sätt integrera de 
arabspråkiga invandrarna i det svenska samhället, men också för att stärka bandet mellan det 
gamla hemlandet och Sverige. Syftet med denna studie var att studera den deltagande gruppens 
upplevelser av hälsoprojektets verksamhet som bedrivs för äldre arabspråkiga i den Syriska 
föreningen i Vällingby samt hur hälsoprojektet påverkat deltagarnas självupplevda hälsa. En 
kvalitativ metod i form av enskilda intervjuer har tillämpats. Studiens resultat visade att 
informanterna upplevde att hälsoprojektet hade gett någon form av resultat, antingen fysiska 
förändringar eller en förbättrad självupplevd hälsa. Det varierade utbudet av aktiviteter har 
berört faktorer som har betydelse för hälsan vilket informanterna har upplevt som positivt och 
givande. Efter att ha deltagit i hälsoprojektet upplevde informanterna att de blivit mer 
medvetna om sin hälsa samt att deras kunskaper om kroppen har ökat.     
 
Nyckelord: Arabspråkiga, hälsa, hälsoprojekt, invandrarförening, tolk, äldre. 

 
 
ABSTRACT 

 
Healthy lifestyle maintain functional capacity in aging and reduces the risk of illness. 
Associations, attracting older persons by giving them the opportunity to meet other older 
people with similar backgrounds, experiences, and who speak the same language, provides 
health promotive efforts. Syrian Association was formed in 1977 and is working on how best to 
integrate the Arab-speaking immigrants in Swedish society, but also to strengthen the link 
between the old country and Sweden. The purpose of this study was to examine the 
participation of the group's experiences of health project activities for the elderly in the Arab-
language Syrian Association in Vällingby and how Health project affected participants' self-
perceived health. The qualitative methodology in the form of individual interviews was 
applied. The informants felt that the health project had some form of influence on, either 
physical changes or an improved self-perceived health. The study’s results showed that 
informants felt that health project had some form of impact, either physical changes or an 
improved self-perceived health. The varied ranges of activities have focused on factors that are 
important to health, which has the informants perceived as positive and successful. Having 
participated in the health project informants experienced that they become more aware of their 
health and their knowledge of the body has increased. 
 

 
Keywords: Arabic speaking, elderly, health, Health project, immigrant organization, 
interpreter.  
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1. INLEDNING 

 
Människor blir äldre och andelen äldre runt om i världen blir större samtidigt som allt fler i de 
högre åldrarna drabbas av sjukdomar. Folkhälsoarbete handlar om att förbättra hälsan i 
befolkningen, även i den äldre gruppen. Många av de äldre vet inte hur de ska hantera 
åldrandet, inte heller vad de kan göra för att förbättra sin livskvalitet. Det är därför viktigt att 
arbeta med denna befolkningsgrupp för att förhindra de ålderssjukdomar som kan uppstå och 
bidra till ett längre och friskare liv.  
 
Sverige är ett land med ett stort antal invandrare från ett flertal länder runt om i världen. Att 
anpassa sig till ett nytt land med en ny kultur kan leda till svårigheter för individen. Individen 
måste bland annat lära sig ett nytt språk, nya traditioner och hur olika system fungerar i det 
svenska samhället. En viktig faktor i denna process som bidrar och underlättar för invandrare 
att anpassa sig och slussas ut i samhället är föreningar och organisationer som bland annat 
invandrarföreningar. En invandrarförening kan hjälpa till med allt från svensk undervisning till 
att fylla i olika blanketter. Förutom detta kan även en invandrarförening vara en mötesplats för 
människor med samma bakgrund, kultur, religion och språk.  
 
Äldre invandrare som kommer till Sverige har inte lika lätt att anpassa sig till den nya kulturen 
som de yngre invandrarna. Detta kan på lång sikt leda till en försämrad livskvalitet och 
sjukdomar. Svårigheter som till exempel ny matkultur, nytt hälso- och sjukvårdssystem och 
språksvårigheter kan medföra att individen känner sig ensam och utelämnad. Med hjälp av 
invandrarföreningar kan denna grupp fångas upp och erbjudas hjälp så att även de kan känna 
tillhörighet men framförallt trygghet i deras nya hemland. Därför är det av stor betydelse att 
invandrarföreningars arbete lyfts fram då det både kan bidra till mindre ekonomiska kostnader 
för samhället samtidigt som gruppen invandrare får en ökad livskvalitet. I denna studie har den 
Syriska föreningens hälsofrämjande verksamhet, hälsoprojektet, studerats för de äldre 
arabspråkiga deltagarna.   
 
Denna studie är ett uppdrag givet från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum som bildades 
år 1986 av Stockholms läns landsting och Stockholms stad, som initierar samt genomför 
forskning och utveckling om de äldres förhållanden1. Författaren till denna studie har sedan en 
tid tillbaka intresserat sig för den äldre befolkningen och skrev sin kandidatuppsats inom detta 
område. En önskan om att skriva även magisteruppsatsen inom samma område fanns och när 
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum erbjöd författaren att genomföra en studie om 
hälsofrämjande insatser för arabspråkiga äldre, accepterade författaren. Intresset för de äldre 
grundar sig på att många av de insatser som erbjuds i Sverige ofta riktas till den yngre 
befolkningen då de är Sveriges framtid, att den äldre befolkningen ofta glöms bort. Att bedriva 
folkhälsoarbete för de äldre anser författaren kan förlänga livet och förhoppningsvis även bidra 
till att de äldre kan behålla samma funktionella och psykiska förmåga fram till deras naturliga 
bortgång.        
 

                                                 
1 Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrums hemsida http://www.aldrecentrum.se/ 2010-03-02 

http://www.aldrecentrum.se/
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2. BAKGRUND 

 

2.1 Definitioner och begrepp 

 
Empowerment innebär att öka den enskilde individens möjligheter att fatta beslut och ta 
kontroll över sitt eget liv (Janlert 2000). 
 
Etnicitet definieras enligt Nationalencyklopedin som ”tillhörighet till en etnisk grupp, en social 
relation mellan grupper av människor vilka ser sig själva som kulturellt distinkta i relation till 
andra grupper”2. 
 
Folkhälsa innebär befolkningens hälsotillstånd, att folkhälsan ska vara god och jämnt fördelat 
mellan befolkningsgrupperna (Janlert 2000). 
 
Folkhälsoarbete är det arbete som bedrivs för att förbättra befolkningens hälsotillstånd genom 
ett systematiskt och målinriktat sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete. Arbetet sker 
mot alla samhällsgrupper och på alla nivåer och strävar efter en jämlik hälsa i hela 
befolkningen (Janlert 2000). 
 
Folkhälsopolitik är en form av politik som syftar till att förbättra befolkningens hälsa, det vill 
säga att möjliggöra för befolkningen att leva hälsosamt (Janlert 2000).  
 
Hälsa är ett begrepp för ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 
och inte bara frånvaro av sjukdom eller handikapp” (WHO 1948).  
 
Hälsofrämjande insatser är ett sammanfattande begrepp på aktiviteter som har till syfte att 
förbättra hälsan (Janlert 2000). 
 
Invandrare används som benämning för i Sverige bosatta personer med utländsk bakgrund, 
framförallt de som invandrat efter andra världskriget (Regeringskansliet 2000).  
 
Policy innehåller mål, delmål och medel för att skapa en struktur av insatser och är ofta starkt 
integrerat med den rådande politiken (Buse, Mays & Walt 2005). 
 
Socioekonomisk status förklaras som en klassificering baserat på bland annat vilket yrke, 
inkomst, utbildning och boende människan har (Dahlgren & Whitehead 1992). 
 
Äldre är ett begrepp som har olika innebörd (se avsnitt 2.3.2) och benämns i denna studie som 
de individer som är 55 år och äldre.  
 

                                                 
2 Nationalencyklopedins hemsida http://www.ne.se/etnicitet 2009-11-19 

http://www.ne.se/etnicitet


 3  

2.2 Den globala befolkningen blir allt äldre 

Befolkningen runt om i världen har blivit äldre och åldersgruppen 60 år och äldre ökar 
snabbare än alla andra grupper (WHO 2002). År 2008 fanns det i Europa omkring 80 miljoner 
människor som var 65 år eller äldre. Det motsvarar 17 procent av den totala europeiska 
befolkningen. Den grupp individer som var 80 år eller äldre uppmättes till 4,4 procent, något 
som förutspås öka med 50 procent, de närmaste 15 åren (SKL 2008). I USA är den åldersgrupp 
som växer snabbast och blir alltfler de individer som är 85 år eller äldre (Barondess 2008). 
Enligt WHO (2002) kommer det år 2025 att finnas omkring 1,2 miljarder människor som är 
äldre än 60 år i hela världen. Denna siffra beräknas öka till 2 miljarder människor, varav 80 
procent av dem kommer att bo i utvecklingsländer, år 2050. I takt med att befolkningen blir 
äldre föds det färre barn, vilket på längre sikt kommer att innebära en förändring i 
befolkningsstrukturen. Det land med den största äldre befolkningen är Italien, där 18 procent av 
hela Italiens befolkning är 65 år eller äldre (Kinsella & Welkoff 2001). 
 
Totalt har den globala medellivslängden ökat från 45 år till 65 år och antas öka ytterligare med 
10 år under kommande 50 årsperiod. Medellivslängd skiljer sig mellan länderna i världen, 
exempelvis kan den japanska kvinnan beräknas leva 86 år medan en kvinna i Botswana endast 
lever i 43 år. I afrikanska länder kan den lägre medellivslängden bero på sjukdomar som HIV 
och AIDS (SKL 2008). Marmot (2009) hävdar att skillnader i medellivslängd inte beror på 
biologiska faktorer utan är ett direkt resultat av den miljö som individen föds, växer upp och 
lever i, och dessa omständigheter har i sin tur formats av landets ekonomi, policys och politik. 
Vidare beskriver Marmot (2005) hur medellivslängden även skiljer sig inom länder, 
exempelvis i USA där det skiljer som mest 20 år mellan den grupp individer med mest 
förmåner till den grupp individer som har det allra sämst ställt.   
 

2.2.1 Den svenska äldre befolkningen 

I Sverige har medellivslängden ökat med drygt 26 år för kvinnor och 24 år för män sedan år 
1900. År 2007 beräknades medellivslängden i Sverige till 83 år för kvinnor och 78,9 år för män 
och förutsägs fortsätta öka i framtiden. En orsak till ökningen av medellivslängden i Sverige 
kan vara det sjunkande antal i dödlighet av hjärt- kärlsjukdomar, något som i sin tur kan bero 
på bland annat en mer hälsosam livsstil, minskad rökning och en bättre vård (SKL 2008).  
 
I Sverige finns det enligt Socialstyrelsen (2009) 1,6 miljoner människor som är 65 år eller 
äldre. Detta motsvarar 17 procent av Sveriges befolkning. De individer som är 80 år eller äldre 
motsvarar omkring 5 procent (United Nations 2007). En ökning av den äldre befolkningen 
leder enligt Sahlén med flera (2008) till att hälso- och sjukvårdskostnader uppskattningsvis 
kommer öka med 25 procent. Med den växande äldre befolkningen tilltar även andelen med 
utländsk bakgrund. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) (2008) kommer antalet människor 65 
år eller äldre i Sverige att öka till 1,9 miljoner år 2015 då samtliga fyrtiotalister nått 
pensionsålder. Denna siffra förutspås öka ytterligare till 2,4 miljoner fram till år 2040.  
 

2.2.2 Olika faser i åldrandet 

Att bli äldre innebär i det svenska samhället att individen passerat pensionsålder, det vill säga 
65 år. Även om personen inte väljer att pensionera sig först flera år senare är det samhällets 
tolkning av när en individ räknas som äldre. Denna uppfattning har dock förändrats med tiden 
(Socialstyrelsen 2006). Enligt två norska studier som genomfördes i slutet av 1960-talet, och i 
början av 1990-talet ställdes frågan till studiedeltagarna när en individ räknas som äldre 
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respektive gammal. Resultatet från den första studien under 1960-talet visade att en individ 
räknas som äldre vid 70 årsålder och gammal vid 72-73 år. Den andra studien från 1990-talet 
visade hur detta förändrats, att en individ numera räknades som äldre redan vid 64 års ålder 
samtidigt som gränsen för gammal stigit till 77 år. Förklaringen till detta ansågs bero på att den 
reella ålderspensioneringen sjunkit under den officiella medan funktionsförmågan förbättrats 
och ett större antal pensionärer var friskare upp till 80 års ålder (Daatland 1994). 
 
I internationell litteratur delas åldrandet in i olika faser istället för kategorier som äldre och 
gammal. Benämningen tredje åldern tillämpas och förklaras som den tidsperiod efter 
pensionering där individen har möjlighet att fortsätta sitt liv och vardagliga aktiviteter och inte 
begränsas av ohälsa och funktionsnedsättning (Laslett 1987). En äldre benämning på vad den 
tredje åldern innebar var att en person drog sig tillbaka från arbetslivet och gav plats åt den 
yngre generationen, medan det idag innebär en tidsperiod där individen kan sysselsätta sig med 
allt från bergsklättring till att skriva en bok med mera (Bass 2000). Den fjärde åldern avser den 
slutliga tidsperioden där individen drabbas av flera sjukdomar och har en nedsatt 
funktionsförmåga, vilket leder till bland annat ökade kostnader för hälso- och sjukvård (Parker 
& Thorslund 2007). Individen kan inte längre klara sig på egen hand utan är beroende av vård 
och omsorg från omgivningen (Socialstyrelsen 2006). Britton med flera (2008) lyfter fram hur 
viktigt det är att arbeta för att individer i den fjärde åldern skall vara fria från större sjukdomar, 
men också vikten av att bevara den mentala och funktionella förmågan, och precis som Parker 
och Thorslund (2007) redogör för hur detta arbete kan innebära minskade kostnader för 
samhället.   
 
Kvinnor lever längre än män vilket innebär att fler kvinnor representerar den fjärde åldern. 
Äldre kvinnor lever ensamma dels på grund av medellivslängd men också för att kvinnor oftare 
gifter sig med äldre män än med yngre, och är dessutom i större behov av hälso- och sjukvård 
än män (Larsson & Thorslund 2002). Det finns ingen definition när den fjärde åldern inträder, 
vad statistik visar är dock att en större andel av Sveriges befolkning kommer att uppleva denna 
fas, då 80 procent av alla i Sverige dör efter en längre tids sjukdom (SOU 2001). Därför bör 
hälsofrämjande insatser sättas in för att de sista åren i livet skall karakteriseras av god hälsa och 
självständighet istället för hälsoproblem och sjukvårdsbehov (Parker & Thorslund 2007). 

 

2.3 Faktorer som påverkar äldres hälsa  

Åldrandet påverkar varje individ i olika takt och beror till stor del på biologiskt arv, miljö och 
levnadsvanor. Vad studier visat är att befolkningen lever allt längre men att allt fler individer 
drabbas av flera olika hälsoproblem och endast ett fåtal individer lever ett friskt liv livet ut. De 
vanligaste dödsorsakerna bland den äldre befolkningen är hjärt- och kärlsjukdomar och cancer 
(Socialstyrelsen 2009). Att nå ut till de individer som verkligen behöver stöd och hjälp och 
minska den sociala isoleringen är något som WHO anser är viktigt att arbeta med, framför allt 
när det gäller den äldre populationen (WHO 2008a). 
 
En viktig faktor för att behålla hälsan i åldrandet är det sociala kapitalet (Pinquart & Sörensen 
2001). Enligt Putnam med flera (1994) förklaras socialt kapital som ett mått på hur mycket 
människan är delaktig i det civila samhället och integrerar med sina medmänniskor. Vidare 
beskrivs även hur sambandet mellan socialt nätverk och välbefinnande är påtagligare för äldre 
än för yngre samt att kvaliteten på sociala kontakter har större betydelse för hälsan än antalet 
kontakter (Pinquart & Sörensen 2001). Detta stämmer överrens med Agahi och Parker (2005b) 
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som lyfter fram vikten av att fortsätta vara aktiv och engagera sig i sociala och produktiva 
aktiviteter in i åldrandet för att bibehålla en god hälsa och minska funktionsnedsättningen.   
 
Åldrandet påverkar funktionsförmågan som i sin tur påverkar hur människan klarar av sin 
vardag. För att behålla en god hälsostatus och livskvalitet in i åldrandet är det viktigt att den 
funktionella förmågan bevaras (Äijänseppä et al. 2004). Andra faktorer som omgivning, 
boendeform, tillgång till hjälpmedel och avstånd till affärer påverkar också funktionsförmågan. 
Att klara sig på egen hand innebär att människan har en god rörelseförmåga, vilket inrymmer 
muskelstyrka, kondition, balans och koordination (Socialstyrelsen 2009). Enligt Socialstyrelsen 
(2009) har andelen äldre med nedsatt funktionsförmåga minskat, något som kan bero på att 
färre drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar samt att fler höft- och knäledsoperationer genomförts 
på senare år.  
 
Det är betydelsefullt att individen har hälsosamma levnadsvanor för att behålla en god 
funktionsförmåga i åldrandet och för att minska risken för att drabbas av folksjukdomar. 
Intaget av energi via kosten måste vara proportionerligt till den grad av fysisk aktivitet 
människan bedriver. Även när på dygnet och hur ofta har betydelse (Berg et al. 2008). Enligt 
SCB (2005) var ungefär hälften av både män och kvinnor 65 år och äldre överviktiga enligt 
BMI3 (Body Mass Index), det vill säga ett BMI på 25 eller högre4. Detta kan bland annat bero 
på att äldre intar mer energi än vad de förbrukar. Förutom ett för högt energiintag är det vanligt 
att äldres kost inte innehåller tillräckligt med näring (Socialstyrelsen 2009). Detta kan i sin tur 
leda till tandlossning och viktnedgång (Brownie 2006).   
 
Andelen äldre som motionerar regelbundet har under senare år ökat samtidigt som gruppen 
äldre inaktiva har blivit färre. Enligt en undersökning om motionsvanor som SCB (2005) 
genomförde visade resultatet att omkring 55 procent av kvinnorna och cirka 60 procent av 
männen i åldersgruppen 65 till 74 år motionerade regelbundet minst en gång i veckan. Genom 
att vara fysiskt aktiv minskar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar med 50 procent i 
jämförelse med en inaktiv individ. Fysisk aktivitet påverkar även blodtrycket positivt, det 
minskar risken att insjukna i diabetes typ-2, förbättras balansen, muskelstyrkan ökar och risken 
för benskörhet minskar (Socialstyrelsen 2009), vilket stämmer överrens med en studie som 
genomfördes av Keysor och Jette (2001). Vad deras studie visade var att det aldrig är för sent 
att börja motionera och hur fysisk aktivitet i åldrandet bidrar till att förbättra styrkan, orken, 
flexibiliteten och den aerobiska kapaciteten5. 
 
Risken för psykisk ohälsa ökar med åldrandet. Med psykisk ohälsa avses allt från 
självrapporterade psykiska problem och besvär, som exempelvis oro, ängsla och sömnlöshet, 
psykiska sjukdomar, depressioner och psykoser. Det finns flera bakomliggande faktorer till 
psykisk ohälsa, bland annat kan det bero på sociala, psykologiska och biologiska faktorer som 
till exempel ett sämre fungerande socialt nätverk eller en nedsatt funktionsförmåga 
(Socialstyrelsen 2009). 
 
Beskrivet ovan finns ett flertal faktorer som påverkar hälsan i åldrandet och dessa faktorers 
påverkan varierar inom den äldre befolkningen och över tid (Ahacic, Parker & Thorslund 
2003). Flera av dessa kan kopplas till varandra och därför bör hälsofrämjande insatser riktat till 

                                                 
3 Body Mass Index kalkyleras som vikten (kg) dividerat med längden i kvadrat (m2) och är ett mått som tillämpas 
för att klassificera undervikt, övervikt och fetma hos vuxna (WHO 2007).  
4 Världshälsoorganisationens hemsida http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html 2009-11-11 
5 Aerob kapacitet definieras som den maximala syreupptagningsförmågan (Lännergren et al. 2007, s 318) 

http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html
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äldre vara tvärsektoriella (Stuck et al. 1998), det vill säga att arbetet skall innefatta samarbete 
mellan olika samhällssektorer (Naidoo & Wills 2000).    
 

2.3.1 Äldre och invandrares självupplevda hälsa i Sverige 

För att kartlägga äldres hälsa i Sverige genomförs enkätstudier där den självupplevda hälsan 
uppskattas. Självupplevd hälsa är en subjektiv upplevelse och påverkas bland annat av vilka 
krav individen har på sig själv och sin egen hälsa. Vad enkätstudierna påvisade var att omkring 
60 procent av alla äldre i åldersspannet 65-74 uppskattar sin hälsa som god eller mycket god. 
Detta tolkas positivt i jämförelse med andra länder i Europa som exempelvis Litauen och 
Ungern där endast nio procent av deras äldre befolkning i samma ålderspann uppger att de har 
god eller mycket god hälsa. Vad som har kunnat konstateras är att äldre många gånger har lägre 
krav på sin hälsa än vad till exempel en yngre människa har. En studie som genomfördes i 
Sverige under början av 1990-talet och i början av 2000-talet visade att den självupplevda 
hälsan bland äldre i Sverige har förbättrats och att det fortfarande är kvinnor som anger att de 
har fler hälsobesvär än män (Fors, Lennartsson & Lundberg 2007).  
 
Den självupplevda hälsan uppskattas som lägre bland utlandsfödda än bland svenskar 
(Regeringens proposition 2008). Socialstyrelsen (2009) redovisar hur de invandrare som 
härstammar från länder utanför Europa har sämst självupplevd hälsa i Sverige. Skillnader i 
hälsa kan bero på den privata ekonomin och tillgångar, boendeform och kvalitet på boendet 
samt språket. Fler invandrare är arbetslösa eller har arbeten med sämre arbetsmiljö och är ofta 
bosatta i områden med lägre socioekonomisk status. Andra faktorer som har inverkan på de 
utlandsfödda i Sverige är vilken livsstil de har, som exempelvis tobaks- och matvanor. I 
Sverige har ändrade matvanor och minskad fysisk aktivitet resulterat i en snabb utveckling av 
övervikt bland vissa invandrargrupper. Vidare skriver Socialstyrelsen (2009) att det tar minst 
tio år för en invandrare eller flykting för att få samma levnadsvillkor som resten av den svenska 
befolkningen. Därför är det viktigt att insatser sätts in för att förbättra invandrares hälsa. 
Problematiken med detta är dock att specifika insatser riktat mot minoritetsgrupper kan leda till 
en känsla av diskriminering.  
 
 

2.4 Globala strategier för folkhälsoarbete  

År 1977 antogs en ny grundläggande strategi fram som kallades Health for all by the Year 2000 
(Hälsa för alla år 2000) av Världshälsoorganisationen (WHO). Denna strategi fortsatte sedan 
att diskuteras närmare vid konferensen i Alma-Ata år 1978 och blev sedan ett av målen i Alma-
Ata deklarationen från samma år. Deklarationen tar upp det faktum att hälsa är en fundamental 
mänsklig rättighet och att det krävs tvärsektoriella insatser för att uppnå högsta möjliga 
hälsonivå (WHO 1978). Health for all by the Year 2000 var en vision som skulle komma att 
väcka engagemang för hälsofrågornas betydelse för samhällsutvecklingen i hela världen. För 
att kunna uppnå de mål som Alma-Ata deklarationen innehöll skapades Ottawa Charter år 
1986. Vikten av att förespråka, möjliggöra och förmedla lyftes fram samt det tvärsektoriella 
arbetet, hur kommunerna är viktiga aktörer för folkhälsoarbetet. Ottawa Charter innebar ett 
nytt hälsopolitiskt tänkande (WHO 1986) och används vid upprepade tillfällen i regionala 
folkhälsoprogram och planer (Pettersson 2007). 
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2.4.1 Strategier för en förbättrad hälsa bland de äldre 

Drygt 20 år efter Alma-Ata deklarationen antog WHO en ny global folkhälsostrategi Health for 
all in the 21st century, som utgår från tio globala hälsomål som vägledning för arbetet fram till 
år 2020. Samma år antogs även en ny hälsopolitisk strategi, Hälsa 21, av Sverige och övriga 
medlemsländer i WHO:s europaregion. Strategin syftar till att uppnå bästa möjliga hälsa för 
alla genom att främja och skydda människors hälsa samt att minska förekomsten av sjukdomar 
och skador och lindra det lidande de orsakar. För att uppnå detta innehåller strategin 21 olika 
delmål som följs upp och uppdateras regelbundet. Ett målområde som berör de äldre i 
samhället är det femte målområdet som heter Åldras med hälsa. Målområdet skall vara uppfyllt 
till år 2020 och handlar om hur människor 65 år och uppåt skall ha fortsatt möjlighet att 
uppleva en god hälsa och vara aktiv i samhället (WHO 1998).  
 
För att kunna visa hur policys och strategier kan tillämpas i det praktiska folkhälsoarbetet 
startade WHO år 1988 ett nätverk som kallades Healthy Cities. Arbetet inom nätverket är 
indelat i faser om fem år, där varje fas har olika huvudteman som nätverket arbetar med6. 
Healthy ageing var ett av huvudteman i den fjärde fasen för nätverket i Europa som nyligen 
avslutades. Syftet med Healthy ageing var bland annat att skapa ett utbyte av kunskaper och 
erfarenheter mellan beslutsfattare och personer som arbetar med folkhälsofrågor (WHO 
2008b). 
 
Ghobarah med flera (2004) genomförde en studie där de undersöker hur nationell och 
internationell politik påverkar folkhälsan i olika länder. En analys har sedan gjorts för att se hur 
faktorer som demokrati, inbördeskrig, etniska skillnader och ojämlikheter i rikedom påverkar 
hur mycket resurser och pengar landet satsar på folkhälsan. Vad studien visade var att ett mer 
demokratiskt land satsade mer på folkhälsa och ett land med många olika etniska grupper och 
stora inkomstskillnader satsade mindre.  
 
 

2.5 Sveriges folkhälsopolitik 

Sverige har haft ett organiserat folkhälsoarbete sedan långt tillbaka i tiden. I Sverige har 
befolkningen en allmän socialförsäkring som bland annat innebär att individen garanteras vård 
och omsorg på lika villkor. Det senaste decenniet har den svenska befolkningen förändrats och 
ökat i större städer och samhällen. Antalet invandrare har ökat, vilket har resulterat i att Sverige 
numera är ett multikulturellt och flerspråkigt land. Detta gör att Sveriges folkhälsoarbete idag 
ställs inför nya utmaningar (Pettersson 2007).      
 
I Sverige har utvecklingen från en hälso- och sjukvårdspolitik till en samlad folkhälsopolitik 
skett mer långsamt än för flera andra länder i Europa. Först år 1983 förändrades den dåvarande 
sjukvårdslagen till en hälso- och sjukvårdslag (Tillgren 2009). Våren år 2003 antog Sveriges 
riksdag propositionen Mål för folkhälsan som hade ett huvudsyfte och elva delområden 
(Regeringes propositionen 2002). Denna proposition utvecklades sedan för att förbättra den 
svenska folkhälsan och minska skillnader i hälsan mellan olika grupper i befolkningen, och en 
ny proposition, En förnyad folkhälsopolitik, skapades. Propositionen behandlar hur viktigt det 
är att den enskilda individens intresse för, ansvar och möjligheter att ta hand om sin egen hälsa 
ska främjas. Begreppet egenmakt eller empowerment har en betydelsefull funktion i 
hälsofrämjande sammanhang. Det huvudsakliga målet med En förnyad folkhälsopolitik är att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, och 

                                                 
6 Healthy Cities, Världshälsoorganisationens hemsida http://www.euro.who.int/healthy-cities 2009-11-18 

http://www.euro.who.int/healthy-cities
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för att uppnå detta finns elva olika målområden med tillhörande delmål. Det första målområdet 
innefattar delaktighet och inflytande i samhället och lyfter fram den omgivande miljön och 
sociala relationers betydelse för hälsan. Vidare beskrivs vikten av att känna delaktighet och 
möjlighet att påverka sina liv och samhällsutvecklingen. En annan viktig aspekt som tas upp 
under detta målområde är hur föreningsliv kan bidra till att individen känner tillhörighet och 
gemenskap. Det nionde målområdet berör fysisk aktivitet och det tionde målområdet 
kostvanor. Båda målområdena har betydelse för hälsa oavsett ålder och uppmanar till tidiga 
insatser för att förebygga ohälsa och öka hälsan senare i livet. Bland annat förklaras det hur 
viktigt det är att äldre fortsätter att vara fysiskt aktiva och hur en rätt sammansatt kost främjar 
och bevarar hälsa genom att förebygga sjukdomar (Regeringens proposition 2008). 
 
 

2.6 Invandrare i Sverige 

Den globaliserade världen har lett till att alltfler människor har möjlighet att bosätta sig i ett 
annat land, vilket resulterat i att andelen utrikesfödda i de flesta höginkomstländer som 
exempelvis Sverige har ökat. År 2007 var drygt 13 procent av hela svenska befolkningen 
människor med utländsk bakgrund. För den äldre befolkningen 65 år och äldre var cirka elva 
procent utlandsfödda. Totalt representerar denna procentandel 145 olika länder där drygt 
hälften av alla utlandsfödda kommer från Norden och omkring tio procent från ett 
utomeuropeiskt land. Med utländsk bakgrund avses både en individ som är född i ett annat land 
än Sverige och individer med två utlandsfödda föräldrar (SKL 2008).  
 
Mellan år 1850 och år 1930 utvandrade 1,4 miljoner svenskar, vilket motsvarade 20 procent av 
den svenska befolkningen. Efter 1930-talet förändrades utvecklingen och andelen utlandsfödda 
har sedan dess ökat i Sverige. Under 1940-talet berodde invandringen till största del på andra 
världskriget och många kom till Sverige som flyktingar, medan invandringen under 1950-talet 
och 1960-talet berodde på behovet av arbetskraft inom den svenska industrin. Denna 
arbetskraftsinvandring avtog senare under 1970-talet och har sedan dess har invandring till 
Sverige dominerats av flyktingar (Nilsson 2004).   
 
Under 1970-talet var det till en början assyrier och kurder från Turkiet som invandrade till 
Sverige. Mellan år 1985 och år 1995 kom de flesta invandrare från Iran och Libanon, och från 
1980-talets mitt har det invandrat cirka 500 personer årligen från Syrien till Sverige. Under år 
2003 fanns omkring 16 000 personer från Syrien i Sverige (Nilsson 2004). Även invandrare 
från Latinamerika, Jugoslavien, Sovjetunionen, Somalia och Irak förekommer i Sverige. 
Invandring är ett resultat av bland annat diktaturer, islamiska revolutioner, sönderfallande 
kommunistiska stater och inbördeskrig (Socialstyrelsen 2009).     
 

2.6.1 Äldre invandrares hälsa  

Andelen äldre invandrare i Sverige ökar. Den socioekonomiska statusen har stor påverkan på 
hälsan (Huisman et al. 2003) oavsett vilket land individen kommer från och varierar ofta inom 
invandrargrupper. Andra faktorer som etnicitet, kultur samt vilken tidpunkt för och 
anledningen till invandring spelar också en stor roll för hälsan och skiftar inom gruppen äldre 
utlandsfödda (Larsson 2007). Därför är det viktigt att inte generalisera äldre utlandsföddas 
hälsa (Gaines, McDonald & Wykle 1999). Beroende på hur länge de bott i Sverige skiljer sig 
språkkunskapen åt, vilket är en betydelsefull faktor för att kunna vara delaktig i samhället 
(Socialstyrelsen 2006). Ofta väljer äldre invandrare att tala det ursprungliga landets språk då 
deras kunskaper språkkunskaper i det inhemska språket är begränsade (Kliewer & Jones 1997). 
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Kliewer och Jones (1997) genomförde en studie i Australien som visade att de invandrare som 
talade begränsad engelska var de individer med en lägre socioekonomisk status och som 
upplevde sin hälsa som sämre än de som talade engelska väl.  
 
En kvalitativ studie som genomfördes i Sverige på 60 äldre invandrare från Iran mellan 55 år 
och 75 år visade hur kulturskillnader kan leda till ohälsa för äldre invandrare. Till exempel lyfte 
studien fram hur den iranska kulturen anser att det är den yngre generationens plikt att ta hand 
om de äldre. Detta är också anledningen till varför många iranska äldre immigrerat till Sverige 
där deras barn befinner sig, men även för att kunna ha en god hälsa och att åldras inom 
familjen. Vidare presenteras hur de äldre invandrarna i studien ansåg att deras barn hade tagit 
sig an den västerländska mentaliteten och att de inte längre var samma person som de var i 
Iran. De menade att deras barn anpassat sig till den svenska kulturen till den grad att de inte 
längre hade samma värderingar, attityder och respekt för de äldre föräldrarna som den iranska 
kulturen har (Emami & Torres 2005).  
 

2.6.2 Arabspråkiga invandrare   

Sveriges invandrare representeras bland annat av flera arabspråkiga länderna som Irak, 
Egypten, Libanon och Syrien. Antalet invandrade från respektive land illustreras i tabell 1. De 
siffror som presenteras i figuren är endast det antal som invandrat från respektive land under år 
2001 och år 2007, inte den totala summan i hela Sverige.   
 
Land År 2001 År 2007 
Egypten 159 353 
Irak 4802 13045 
Libanon 493 705 
Syrien 1006 1984 
Tabell 1. Antalet invandrade från respektive land år 2001 och år 20077. 
 
Totalt fanns det i Sverige år 2008 ungefär: 

� 23 000 invandrare från Libanon 
� 3000 invandrare från Egypten 
� 117 000 invandrare från Irak8 
 
 

2.7 Organisationer och föreningar i Sverige 

Föreningsliv är en form av en hälsofrämjande insats där huvudsyftet med föreningen oftast är 
att få en bättre hälsa. Vad som lockar många äldre till pensionärsföreningar och annat 
föreningsliv är ett stort utbud av aktiviteter och föreläsningar som passar många olika intressen. 
Det ger de äldre möjlighet att träffa andra äldre med liknande bakgrund och upplevelser och 
som talar samma språk. Föreningarnas aktiviteter bidrar till gemenskap högt upp i åldrarna och 
minskar på så vis risken för att drabbas av social isolering (Agahi et al. 2005a). Med det rätta 
stödet, som till exempel det pensionärsföreningar och organisationer erbjuder, kan det bidra till 
att en äldre tillfrisknar snabbare, ökar både livskvaliteten och deras tillfredsställelse med livet 
(Dapp et al. 2005). Pensionärsföreningar är ofta ideella och för att kunna finansiera 
verksamheten tas ofta en medlemsavgift ut eller så söker föreningen ekonomiskt bidrag (Agahi 

                                                 
7 Statistiska centralbyråns hemsida http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp 2010-05-12 
8 Statistiska centralbyråns hemsida http://www.scb.se/Pages/PressRelease____284708.aspx 2010-02-23 

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____284708.aspx
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et al. 2005a). I Sverige finns ett flertal olika pensionärsorganisationer och föreningar varav de 
två största är Pensionärernas riksorganisation (PRO) och Sveriges Pensionärsförbund (SPF) 
som beskrivs nedan. 
 

2.7.1 Pensionärsorganisationer 

PRO grundades år 1942 och är Sveriges och Nordens största pensionärsorganisation. PRO är en 
politiskt obunden intresseorganisation som har omkring 400 000 medlemmar i Sverige år 2009. 
PRO riktar sig till de individer som har någon form av pension, eller om ens maka/make är 
medlem kan individen också ansöka om medlemskap. PRO arbetar för att skapa gemenskap 
samtidigt som organisationen bevakar pensionärernas intressen i olika samhällsfrågor, som 
bland annat pensioner, skatter, sjukvård och äldreomsorg. Totalt finns cirka 1 500 
lokalföreningar fördelat på 26 olika distrikt i Sverige9. Vart fjärde år har PRO en kongress där 
bland annat beslut om stadgar och handlingsplan tas upp. En av de stadgar som togs beslut om 
år 2008 handlar om att motverka alla former av främlingsfientlighet och diskriminering samt 
att främja personliga kontakter mellan infödda svenskar och invandrare (PRO 2008). 
 
SPF bildades år 1939 med namnet Sveriges Folkpensionärers Riksförbund. Förbundet arbetar 
för att synliggöra äldrepolitiken genom att medverka i pensionärsråd i kommuner och landsting 
och bilda opinion i viktiga äldrefrågor. Förbundet fick namnet SPF först år 1986. Arbetet som 
SPF bedriver handlar om folkhälsa och friskvård och genomsyras av tre viktiga ledord: 
inflytande, valfrihet och livskvalitet. Organisationen erbjuder olika aktiviteter som exempelvis 
studiecirklar, föreläsningar och studiebesök där samtliga aktiviteter har som syfte att öka 
gemenskapen, som i sin tur bidrar till en bättre hälsa. SPF är en medlemsorganisation för alla 
som har rätt till pension oavsett ålder och är precis som PRO politiskt obunden. Totalt finns 
850 föreningar och 260 000 medlemmar inom SPF och förbundet är för tillfället den snabbast 
växande pensionärsorganisationen i Sverige (SPF 2009). Trots att SPF riktar sig till alla med 
pension har kontakten med äldre invandrare fungerat mindre bra. SPF har under flera års tid 
försökt etablera någon form av samarbete men med litet resultat10. 
 

2.7.2 Invandrarföreningar i Stockholm 

Inom Stockholms stad finns ett flertal olika invandrarföreningar som riktar sig till olika grupper 
som kvinnor, ungdomar, äldre med flera. En av dessa föreningar är Assyriska föreningen i 
Tensta som har funnits sedan 1971 och är en förening som välkomnar alla nationaliteter, inte 
enbart assyrier. Likt flera andra föreningar och organisationer är Assyriska föreningen i 
Stockholm partipolitiskt och religiöst obundet och erbjuder bland annat aktiviteter för flera 
olika målgrupper11. 
 
En annan invandrarförening är den Svensk-jordanska föreningen som funnits sedan 1987 och 
hade runt 100 medlemmar år 2009. Även denna förening är politiskt och religiöst obunden och 
arbetar för att öka kunskapen om Jordanien i Sverige, uppmuntrar olika utbyten mellan 
länderna samt organiserar möten och program (Svensk-jordanska föreningen 2009).  
 
Exempel på invandrarföreningar inom Stockholmsområdet som har de äldre som målgrupp är 
Somaliskt frivilligcenter, Polska seniorklubben, Judiska församlingen, Finskt äldrecentrum, 
Dagcenter för Iranska seniorer, Grekiska Kapi, Casa Chile och Bosniska pensionärsföreningen 
                                                 
9 Pensionärernas Riksorganisations (PRO) hemsida http://www.pro.se/ 2009-11-16 
10 Hans Lenkert, Generalsekreterare SPF Stockholm, mailkontakt 20 maj 2010. 
11 Assyriska föreningens hemsida http://www.assyriskastockholm.se/ 2010-05-11. 

http://www.pro.se/
http://www.assyriskastockholm.se/
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Behar. Samtliga föreningar har ett dagcenter som de äldre kan besöka samt erbjuder olika 
aktiviteter för deltagarna som exempelvis studiecirklar, friskvård och föreläsningar 
(Socialtjänstförvaltningen 2001).     
 
 

2.8 Syriska föreningen i Stockholm 

År 1977 bildades den Syriska föreningen i Stockholm. Föreningen arbetar för att på bästa sätt 
integrera de arabspråkiga invandrarna i det svenska samhället, men också för att stärka bandet 
mellan det gamla hemlandet och Sverige. För de nyanlända i Sverige kan Syriska föreningen 
bland annat hjälpa till med att skapa en bra start i det nya landet genom att till exempel 
utveckla och stärka deras kunskaper i det svenska språket. Syriska föreningen är politiskt och 
religiöst obunden och har i första hand syrier bosatta i Stockholm som målgrupp. Föreningen 
har även medlemmar från länder som Libanon, Irak, Palestina och andra arabisktalande länder. 
Syriska föreningen riktar sig till alla oavsett ålder och erbjuder aktiviteter som passar 
medlemmarnas behov och intressen. Enligt Syriska föreningens verksamhetsberättelse från år 
2008 hade föreningen 646 medlemmar (Syriska föreningen 2009). 
 
Samtliga aktiviteter drivs till största del genom frivillig medverkan och med minimala 
kostnader, vilket har resulterat i att föreningens ekonomi är balanserad. Föreningen finansieras 
genom medlemsavgifter och ekonomiska bidrag från bland annat äldreförvaltningen, 
idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning samt Hässelby-
Vällingby stadsdelsförvaltning12. Andra samarbetspartners och bidragsgivare är ABF13 
(Arbetarnas Bildningsförbund), Syriska Riksförbundet (SYRF), Syriska kvinnokommittén, 
Stiftelsen Syriska kulturhuset, Syriska föreningen i Södertälje, andra invandrarföreningar, PRO 
och Tensta simhall. Den totala personalstyrkan för Syriska föreningen består av två 
heltidsanställda och två timanställda för äldreverksamheten, en heltidsanställd och två heltids 
cirkelledare på dagtid, samt en deltids cirkelledare på kvällstid (Syriska föreningen 2009). 
 

2.8.1 Äldreverksamhet  

Under år 1988 började föreningen med svenskundervisning för äldre men då flertalet äldre var 
analfabeter övergick denna undervisning istället till en dagverksamhet som kallas ÄLFA 
(Äldreverksamhet För Arabisktalande pensionärer)14. ÄLFAs målgrupper är äldre 
arabisktalande, förtidspensionärer, arbetslösa vuxna samt anhöriga som vårdar äldre. 
Målsättningen med ÄLFA är bland annat att skapa sociala och hälsoförebyggande insatser, 
bygga upp samarbete med hemtjänst, aktivera de äldre mer och bedriva uppsökande 
verksamhet. Rekrytering av nya medlemmar till ÄLFA har skett genom deltagare, servicehus, 
annonser i tidningar och via kontaktpersoner inom olika organisationer (Syriska föreningen 
2009). 
 
Fem dagar i veckan bedriver föreningen verksamheten varav två av de fem dagar avsätts för att 
besöka de äldre arabspråkigas boende i Tensta servicehus, som inte kan besöka föreningen på 

                                                 
12 Samtliga förvaltningar lyder under kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och stadsledningskontoret och 
arbetar med övergripande strategiska frågor och har helhetssyn på stadens samlade verksamhet 
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/ 2010-05-11.  
13 ABF är Sveriges största studieförbund som finns i alla landets kommuner och erbjuder studiecirklar, 
föreläsningar, seminarier och kulturarrangemang http://www.abf.se/?PortalPageId=242 2010-05-11. 
14 Roza Kasskawo, Anställd på syriska föreningen, muntlig information Vällingby, 2009-11-09 
 

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/
http://www.abf.se/?PortalPageId=242
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egen hand. De har även en uppsökande verksamhet som innebär att de två anställda för ÄLFA 
besöker deltagare exempelvis i hemmet om möjligheten inte finns att ta sig till föreningens 
lokal, eller på sjukhus. Den uppsökande verksamheten har som mål att nå alla de som bor i 
Stockholm och behöver hjälp (Syriska föreningen 2009). 
 
ÄLFA erbjuder även sina medlemmar en träffpunkt för arabspråkiga äldre för att bara umgås 
och bidra till gemenskap, samt olika aktiviteter som föreläsningar och informationsträffar om 
bland annat sjukvård, färdtjänst, pension och äldreomsorg. Andra aktiviteter som erbjudits var 
studiebesök i stadshuset, riksdagen och olika museibesök. ÄLFA har även ordnat fester, båt 
utflykter och resor (Syriska föreningen 2009). Genom att ÄLFA erbjuder en plats för de äldre 
att träffas, kan föreningen bidra till en bättre hälsa, särskilt för de äldre i den fjärde åldern (80 
år och äldre) (Östberg & Lennartsson 2007).  
 

2.8.2 Hälsoprojekt   

År 2008 fick föreningen beviljat från Äldreförvaltningen att starta ett hälsoprojekt för 
äldregruppen under år 2009. Syftet med hälsoprojektet var dels att förbättra deltagarnas hälsa 
genom träning, och dels att ge information om hur den svenska sjukvården fungerar och om 
aktuella sjukdomar. Äldregruppen består av omkring 140 till 145 deltagare i åldrar 55 år och 
uppåt. Gruppen består av både män och kvinnor från flera olika arabspråkiga länder med olika 
religioner15. För att få information om hälsoprojektet har två intervjuer genomförts med Roza 
Kasskawo och Elizabeth Toutoungi, som är ansvariga för hälsoprojektet på Syriska föreningen 
(se bilaga 1).  
 
Roza och Elizabeth som har hand om äldregruppen och hälsoprojektet härstammar båda från 
Syrien och var med och bildade föreningen år 1977. Deras arbetsuppgifter innebär att planera 
och verkställa aktiviteter samt delegera vidare till engagerade pensionärer som frivilligt ställer 
upp och arbetar gratis. Tanken om att skapa ett hälsoprojekt uppstod då äldregruppen 
upplevdes ha bristande kunskaper om sin hälsa och framförallt förebyggande insatser som kan 
förbättra deras hälsa på längre sikt. Ofta uppsöks läkare när någon i äldregruppen blir sjuk, 
vilket inte alltid är nödvändigt då det i flera fall handlar om en mindre förändring i vardagen 
som gör stor nytta för hälsan. Syriska föreningen fick sedan ekonomiskt bidrag från 
samarbetspartners för att skapa hälsoprojektet, med syfte att upplysa de äldre om deras hälsa, 
ge kunskap om sjukdomar och hur de kan hantera sin hälsa på bästa sätt för att behålla 
livskvalitet in i åldrandet. 
 
Hälsoprojektet är ett sätt för de äldre att aktivera sig och få rutiner samtidigt som det finns en 
social gemenskap. Hälsa är för de äldre samma sak som frånvaro av sjukdom. Med hjälp av 
hälsoprojektet vill de anställda belysa vad hälsa innebär och att det faktiskt finns saker som de 
äldre kan göra för att förbättra sin livssituation och inte uppsöka läkare vid varje 
sjukdomstillfälle. Hälsoprojektet bygger på frivilligt deltagande, deltagarna kommer och går 
precis som de vill, men uppmuntras av varandra och de anställda att delta så mycket som 
möjligt. Hälsoprojektets upplägg är baserat på gruppens behov för att locka så många som 
möjligt och har ett planerat program för aktiviteter och föreläsningar som genomförs. Alla är 
välkomna till hälsoprojektets aktiviteter eller föreläsningar, även familjemedlemmar och 
vänner får följa med.  
 

                                                 
15 Roza Kasskawo, Anställd på syriska föreningen, muntlig information Vällingby, 2009-11-09 



 13  

Måndagar, onsdagar och torsdagar bedrivs någon form av fysisk aktivitet i föreningens lokal, 
tisdagar erbjuds äldregruppen vattengympa i Tensta simhall samt de anställda genomför 
hembesök hos de äldre som inte kunnat ta sig till föreningen. Fredagar bedrivs ingen 
dagverksamhet men de anställda finns på kontoret och är tillgängliga för hjälp och stöd med 
exempelvis ifyllnad av blanketter. Utöver denna verksamhet anordnas någon gång i månaden 
föreläsningar alternativt någon resa eller studiebesök. Exempel på fysiska aktiviteter som 
genomförts är chi-gong, sittgympa, promenader, stavgång med mera. De föreläsningar som 
erbjudits har exempelvis varit en sjuksköterska som talat om blodsocker, en som informerat om 
demens samt en annan sjuksköterska som genomfört en blodtrycksmätning på deltagarna. 
Andra föreläsare som besökt hälsoprojektet var dietister, arabisktalande läkare, sjukgymnaster, 
en äldreombudsman, kyrkogårdsförvaltningen och en apotekare. De utflykter som arrangerats 
har bland annat varit till Kista konsthall, Vaxholm, Norrtälje och Åland. Gruppen lagar 
regelbundet mat tillsammans och får lära sig om vad som är nyttigt, vad som innehåller socker 
och hur mycket salt de kan använda. En viktig faktor som påverkar de äldres hälsa är kosten, då 
det blir något av en kulturkrock för de äldre som är vana att äta mycket friterat, mycket salt och 
fett i maten till skillnad mot svensk husmanskost. Ungefär 30 till 50 personer brukar delta i 
aktiviteterna. 
 
Äldregruppen informeras muntligt, då flertalet är analfabeter, och vid exempelvis föreläsningar 
finns tolk tillgänglig. Efter att föreläsningarna avslutats samlas gruppen och diskuterar vad som 
sagts. Äldregruppen får även möjligheten att ställa frågor till föreläsaren, och om det har varit 
en svensktalande föreläsare har Roza eller Elizabeth tolkat. Ofta diskuteras det mer om hälsa 
istället för om sjukdomar och deltagarna uppmuntrar varandra till att genomföra en förändring. 
Från början upplevdes äldregruppen som försiktiga men med en positiv inställning till 
förändring. De äldre har märkt att träningen och aktiviteterna som erbjuds har gjort att de har 
mindre ont och att de successivt blivit bättre både fysiskt och psykiskt. Äldregruppen har även 
blivit mer medvetna och kan nu göra mer hälsosamma val, de ser skillnad på vad som är mer 
eller mindre nyttigt. 
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2.9 Problemområdesbeskrivning 

Den globala befolkningen blir allt äldre. Med den växande äldre befolkningen tilltar även 
andelen äldre med utländsk bakgrund. Många av de människor som väljer att lämna sitt 
hemland kan bero på situationen i landet, exempelvis om det är krig eller om det finns en brist 
på arbete. Men även andra orsaker som återförening med släkt och vänner är förekommande.  
 
Åldrandet påverkar hälsan på olika sätt, och åldrandet påverkas i sin tur av våra levnadsvanor. 
Förutom levnadsvanornas påverkan kan åldrandet i ett annat land med en annan kultur innebära 
ytterligare påfrestningar för de äldre, bland annat på grund av ett helt nytt språk vilket slutligen 
kan leda till social isolering. Social isolering påverkar hälsan negativt och därför är det av 
betydelse att nå ut till de individer som verkligen behöver stöd och hjälp för att kunna minska 
detta. En viktig resurs för att minska social isolering bland de äldre är det arbete som 
invandrarföreningar och organisationer bedriver. De utgör en mötesplats för människor med 
liknande bakgrund och är en kontakt för till exempel de med sämre språkkunskaper att 
kommunicera med omgivningen och få hjälp.  
 
Med hjälp av denna studie kan en redogörelse av hälsoprojektets resultat presenteras och en 
dokumentation över verksamheten som andra utanför föreningen kan ta del av skapas. Den 
kunskap som denna studie genererar bidrar även till att de ansvariga får ta del av synpunkter, 
vad äldregruppen anser har varit bra med hälsoprojektet, vad de saknat och önskar mer av inför 
framtiden. Detta bidrar till att hälsoprojektet kan utvecklas ytterligare och anpassas för att öka 
möjligheten att tillgodose äldregruppens behov.   
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
Syftet med denna studie var att studera deltagarnas upplevelser av hälsoprojektets verksamhet 
som bedrivs för äldre arabspråkiga i den Syriska föreningen i Vällingby samt hur 
hälsoprojektet påverkat deltagarnas självupplevda hälsa.  
 

� Hur har hälsoprojektets aktiviteter upplevts?   
� Vilka faktorer och hinder påverkar valet att delta i aktiviteterna? 
� Vilka förändringar har kunnat identifieras efter deltagandet i hälsoprojektet? 
 
 

4. MATERIAL OCH METOD 

 
För att syftet med denna studie skall kunna uppfyllas har en kvalitativ metod tillämpats i form 
av enskilda intervjuer. Valet av metod styrs av studiens syfte (Olsson & Sörensen 2007) som i 
detta fall är att beskriva och studera en verksamhet, få ta del av upplevelser och erfarenheter 
från de anställda och verksamhetens deltagare. Olsson och Sörensen (2007) beskriver hur den 
kvalitativa metoden ger många upplysningar om få enheter och fokuserar ofta på det unika, 
vilket stämmer överrens med studiens upplägg och syfte. Innan planeringen av denna studie 
kunde påbörjas hölls ett möte med kontaktpersonerna på Syriska föreningen och en 
representant från Äldrecentrum i Vällingby.  
 
 

4.1 Urval av informanter 

I denna studie benämns de äldre arabspråkiga deltagarna i hälsoprojektet som informanter. Då 
föreningen har deltagare från 55 år och uppåt, avser benämningen äldre i denna studie individer 
55 år och äldre. Med hjälp av kriterier har ett urval av tolv informanter genomförts. Kriterier 
som författaren har ställt har varit att informanten har deltagit i hälsoprojektets aktiviteter minst 
fem tillfällen samt att två informanter av de tolv var av det manliga könet. Genom att ha skapat 
kriterier styrs urvalet av informanterna och urvalet styrs i sin tur av studiens syfte, eller med 
andra ord den information som önskas att få in (Jacobsen 2007). Informanten skall ha skaffat 
sig en uppfattning om föreningen och genom att ha varit med på aktiviteter vid flera tillfällen. 
Hälsoprojektet har huvudsakligen kvinnliga deltagare och för att spegla verksamheten ställdes 
könskriteriet.  
 
När kriterierna hade skapats kontaktades de ansvariga för hälsoprojektet för att få hjälp att 
identifiera informanter. Samtliga äldre deltagare i hälsoprojektet hade tidigare blivit 
informerade om att det skulle genomföras en intervjustudie och uppmuntrades att frivilligt 
ställa upp för en enskild intervju. Sedan bestämde författaren tillsammans med 
kontaktpersonerna på Syriska föreningen datum, tid och plats för intervjuerna och de anställda 
har sedan vidarebefordrat detta och hjälpt författaren med att boka intervjuer med de 
informanter som frivilligt hade anmält sig. Vid det möte som hölls med de ansvariga för 
hälsoprojektet på Syriska föreningen besökte även författaren hälsoprojektets aktiviteter och 
fick på så sätt träffa några från äldregruppen. Målsättningen var att förutom ett möte med 
planering och informationsutbyte var detta dessutom ett sätt för författaren att träffa gruppen 
och bli ett ”bekant” ansikte.   
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4.2 Intervjuguide 

Öppna enskilda intervjuer genomfördes. Den öppna intervjun karakteriseras av att den får fram 
enskilda åsikter och upplevelser (Jacobsen 2007), vilket lämpade sig väl för denna studie. Inga 
begränsningar har gjorts för vad som får eller inte får sägas. För att kunna bibehålla en röd tråd 
och få fram den information som önskas under intervjuerna använde sig författaren av en 
intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuguiden innehöll tre olika teman: bakgrundsfrågor, 
uppfattningar om hälsoprojektets aktiviteter och betydelsefulla faktorer inför framtiden. Varje 
tema har tillhörande frågor och underfrågor som strukturerades upp utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Intervjuguiden skrevs på svenska och översattes sedan med hjälp av tolk till 
arabiska.  
 

4.2.1 PRECEDE/PROCEED modellen 

För att undersöka och identifiera hälsostatusen bland informanterna, urskilja interna och 
externa faktorer som påverkar informanterna till hälsosamma och ohälsosamma beslut samt 
beskriva vilka olika faktorer som leder till beteendeförändring hos informanterna, har 
PRECEDE/PROCEED modellen använts som stöd för att utveckla dessa frågor. 
PRECEDE/PROCEED är en planerings- och utvärderingsmodell av hälsoupplysning som 
bland annat identifierar mottaglighets-, förstärknings- och möjliggörande faktorer till 
förändring. Modellen består av nio olika faser varav fem av dessa faser ingår i PRECEDE och 
resterande fyra faser innefattas av PROCEED. Endast fas fyra har tillämpats som stöd för 
intervjuguiden och står för utbildnings- och ekologiskbedömning, vilket innebär att faktorer 
som har en avgörande betydelse för att en förändring skall kunna ske beskrivs och analyseras 
(Green & Kreuter 2005).   
 

4.2.2 Pilotstudie 

När arbetet med intervjuguiden slutförts genomfördes två enskilda pilotstudier med en kvinna 
och en man som deltagit i hälsoprojektet. En pilotstudie används för att granska frågorna och 
vara en kontroll för att undersöka om studiens olika delar fungerar enligt författarens studieplan 
(Olsson & Sörensen 2007). För att kunna genomföra pilotstudierna har en tolk från Syriska 
föreningen använts. Datan som framkom från pilotstudierna användes inte i studien och därför 
ansåg författaren att en extern tolk inte var nödvändig och beslutade att en tolk från Syriska 
föreningen var fördelaktig att använda för att minska kostnaderna. Pilotstudierna ägde rum i ett 
avskilt kontor i den Syriska föreningens lokal och tog omkring 30 minuter vardera att 
genomföra. Pilotstudierna resulterade i att en fråga uteslöts, fyra frågor förenklades och 
utvecklades för att intervjupersonerna lättare skall kunna besvara frågan samt en fråga tillkom. 
Ett tema togs bort och tillhörande frågor flyttades till temat bakgrundsfrågor för att få en bättre 
struktur på intervjuguiden. Temat bakgrundsfrågor placerades först i intervjuguiden samt en 
presentation av författaren och den studie som författaren genomför tillkom som punkt innan 
intervjun påbörjades. Författaren har även valt att förtydliga att intervjun berör specifikt 
hälsoprojektet och dess aktiviteter och på så sätt avgränsa svaren något.  
 
Den fråga som valdes att ta bort gällde förväntningar på medlemskapet i föreningen. Ingen av 
intervjupersonerna i pilotstudien besvarade frågan och förstod inte heller när författaren 
försökte att förklara frågan med hjälp av tolken. Författaren ansåg även att denna fråga blev 
upprepning av den fråga som berör personliga mål med deltagandet i hälsoprojektet.  
 
En av frågorna som utvecklades var hur intervjupersonen beskrev sin hälsa. Båda 
intervjupersonerna förstod inte frågan vilket ledde till att frågan förenklades till ” När Du mår 
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bra hur skulle Du beskriva att Du mår då?”. Följdfrågan som syftade till att undersöka vilka 
faktorer som är viktiga för intervjupersonens hälsa förenklades också och resulterade i ” Vad är 
viktigast för Dig för att Du ska må bra?”.  
 
Den fråga som tillkom efter pilotstudien var följdfrågan ”Vad kan göra att Du väljer att inte 
delta i hälsoprojektets aktiviteter?”. Denna fråga ställs för att undersöka om personen har några 
begränsningar som påverkar möjligheten att delta i hälsoprojektet, exempelvis handikapp, 
sjukdomar eller ekonomiska skäl.   
 
Bakgrundsfrågorna placerades till en början i slutet av intervjuguiden för att intervjupersonerna 
inte skulle känna sig utfrågade, men har efter pilotstudierna valts att placeras först. 
Pilotstudierna visade att dessa frågor lämpades sig bäst att ställa i början av intervjun för 
intervjupersonerna ville gärna berätta om sin bakgrund och på så sätt kan en bra stämning 
skapas redan från början.   
 
 

4.3 Användning av tolk 

För att kunna genomföra en studie med individer som inte talar det nationella språket kan 
användning av tolk vara aktuellt (Xian 2008). Enligt kontaktpersonerna på Syriska föreningen 
hade informanterna som skulle delta i denna studie begränsade svenska språkkunskaper vilket 
gjorde användande av tolk nödvändigt för att kunna genomföra denna studie. Hwa-Froelich och 
Westby (2003) beskriver att förut anställdes professionella tolkar för att diplomatiskt tolka eller 
översätta internationella dokument medan idag är användningsområdet av tolk mycket bredare. 
Vidare beskriver de hur tolken har som uppgift att kommunicera mellan individer som inte talar 
samma språk genom att antingen simultant översätta, det vill säga översätta samtidigt som 
talaren pratar, eller genom att följdriktigt översätta vilket innebär att talaren tar pauser och 
inväntar att budskapet översätts. Tolken har även andra roller som exempelvis lyssnare, talare, 
översättare och intervjuare. Hwa-Froelich och Westby (2003) hävdar även att det är tolken som 
har kontroll över konversationen samt informationsutbytet och måste kommunicera tydligt och 
förmedla utifrån ett givet syfte. Xian (2008) lyfter fram hur tolken måste förstå betydelsen av 
det han eller hon översätter, innan det översätts till ett annat språk.   
 
Svårigheter med att använda tolk i kvalitativa studier är att data som ska översättas ofta är 
livshistorier, upplevelser, attityder eller känslor och kan inte översättas rakt av. Enligt Xian 
(2008) som visade en studie om tolkning från kinesiska till engelska hur det inte alltid finns en 
formell korrespondens mellan de två språken. Xian lyfter även fram tre typer av problem med 
tolkning: språkvetenskapligt, sociokulturellt och metodiskt. Bland annat finns det kinesiska ord 
som inte har någon direkt likvärdig översättning på engelska. Även grammatiska problem kan 
uppstå mellan två olika språk som skall översättas (Xian 2008). 
 
Tolkförmedlingen Transvoice – Stockholms tolkförmedling AB har använts för samtliga 
intervjuer16. Då intervjuerna sker på arabiska är det viktigt att det är en tolk med rätt dialekt, i 
detta fall en arabisktalande från Syrien, för att underlätta samtalet mellan tolk och informant. 
Tolken som använts till samtliga intervjuer var en medelålderskvinna från Syrien. 
Äldrecentrum stod för finansieringen av tolken för samtliga tillfällen. 
 

                                                 
16 Transvoice hemsida http://www.transcom.com/Countries/Sweden/Transcom/Hem/ 2010-02-08 

http://www.transcom.com/Countries/Sweden/Transcom/Hem/
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4.4 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna har skett i Syriska föreningens lokal och författaren har betraktat den data som 
erhållits som en helhet och inte som skilda variabler, vilket överrensstämmer med hur Olsson 
och Sörensen (2007) beskriver den kvalitativa metodens användningsområde. Med hjälp av 
bakgrundsbeskrivningen har författaren fått information om informanternas bakgrund och fått 
mer förförståelse för den arabiska kulturen. Innan intervjuerna påbörjats har tolken haft ett 
neutralt samtal med informanten vilket har upplevts ge en bra stämning i lokalen. Tolken och 
författaren har även samtalat om hur tolkningen skall genomföras, hur författaren ställer en 
fråga och tolken översätter en del i taget. Samtliga intervjuerna pågick mellan 25 minuter till 40 
minuter. Intervjuerna inleddes med att presentera författaren och syftet med studien samt vilka 
rättigheter informanten har och ett godkännande av inspelning gavs. Ingen av informanterna 
valde att avstå från att svara på någon fråga, inte heller att avbryta intervjun i förtid. Vid flera 
tillfällen under intervjuerna har underfrågor inte behövt ställas då informanten givit så pass 
uttömmande svar och på så sätt har även dessa frågor besvarats. Efter att intervjuerna slutförts 
gavs informanten tillfälle att eventuellt tillägga eller återgå till någon fråga för att ändra eller 
utöka sitt svar. Varje intervjutillfälle avslutades med att författaren skrev ned reflektioner och 
tankar som uppstått under intervjuns gång samt hur hela intervjun hade upplevts.   
 
 

4.5 Transkribering och analysmetod 

När samtliga intervjuer genomförts transkriberade författaren allt material till rådata. Jacobsen 
(2007) menar att detta är det första steget vid en kvalitativ analys och förklarar rådata som det 
material som inte blivit behandlat. En intervju har exkluderats då bandspelaren inte fungerade 
och intervjuaren inte uppfattade detta först efter att intervjun hade avslutats. Ett försök att 
återskapa svaren gjordes men då de anteckningar som fördes under intervjuns gång inte var 
tillräckligt omfattande beslutades denna intervju att exkluderas. Alla elva intervjuerna har blivit 
helt transkriberade vilket innebär att icke-ord och skratt skrivits ut och resulterade i 53 A4-
sidor med ett genomsnitt på 4.5 sidor per intervju.  
 
För att kunna analysera den rådata som erhållits har en kvalitativ innehållsanalys genomförts. 
Denna form av analysmetod används för att hantera stora mängder data och för att granska och 
tolka texter som bland annat en intervjuutskrift (Lundman & Hällgren-Granheim 2008). Genom 
att tilldela varje informant en sifferkod har anonymiteten kunnat behållas genom hela 
analysarbetet. Samtliga intervjuer har lästs igenom flertalet gånger för att sedan analyseras 
enskilt.  
 
Analysen har haft både en induktiv ansats vilket betyder att texterna har analyserats 
förutsättningslöst och är baserade på informanternas berättelser om sina upplevelser, i detta fall 
upplevelsen av hälsoprojektet, samt en deduktiv ansats. Deduktiv ansats innebär analys utifrån 
en modell eller teori till empiri (Jacobsen 2007, Lundman & Hällgren-Granheim 2008). Varje 
mening har setts i sitt sammanhang och tolkats med medvetenhet om deras bakgrund, 
livsvillkor och kultur (Lundman & Hällgren-Granheim 2008). Med utgångspunkt i denna 
studies frågeställningar har sedan analysen genomförts.  
 
Första delen av analysen bestod av att identifiera meningar och stycken som kunde kopplas till 
någon av frågeställningarna, det vill säga domäner. Sedan har meningsenheter i form av ord 
och meningar som har liknande innehåll och hör ihop, plockats ut från dessa stycken och har 
utgjort grunden för denna analys. För att minska ned den text som erhållits och göra den mer 
lätthanterlig och koncentrerad utan att det väsentliga försvinner, har en kondensering av texten 
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genomförts. Detta innebär att textens väsentliga innehåll lyfts fram och förses med koder för att 
sedan placeras in i kategorier. Koder med innehåll som kan relateras till varandra placerades 
inom samma underkategori. Slutligen sammanförs underkategorierna till huvudkategorier där 
varje huvudkategori avser flera underkategorier som har samma eller liknande innehåll.  Enligt 
Lundman och Hällgren-Granheim (2008) är nästa steg i analysen att sammanföra kategorierna 
till teman för att ytterligare abstrahera det erhållna materialet ytterligare. Detta steg har 
uteslutits då antalet kategorier varit relativt få. I resultatpresentationen har sedan innehållsrika 
citat valts ut och använts. Nedan följer en figur för att illustrera hur analysarbetet i denna studie 
har sett ut (se tabell 2).    
 
 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Vädret spelar stor 
roll för hur jag 
ska ta mig hit 

Vädret spelar stor 
roll 

Vädret  Yttre faktorer Faktorer som 
påverkar 
deltagandet 

Tabell 2. Exempel från analysprocessen. 
 
 
För att tydliggöra vilka kategorier som framkom från innehållsanalysen har tabell 3 skapats 
som visar vilka kategorier som kopplats till respektive frågeställning.  
 
 

Frågeställning Kategorier 

 
Hur har hälsoprojektets aktiviteter upplevts? 

 

• Fysisk aktivitet  
• Föreläsningar 
• Studiebesök och resor 
• Information före och efter aktivitet 
• Önskemål av aktiviteter i 

hälsoprojektet  
 

Vilka faktorer påverkar valet att delta i 
aktiviteterna? 

 

• Aktiviteternas tillvägagångssätt 
• Inre faktorer 
• Gemenskap i föreningen 
• Isolering  
• Hinder för deltagande i aktiviteterna  
      – Sorgearbete  
      – Yttre faktorer 

 
Vilka förändringar har kunnat identifieras 

efter deltagandet i hälsoprojektet? 
 

• Ökad fysisk kapacitet 
• Ökat kunskapsförråd 
• Informationsutbyte 
• Gemenskapens betydelse 
• Förändrade levnadsvanor 

Tabell 3. Kategorier uppdelade efter frågeställningarna 
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4.6 Etiska överväganden  

Under genomförandet av denna studie har etiska överväganden som individskyddskravet 
tillämpats. Individskyddskravet består i sin tur av informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 
 
Informationskravet har uppfyllts genom att författaren informerade informanterna och andra 
berörda om studiens syfte, samt att deras deltagande var frivilligt samt att de när som helst 
kunde avbryta sin medverkan. Detta skedde med hjälp av en tolk som översatte till arabiska. 
Samtliga informanter anmälde sig frivilligt till att delta i studien och på så sätt infriades 
samtyckeskravet. Information till informanterna gavs också om hur datahanteringen skulle ske, 
det vill säga att allt material från intervjuerna hanteras konfidentiellt och raderas efter studiens 
slut. Kontaktpersonerna på Syriska föreningen får inte veta vem som sagt vad utan samtliga 
informanter kommer att benämnas med IP1, IP2 och så vidare i resultatet. Detta för att bevara 
konfidentialiteten och få informanterna att känna sig trygga och ge ärliga uttömmande svar. 
Sedan förklarades även hur resultatet enbart kommer att användas till denna studie och därmed 
har hänsyn tagits till både konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  
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5. RESULTAT  

 
Först presenteras en populationsbeskrivning för att skapa en uppfattning om informanternas 
bakgrund och varför de valt att bosätta sig i Sverige. Resultatet från innehållsanalysen 
presenteras sedan utifrån studiens tre olika frågeställningar och de kategorier som erhållits.   
 
 

5.1 Populationsbeskrivning 

Informanterna som deltagit i studien kom ursprungligen från Egypten, Irak, Libanon, Syrien 
och Turkiet. Åldersfördelningen visade ett spann från 57 till 81 år med ett medelvärde på 70 år. 
 
Informanterna har varit bosatta i Sverige i mer än tio år. Valet att bosätta sig i Sverige var för 
några informanter på grund av ett krig pågick i hemlandet. Någon informant förklarade hur 
rädslan för att barnen skulle fara illa och känslan av otrygghet i sitt eget hemland påverkade 
valet att lämna det. Familjeanknytning var en annan bidragande faktor som lyftes fram som en 
anledning till att flera informanter lämnat sitt hemland. Med familjeanknytning förklarade 
informanterna att en del av familjen redan hade lämnat landet och de hade sedan valt att flytta 
med. Bristen på arbete på grund av kriget hade lett till flykt för någon informant samtidigt som 
det för en annan informant var en släkting som drabbats av allvarlig sjukdom och valet att 
bosätta sig i Sverige var för att få tillgång till en bättre hälso- och sjukvård. 
 
 

5.2 Hälsoprojektets aktiviteter 

Informanterna har medverkat i hälsoprojektets aktiviteter och deltagit regelbundet flera gånger i 
veckan. Informanterna ansåg att det stora utbudet av aktiviteter har varit lockande och att det 
funnits fler aktiviteter än de orkat med. ”…allting lockar mig till att delta…” (IP8).  
  

5.2.1 Fysisk aktivitet 

En uppskattad aktivitet inom hälsoprojektet var de fysiska motionsaktiviteterna. Informanterna 
berättade att de har tränat med träningsapparater i föreningens lokal och att det erbjudits olika 
träningsformer så att alla kunde vara med och delta på något sätt. För någon informant som inte 
kunnat anstränga sig ordentligt förklarade att ett lättare träningsprogram skapats till 
informanten. Sedan förklarar flera informanter att de promenerat utomhus tillsammans, ibland 
även med stavar. Promenaderna genomfördes endast om vädret tillät. En annan uppskattad 
aktivitet var vattengymnastiken, som genomfördes varje tisdag. Några informanter berättade 
hur rolig och uppskattad träning det varit och att det är en aktivitet som de gärna ville fortsätta 
med framöver.   
 

5.2.2 Föreläsningar 

Förutom fysisk aktivitet berättade informanterna om de föreläsningar som de har deltagit i och 
hur mycket ny kunskap det har givit. Några av de föreläsare som informanterna lyfte fram var 
läkare och sjuksköterskor som talade om diabetes, hur diabetes skall hanteras och hur kost och 
fysisk aktivitet kan påverka sjukdomen positivt. Andra föreläsningar som uppfattats som 
positiva av informanterna handlade om yrsel, högt blodtryck och kostrådgivning. Vidare 
förklarar informanterna hur samtliga professionella personer som föreläst avslutade sin 
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föreläsning med en frågestund där deltagarna i förväg fått hjälp av de ansvariga för 
hälsoprojektet med att skriva ned frågor till föreläsaren. Detta upplevde flera informanter som 
givande och positivt. När föreläsningen sedan avslutats har gruppen samlats och diskuterat 
aktiviteten tillsammans med aktivitetsansvariga för att ge synpunkter och önskemål inför 
framtiden. Några informanter ansåg att på detta sätt fick de en chans att reflektera över 
föreläsningen, vilket var positivt ur social aspekt då detta gjordes tillsammans. ”…vi sitter och 
diskuterar och driver tiden med varandra…” (IP9). 
 

5.2.3 Studiebesök och resor 

Studiebesöken och resorna nämndes av informanterna som uppskattade aktiviteter. Någon 
informant berättade hur aktivitetsansvariga hyrt in bilar eller lånat bilar och tagit med gruppen 
på utflykt och att på detta sätt har informanten lärt känna Sverige bättre. Några av de 
studiebesök och resor som uppskattades av flera informanter var till Kolmården, Riksdagen, 
olika museum, Sveriges television, syrisk tv-studio, Cosmonova och kryssningar med 
Cinderella och Viking Line. Någon informant uppskattade resorna för att deltagarna i 
hälsoprojektet fått umgåtts och haft roligt tillsammans samtidigt som några andra menade att 
resorna kan bidra till att minska isoleringen.”…när vi reser lär vi känna Sverige bättre och då 
kan den här isoleringen brytas ännu mer” (IP6).  
 
Utöver träning, föreläsningar, studiebesök och resor nämndes av flera informanter att 
matlagning i grupp varit en uppskattad och positiv aktivitet inom hälsoprojektet.  
 

5.2.4 Information före och efter aktivitet 

Samtidigt som informanterna beskrev vilka aktiviteter de deltagit i berättade de om hur mycket 
information de fått om aktiviteten i förväg. ”…de ger jättebra information innan vi ska börja 
med någon ny aktivitet” (IP7). Informanterna beskrev hur de tillsammans med 
aktivitetsansvarig inför varje ny aktivitet diskuterade hur den skulle gå till och vad aktiviteten 
innebar. Vidare förklarade någon informant att de även diskuterade efter att aktiviteten 
avslutades, hur den upplevdes av deltagarna och om det fanns några frågor kring aktiviteten, 
vilket informanten upplevde som positivt. 
 

5.2.5 Önskemål på aktiviteter  

Flera informanter uttryckte att det fanns ett stort utbud av aktiviteter inom hälsoprojektet och 
att de var tillfredsställda med det som erbjöds. Samtidigt fanns det några informanter som lyfte 
fram aktiviteter som de hade saknat. Någon informant berättade hur Syriska föreningen tidigare 
haft ett samarbete med en annan pensionärsförening i Stockholm. Detta samarbete har dock 
avslutats och informanten uttryckte saknad av detta kulturella utbyte och önskade att det kunde 
återinföras i hälsoprojektets verksamhet. ”… vi hade ett samarbete med en förening i Hässelby, 
de kom till oss och vi till dem och det var jätte kul” (IP2). Någon annan informant önskade mer 
föreläsningar från professionella personer medan en annan önskan som uttrycktes var att de 
kunde vistas utomhus ännu mer. Informanterna uppfattades dock som tillfredsställda med 
hälsoprojektets utbud av aktiviteter trots vissa önskemål. ”… jag saknar inget i hälsoprojektet, 
allt vad vi begär det kommer fram” (IP10). 
 

5.3 Faktorer som påverkar deltagandet  
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5.3.1 Aktiviteternas utformande 

Hälsoprojektets aktiviteter genomfördes i grupp vilket informanterna upplevde som positivt 
och lockat dem till att delta. Någon informant hävdade att träningen aldrig skulle blivit av om 
det inte var för hälsoprojektet, då informanten aldrig skulle kommit sig för att träna på egen 
hand. ”…förut gick jag på sjukgymnastik i fyra fem år och tyckte det var tråkigt, men nu… Nu 
längtar jag efter att få komma hit och träna för det är så roligt med gruppen” (IP7). 
 
Att aktiviteterna utförts i grupp skapade trevlig och positiv stämning. Informanterna beskrev 
hur det främst var gruppens gemenskap som lockat till att delta. Någon informant förklarade 
dock hur det ibland kunde komma för många till aktiviteterna och att det påverkade valet att 
delta negativt. Informanten ansåg att aktiviteterna som varit öppna för alla, även för icke 
medlemmar i föreningen, ledde till att det blev väldigt många människor i lokalen, vilket 
upplevdes som otryggt. ”…när det är en aktivitet med mat blir det mycket folk, även utifrån 
och jag gillar det inte… Jag känner mig vilsen… Jag tappar balansen helt enkelt…” (IP1). 
 

5.3.2 Inre faktorer  

Motivationen till att aktivera sig och viljan att förändra sin vardag har haft betydelse för 
informanternas deltagande i hälsoprojektet. Informanterna uttryckte att de deltagit för att vara 
sociala och för att de trivts i föreningen, vilket också påverkat dem positivt till att fortsätta delta 
regelbundet. Att ha ett specifikt mål med sitt deltagande motiverade någon informant att delta, 
då det fanns något som informanten strävade efter att uppnå. Vidare berättade några 
informanter att motivationen att delta berodde på vad det var för aktivitet. Någon informant 
förklarade att var det en aktivitet som inte hade väckt intresse valde informanten att inte delta. 
 
Hälsoprojektets aktiviteter bygger på både psykisk och fysisk träning samtidigt som 
informanterna var sociala och umgicks med varandra vilket informanterna ansåg ha påverkat 
dem till att vilja fortsätta delta. ”… aktiviteten lockar mig för det tränar både kroppen och 
hjärnan samtidigt…” (IP4). Informanterna ansåg att de mått bra av att delta i hälsoprojektets 
aktiviteter och att det stärkte motivationen till att fortsätta delta, då de upplevde resultat av 
aktiviteterna.   
 

5.3.3 Gemenskap i föreningen 

En betydelsefull faktor som informanterna valde att lyfta fram var språket. Flera av 
informanterna menade att språket, förutom att de kommer från samma kultur och delar 
liknande erfarenheter, bidragit till en gemenskap och att de upplevt en trygghet i föreningen. 
Flera informanter uttryckte även en glädje över att få vistas i föreningen och berättade hur 
många fler vänner och bekanta de fått tack vare hälsoprojektet, som informanterna inte hade 
lärt känna annars. Vidare förklarade någon informant att deltagarna i hälsoprojektet blivit som 
en familj och upplevde en gemenskap. Informanten beskrev även hur samhörigheten stärktes, 
då det var likasinnade människor i hälsoprojektet och att de delade samma tankebanor och 
åsikter. ”… förut kände jag mig ensam i världen men det finns folk som delar mina tankar…” 
(IP5). Avslutningsvis förklarade några informanter att det inte finns någon förening som denna 
och att alla anställda och medlemmar gav så mycket. Informanterna ansåg att de aldrig 
upplevde utanförskap på grund av en avvikande religion för att alla respekterade alla.  

5.3.4 Isolering 

Flera informanter beskrev hur ensamheten och isoleringen var en utlösande faktor som 
påverkade dem att vilja delta i aktiviteterna. ”… ensamheten knäcker mig och här känner jag 
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mig inte ensam” (IP8). Tidigare upplevde någon informant att informanten och livskamraten 
hade varit instängda i hemmet och inte vågat gå ut och träffa folk. Någon annan informant 
vidareutvecklade detta och förklarade hur saknaden av kunskaper i svenska språket påverkat 
informanten till att stanna i hemmet. Några informanter förklarade hur det fanns begränsad 
kontakt med människor i omvärlden och att de människor som funnits i närheten endast varit 
informanternas barn. På grund av detta upplevde någon informant att barnen belastades då de 
var informantens enda möjlighet till kontakt med omgivningen. Genom att delta i 
hälsoprojektets aktiviteter ansåg flera informanter att de fördrev tiden med varandra och att det 
fyllde tomheten i deras liv. 
 
 

5.4 Hinder för deltagande i aktiviteterna 

 

5.4.1 Fysisk och psykisk hälsa 

Samtidigt som det finns faktorer som påverkade informanterna positivt att vilja delta i 
hälsoprojektet, har det även funnits hinder. Någon informant berättade att deltagandet i 
aktiviteterna begränsades av den orsak att hälsan påverkats av sjukdom. ”… min hälsa tillåter 
inte mig att delta i ansträngande aktiviteter för jag har ont i knäna” (IP3). Operationer av olika 
slag har lett till att någon annan informant inte kunnat anstränga sig lika hårt som tidigare och 
valde därmed att inte delta i de mer krävande träningspassen. Även funktionsnedsättning på 
grund av exempelvis sämre fungerande leder och knän har också haft inverkan på deltagandet 
för flera andra informanter. Ett annat hinder som uttrycktes var hur sorgearbete på grund av 
förlust av familj eller vänner hindrat informanten till att delta då informanten saknade kraft och 
energi till att aktivera sig.  ”… sorgearbetet har tagit lång tid för mig, jag sörjer fortfarande 
och kan inte sova om nätterna… Därför kan jag inte vakna på morgonen och vara aktiv” (IP8). 
 

5.4.2 Yttre faktorer  

Några av de yttre faktorer som haft betydelse för huruvida informanterna kunnat delta i en 
aktivitet eller inte var ekonomi och transport till föreningens lokal. Beroende på informanternas 
hälsa kunde färdtjänst, alternativt tunnelbana eller buss vara nödvändigt för att kunna förflytta 
sig. Någon informant förklarade att vissa månader räckte inte pengarna till och på så vis hade 
informanten mer eller mindre varit tvungen att avstå från att delta i aktiviteterna. ”… vissa 
månader kan jag inte köpa SL kort för min pension räcker inte till…” (IP6). På samma sätt som 
ekonomin påverkat möjligheten till transport, påverkade även vädret möjligheten till aktivitet. 
Under vintertid uttryckte flera informanter rädsla för att gå ut, rädsla för att ramla och slå sig 
och vågade därför inte ta sig till föreningen utan valde att stanna i hemmet. ”… vädret spelar 
stor roll för hur jag ska ta mig hit /…/ Jag är livrädd att gå ute när det är kallt och halt, ta mig 
hit kan vara svårt ibland…” (IP4). Viljan och psykiskt välmående var det som gjorde att några 
andra informanter tog sig till föreningen och aktiviteten trots negativa yttre faktorer.  

  
 

5.5 Resultat från hälsoprojektet 

Informanterna ansåg att hälsoprojektet har gett någon form av resultat i form av antingen 
fysiska förändringar eller en förbättrad självupplevd hälsa. Vad informanterna förklarade var 
att de har kunnat identifiera någon form av resultat från deras deltagande i aktiviteterna och att 
det var och är en motiverande faktor för dem att fortsätta vara aktiva inom hälsoprojektet.  
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5.5.1 Ökad fysisk kapacitet 

Informanterna uppfattade att deras fysiska hälsa hade förändrats positivt efter deltagandet i 
aktiviteterna. Någon informant upplevde i allmänhet ha blivit mer aktiv medan några andra 
informanter hävdade att det lett till mindre fysiska krämpor, som exempelvis stelhet och 
ledvärk. De fysiska aktiviteterna, som träning med motionsapparater, hade bidragit till att 
någon informant minskat i vikt och upplevde en ökad smidighet. Bland de informanter som 
tidigare upplevde en sämre funktionsförmåga på grund av olika operationer och sjukdomar, 
ansåg att funktionsförmågan ha förbättrats avsevärt tack vare deltagandet i de olika 
träningsaktiviteterna. Smärtor hade minskat samtidigt som informanterna blivit fysiskt starkare 
och därmed kunnat hantera vardagen på ett bättre sätt.  
 
Flera informanter upplevde även att de hade blivit piggare och orkade mer under dagen. ”… 
efter att ha börjat med träningarna har jag känt mig väldigt pigg, förut kände jag mig matt och 
orklös men nu vill jag göra mer och orkar mer…” (IP2). Efter att aktiviteten avslutats kände 
några informanter sig livliga, ungdomliga och energiska. Detta har i sin tur lett till att 
informanterna velat aktivera sig ännu mer, även utanför hälsoprojektet. ”… till och med när jag 
är hemma är jag mycket mera aktiv för jag har insett att det ger bra resultat” (IP6). Några av 
informanterna berättade hur de aktiverat sig mer och numera även tränade på egen hand i 
hemmet, utöver den träning de redan fått från hälsoprojektet. Den ökade fysiska kapaciteten har 
i sin tur bidragit till att informanternas självförtroende byggts upp.  
 

5.5.2 Ökat kunskapsförråd 

En positiv upplevelse av hälsoprojektet som informanterna lyfte fram var läkares och 
sjuksköterskors tips och råd om hälsa. Någon informant ansåg att kunskapen från 
föreläsningarna hade bidragit till en minskad dos av dagliga mediciner medan en annan 
informant hade haft högt blodtryck och menade att genom föreläsningarna som hälsoprojektet 
erbjudit hade informanten fått lära sig att behovet av medicin kunde påverkas med hjälp av 
träning. 
 
”Jag är diabetiker och jag tycker det är väldigt intressant att höra om vad sjukdomen handlar 
om… De här föreläsningarna har lärt mig hur mycket jag ska äta, att jag ska äta regelbundet, 

och det har lett till att jag minskat min insulindos” (IP11). 
 

Flera informanter ansåg att de lärt sig hur de skall hantera sin sjukdom samt ta kontroll över sin 
hälsa på ett bättre sätt. Någon informant berättade att innan deltagandet i hälsoprojektet 
upplevde informanten att vara sjuk var något som skulle leda till döden. Efter att ha deltagit i 
hälsoprojektet har informanten lärt sig hantera vanligt förekommande sjukdomsbesvär som 
exempelvis förkylning och feber och behöver inte längre uppsöka läkare vid varje 
sjukdomstillfälle. Några av informanterna ansåg att den största lärdomen var att de lärt känna 
sin egen kropp, hur den fungerar och hur de ska agera för att må bra. ”… jag tänker mycket på 
hälsan, på min kropp och har lärt känna min kropp mycket bättre…” (IP11). Informanterna 
menade även att detta har bidragit till en känsla av trygghet, då det klargjort många frågetecken 
kring sjukdomar och hur de kan hantera sin sjukdom för att behålla sin hälsa på bästa sätt. ”… 
hälsoprojektet har påverkat mig att jag känner mig trygg och mår mycket bra” (IP10). 
 
Efter att ha deltagit i föreläsningar om kost har informanterna blivit mer medvetna om olika 
livsmedels innehåll och menade att de numera väljer produkter med omsorg. Flera informanter 
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uttryckte att de tidigare varken visste vad eller hur mycket de bör äta. Nuförtiden ansåg 
informanterna att de har blivit mera hälsosamma då de vet vad de ska äta, hur stor en normal 
portionsstorlek är samt betydelsen av att äta regelbundet. ”… jag var medveten förut om vad 
jag ska äta i mitt hemland men nu har jag blivit bättre på vad jag ska äta i Sverige också, för 
det är olika matvanor” (IP2). Att läsa på förpackningarna har blivit en rutin och någon 
informant ansåg att möjligheten att kunna ta hälsosamma beslut hade ökat. ”… jag har blivit 
mer kunnig, jag visste till exempel inte att brödet innehöll socker… Nu är man mera medveten 
om saker och ting och tar hälsosamma beslut” (IP1). 
 

5.6.3 Informationsutbyte  

Den kunskap som informanterna erhållit från de föreläsningar som hälsoprojektet anordnat 
hade förutom sjukdomskännedom och förändrade kost- och motionsvanor lett till att 
informanterna gett råd till varandra och bekanta om hur de ska hantera sin hälsa. Detta hade i 
sin tur lockat mer folk till hälsoprojektet ansåg någon informant. ”… mitt deltagande har lett 
till att jag lockat mer folk hit… jag pratar om vad vi gör…” (IP11). Genom att ge råd till 
varandra hade flera av informanterna fått nya tips och idéer på förändringar de kunde göra i sin 
vardag som hade haft stor nytta för någon annan. De olika föreläsningarna bidrog till att 
informanterna diskuterade sjukdomsbesvär och hur de hade hanterat sin sjukdom för att må så 
bra som möjligt. Matlagningen i grupp har för några informanter bidragit till ett utbyte av 
recept på maträtter som var hälsosamma och nyttiga.   
 

5.6.4 Gemenskapens betydelse  

Gemenskap lyftes fram som en faktor som påverkat deltagandet positivt men också påverkat 
informanternas självupplevda hälsa positivt under projektets process. Informanterna mådde bra 
när de var aktiva i hälsoprojektet och det berodde exempelvis på att de diskuterat och delat 
information med varandra och på så vis blivit mer sociala, vilket har stärkt gemenskapen 
ytterligare. Gemenskapen framhölls som en betydelsefull faktor i de flesta sammanhang och 
kan kopplas till samtliga aktiviteter som en positiv egenskap. Att aktiviteterna genomförts i 
grupp där samtliga deltagare var positivt inställda, motiverade varandra att aktivera sig 
ytterligare och kände gemenskap, ansåg flera av informanterna ha påverkat deras hälsa positivt.    
  

5.6.5 Förändrade levnadsvanor 

En viktig insikt som någon informant uttryckte ha lärt sig var hur viktigt det är att vara aktiv för 
att må bra och att livet blir lite lättare när informanten är aktiv. Någon annan informant ansåg 
ha förändrat sina levnadsvanor och beteenden till det mer hälsosamma medan för några andra 
informanter fanns det redan ett hälsosamt beteende och därför hade de inte förändrat något i sin 
livsstil. ”… jag har inte förändrat någon levnadsvana för jag har alltid varit mån om mitt liv 
och min hälsa” (IP8). Vidare berättade några informanter att hälsoprojektet uppmärksammat 
betydelsen av ett hälsosamt beteende på äldre dagar medan någon annan ansåg att 
hälsoprojektet bidragit till ökad medvetenhet om sin hälsa och livsstil. ”… efter att ha börjat 
delta i hälsoprojektet insåg jag att sitta hemma inte är givande, inte är hälsosamt och att jag 
måste vara aktiv…” (IP5).    
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6. DISKUSSION 

 
I detta avsnitt diskuteras bland annat styrkor och svagheter med studiens metod och resultat. 
Avslutningsvis beskrivs betydelsen av fortsatt forskning inom valt ämnesområde samt vilka 
etiska svårigheter studien påträffat.  
  
 

6.1 Metoddiskussion 

Denna studie syftar till att bland annat skapa en uppfattning om hur den hälsofrämjande 
verksamhet som bedrivits för arabspråkiga äldre i Syriska föreningen har påverkat deltagarnas 
hälsa. Genom att använda en kvalitativ metod har författaren kunnat samla in informanternas 
upplevelser och insikter om en viss situation, i detta fall hälsoprojektet, något som en 
kvantitativ metod inte kunnat leda till. En kvalitativ metod är flexibel och betonar närheten 
mellan den som undersöker och den som blir undersökt samt bygger på öppenhet (Jacobsen 
2007). Motivering till tillämpad metod var att en kvalitativ metod bygger på informanternas 
tankar, känslor, erfarenheter med mera, vilket överrensstämmer med studiens syfte och 
frågeställningar. Fördelen med att tillämpa en kvalitativ metod i denna studie var att den 
verkliga förståelsen av hälsoprojektet kunde erhållas.  
 
Valet att redovisa en kort populationsbeskrivning grundade sig på det faktum att faktorer som 
etnicitet, kultur, tidpunkt för invandring och anledningen till invandring har betydelse för 
hälsan samt att hälsostatusen inom gruppen skiftar (Larsson 2007).    
 

6.1.1 Genomfört urval och rekrytering av informanter 

Urvalet av informanter till denna studie genomfördes utifrån de kriterier som ställts (Jacobsen 
2007), det vill säga att informanterna skulle ha deltagit i hälsoprojektets aktiviteter minst fem 
gånger och att minst två av de tolv informanterna skulle vara män. Med hjälp av de ansvariga 
för hälsoprojektet, informerades deltagarna om denna studie samt uppmuntrades till att frivilligt 
anmäla sitt intresse att ställa upp för en enskild intervju. Utifrån de två urvalskriterierna 
kontaktades sedan informanterna via de ansvariga för hälsoprojektet angående tid och plats för 
intervjuerna. Genom att de ansvariga för hälsoprojektet fick utse informanterna till denna 
studie genomfördes ett subjektivt urval, vilket innebär att människor väljs ut framför allt utifrån 
hur pass mycket kunskap de har om studieobjektet med mera. Fördelen med ett subjektivt urval 
i denna studie var att de ansvariga hade kunskap om informanternas bakgrund och livshistoria 
samt att de hade kännedom om vilka av informanterna som har lättare att prata och berätta om 
sina upplevelser än andra. De ansvariga har varit med och startat den Syriska föreningen och 
hälsoprojektet. De känner medlemmarna i föreningen och har så pass mycket kunskap om 
informanterna att författaren anser att de kan avgöra vilka som är lämpliga att delta i denna 
studie. En nackdel med ett subjektivt urval är att det kan vara svårt att genomföra, då det krävs 
information om hur pass mycket kunskap om studieobjektet informanterna besitter (Jacobsen 
2007). Samtidigt som den omfattande kunskapen om informanterna kan vara en fördel kan det 
medföra att urvalet av informanter blir snedvridet. Informanterna träffar de ansvariga för 
hälsoprojektet regelbundet och kan känna sig pressade att medverka i studien. Trost (2005) 
lyfter fram andra risker med att erhålla hjälp av de ansvariga för hälsoprojektet som att de 
exempelvis kan bli för hjälpsamma i sådan mening att de försöker styra urvalet så att deltagare 
som har lätt för att berätta och yttra sina åsikter skall delta i studien. Med hjälp av de kriterier 
som ställts har denna risk kunnat undvikas.   
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Kriteriet om antalet tillfällen som informanterna skulle ha deltagit i hälsoprojektet var för att 
informanterna skulle ha skaffat sig en uppfattning om verksamheten och deltagit i olika 
aktiviteter. Detta kriterium kunde i efterhand utökas till att ha deltagit vid fler än fem tillfällen 
då en förändring av exempelvis kost- och motionsvanor är något som informanterna märker 
resultat av först efter en längre tid (Socialstyrelsen 2009). Att ha deltagit i hälsoprojektet fem 
gånger i jämförelse med tjugo gånger kan innebära skillnader i informanternas uppfattningar 
om vilka förändringar som genomförts eller upplevts. Kriteriet som ställdes skulle istället ha 
ökats betydligt för att kunna redogöra förändringar som informanterna upplevt på längre sikt, 
vilket också är förändringar som kan vara bestående och mer betydelsefulla att lyfta fram anser 
författaren.    
 
Enligt de ansvariga är flertalet av deltagarna i hälsoprojektet analfabeter eller har begränsade 
kunskaper i det svenska språket. Genom att all information om studien och kontakten med 
informanterna skedde på arabiska via de ansvariga kunde samtliga deltagare i hälsoprojektet 
informeras. Detta anser författaren kan ha upplevts som en trygghet bland deltagarna, att hela 
studien skulle genomföras på arabiska och att det inte fanns några krav på kunskap i det 
svenska språket.  
 
Endast två av de tolv informanterna som deltog i studien var män. Motivering till detta 
kriterium var att deltagarna i hälsoprojektets verksamhet till största del representeras av 
kvinnor. Genom att ställa detta kriterium kan en mer verklighetsbaserad bild av hälsoprojektet 
skapas (Lundman & Hällgren-Granheim 2008). Ingen hänsyn har tagits till ålder då studiens 
syfte handlar om informanternas uppfattningar om hälsoprojektet, oavsett vilken ålder de har.  
 
Uppdragsgivare för denna studie har varit Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. De har 
varit aktiva och bidragit med synpunkter om studiens struktur och bakgrundsinnehåll. Enligt 
Kvale (1997) kan involvering av uppdragsgivare i den verkliga forskningen leda till att 
forskaren blir ensidig och bortser från vissa upptäckter som inte gynnar uppdragsgivaren. För 
denna studie har uppdragsgivaren bidragit med ett ämnesförslag och urvalsprocessen har 
genomförts endast med hjälp av de ansvariga för hälsoprojektet. De synpunkter som 
överlämnats från uppdragsgivaren har endast berört bakgrundsinnehållet och inte studiens 
metod eller resultat. På så vis anser författaren att forskningen inte blivit partisk och att 
uppdragsgivaren bidragit med kunskaper, då de bedriver forskning om bland annat äldres hälsa 
och hälsofrämjande insatser för äldre.     
 

6.1.2 Intervjuguidens utformning 

Intervjuguiden skapades utifrån olika teman som kan återkopplas till studiens syfte och 
frågeställningar. Efter att teman identifierats skapades frågor och följdfrågor. Intervjuguiden 
innehöll totalt fem olika teman, varav ett tema var bakgrundsfrågor med syfte att bland annat 
kartlägga hur informanterna fått kontakt med föreningens verksamhet, var de kommer ifrån och 
hur länge de har varit bosatta i Sverige. Genom att ställa dessa frågor kan författaren ta del av 
informanternas livshistoria och på så sätt öka förståelsen för hur deras hälsosituation ser ut 
(Larsson 2007). Bakgrundsfrågorna hade även som syfte att vara öppningsfrågor för att skapa 
en avslappnad situation där informanterna känner trygghet att berätta om sina upplevelser av 
hälsoprojektet och hur de mår (Trost 2005).  
 
Strukturen på intervjuguiden är skapad för att bilda en före, under och efter uppfattning av 
hälsoprojektet. Bakgrundsfrågorna ger en beskrivning om exempelvis vad informanterna har 
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upplevt och varför de bosatt sig i Sverige, uppfattningar om hälsoprojektets aktiviteter syftar 
till hälsoprojektets process och utformning, och betydelsefulla faktorer inför framtiden innebär 
insikter som skapats efter deltagandet i hälsoprojektet (se bilaga 2).  
 
Som stöd för utformandet av intervjuguiden valdes PRECEDE/PROCEED modellen. Då denna 
studie bland annat avser att studera vilka faktorer som påverkat informanterna till att delta i 
hälsoprojektet, valdes denna modell då den bidrar till att identifiera mottaglighets-, 
förstärknings- och möjliggörande faktorer till förändring. Genom att ställa frågor som 
exempelvis redogör vad informanterna haft för avsikt med deltagandet i hälsoprojektet har 
mottaglighetsfaktorer kunnat identifieras (Langlois & Hallam 2008). För denna studie har 
mottaglighetsfaktorer bland annat varit hur pass omfattande kunskaper informanterna haft om 
sin egen hälsa samt om det funnits någon specifik målsättningen med deltagandet. 
Förstärkningsfaktorer syftar till att undersöka om det funnits stöd från omgivningen, 
exempelvis från släkt och vänner. Förstärkningsfaktorer kan även vara om informanterna har 
fått fler vänner, att de haft roligt och att de uppnått personliga mål med deltagandet (Green & 
Kreuter 2005). Frågor som berörde förstärkningsfaktorer var bland annat hur 
bekantskapskretsen påverkats av deltagandet. Möjliggörande faktorer är vilken förmåga 
informanterna har att genomföra en förändring samt vilka möjligheter och hinder som kan 
påverka de eftersträvade förändringarna av levnadsvanor. Möjliggörande faktorer innefattar 
även om det skett några förändringar i omgivningen eller i samhället som kan påverka 
möjligheten till förändring (Green & Kreuter 2005). Om informanterna upplevde att de hade 
något beteende som påverkade hälsan och om de upplevde detta som en hälsorisk är ett 
exempel på intervjufrågor som eftersträvade att identifiera möjliggörande faktorer hos 
informanterna.    
 

6.1.3 Genomförande av pilotstudier 

Efter att intervjuguiden skapats utfördes två enskilda pilotstudier med en man och en kvinna 
som deltagit i hälsoprojektet vid mer än fem tillfällen. Detta är en styrka med denna studie då 
det är av betydelse att pilotstudiens medverkande deltagit i hälsoprojektet och uppfyller de 
kriterier som författaren ställt (Patel & Davidson 2002). Pilotstudierna resulterade i mindre 
förändringar (se 4.2.2). Det tema som eliminerades efter pilotstudierna var frågor som belyste 
deltagandet i den Syriska föreningens verksamhet. Denna studie har som informanter de äldre 
deltagarna i hälsoprojektet och inte i den Syriska föreningens dagverksamhet. Genom att ta bort 
detta tema och samtidigt förtydliga att studien berör hälsoprojektet ansåg författaren att 
informanterna lättare ska kunna urskilja vilka aktiviteter som hör till vilken verksamhet. 
 
Efter att ha genomfört intervjuerna har författaren insett att flera av frågorna som ställdes 
kunde förtydligas ytterligare. Frågor som huruvida det fanns något personligt mål med 
medlemskapet i föreningen upplevdes som svårt att tolkas och besvaras. I efterhand anser 
författaren att bakgrundsfrågorna bör ligga i slutet av intervjuguiden trots allt, då några av 
informanterna berättade om förlust av närstående, vilket påverkade dem under hela intervjuns 
gång.  
 

6.1.4 Datainsamling med hjälp av tolk 

Som metod för datainsamling valdes att genomföra enskilda intervjuer. Samtliga intervjuer 
hölls i Syriska föreningens lokaler, i ett avskilt arbetsrum där risken för störning var minimal. 
Alla informanter var bekanta med lokalen och upplevdes som avslappnade och trygga. Enligt 
Jacobsen (2007) svarar människor utifrån sin position, det vill säga vilka de är och vart de 
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befinner sig och för att kunna analysera på ett klokt sätt måste det sägas något om vilken 
situation de intervjuade befunnit sig i. Efter varje genomförd intervju fick författaren ökad 
förståelse och kunnighet vilket bidrog till att kvaliteten på intervjuerna höjdes för varje 
intervjutillfälle. Vid varje enskild intervju fanns en och samma tolk närvarande. Finansieringen 
av tolken sköttes av uppdragsgivaren, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och beräknad 
tidsåtgång för varje intervju utgick från pilotstudiernas resultat med några extra minuters 
marginal. Intervjuerna med informanterna skedde vid tre olika tillfällen, fyra informanter per 
gång. Båda pilotstudierna som genomfördes varade lite mindre än 30 minuter, och utifrån dem 
bokades tolken två timmar för varje tillfälle med en beräkning att varje enskild intervju skulle 
pågå i 30 minuter. Detta hade i efterhand kunnat utökas till minst 45 minuter per intervju för att 
minska risken för att uppleva tidspress anser författaren.   
 
Under planeringsfasen av studien diskuterades vilka fördelar och nackdelar det finns med en 
intern respektive extern tolk. Båda pilotstudierna genomfördes med hjälp av en intern tolk från 
Syriska föreningen. Att använda sig av en intern tolk kan påverka studiens resultat då tolken 
var anställd av Syriska föreningen och kan vinkla informanternas svar till fördelaktigt för 
föreningen. Valet att anlita en intern tolk var för att författaren ansåg att resultatet från 
pilotstudierna endast behandlar frågornas utformning och intervjuguidens struktur. Inget av 
informanternas svar på frågorna som sades under pilotstudierna skulle komma att användas i 
studien. Att anlita en intern tolk från föreningen underlättade planeringen för studien då denna 
tolk fanns tillgänglig och var villig att ställa upp när författaren önskade. Författaren ansåg 
därför att det var fördelaktigt att anlita en intern tolk, men även ur ett ekonomiskt perspektiv då 
tolken för pilotstudierna inte krävde något arvode utan erhöll endast två blomstercheckar, som 
finansierades av uppdragsgivaren, som tack för medverkandet.    
 
En extern tolk från tolkförmedlingen Transvoice – Stockholms tolkförmedling AB anlitades för 
studien. En intern tolk kan ha ett personligt intresse i studien då den är anställd av Syriska 
föreningen. Författaren anser att med en intern tolk, som informanterna dagligen träffar och har 
kontakt med, kan informanterna uppleva en begränsning av vad som får sägas och lättare känna 
press att endast framhäva vad som varit positivt med hälsoprojektet. Då tolken talar arabiska 
kan författaren inte kontrollera vad informanten uttrycker, hur de uttrycker sig och så vidare, 
samt hur tolken översätter detta vidare till författaren. Med en extern tolk anser författaren att 
studiens trovärdighet kan stärkas i jämförelse med en intern tolk.    
 
Vid majoriteten av intervjuerna upplevde författaren att det diskuterade ämnet varit uttömt och 
att intervjuguidens frågor och följdfrågor besvarats. På grund av att tolken som anlitats blev 
dubbelbokad vid ett av intervjutillfällena, blev en av intervjuerna kortare än de andra. Tolken 
fanns endast tillgänglig en förutbestämd tid och på grund av att tidigare lagda intervjuer pågick 
i mer än 30 minuter per tillfälle fanns mindre än 30 minuter att förfoga till den sista intervjun. 
Författaren upplevde situationen som stressad och att informanten kunnat ge mer uttömmande 
svar om tiden funnits till.  
 
För att informanterna skulle besvara frågorna utifrån hälsoprojektets verksamhet och inte 
ÄLFAs verksamhet förklarade författaren både före och under intervjuerna att de frågor som 
ställs endast handlar om hälsoprojektet. Trots detta upplevde författaren att informanterna 
ibland hade svårt att urskilja vad de upplevt i hälsoprojektet och vad de upplevt i ÄLFA.  
 



 31  

6.1.5 Bearbetning av data 

Samtliga intervjuer har spelats in och hela det inspelade materialet har sedan skrivits ut, vilket 
ses som en styrka för analysarbetet. Analysen utfördes först efter att åtta av tolv intervjuer 
genomförts, vilket författaren anser har varit en svaghet då intervjuguiden hade kunnat 
bearbetas ytterligare för att få ännu mer uttömmande och omfattande svar. En av de tolv 
intervjuerna misslyckades att spelas in. Detta upptäcktes först efter att intervjun avslutats, och 
författaren ansåg att de anteckningar som förts under intervjuns gång inte var tillräckliga för att 
kunna återberätta informantens svar. 
 
Efter att samtliga intervjuer transkriberats påbörjades bearbetningen av materialet genom en 
kvalitativ innehållsanalys. Författaren har eftersträvat att analysera förutsättningslöst och se 
varje mening i sitt sammanhang. Innehållsanalysen sker i flera steg vilket innebär att analysen 
genomförts med noggrannhet och allt material har granskats ett flertal gånger vid olika 
tillfällen. Detta arbetssätt minskar risken att förbise vissa bifynd. Styrkor med studien är 
variationer i ålder och att både kvinnor och män har deltagit, vilket ökar möjligheten att få 
området belyst utifrån olika erfarenheter (Lundman & Hällgren-Granheim 2008). Ett steg i 
innehållsanalysen har exkluderats nämligen att dela in kategorier i olika teman. Antalet 
kategorier var relativt få då informanterna delade samma åsikter, därför valde författaren att 
istället redogöra vilka kategorier som innehållsanalysen resulterat i, som kan kopplas till 
respektive frågeställning. Detta resulterade i att den metodologiska ansatsen för denna studie 
både varit induktiv och deduktiv (Lundman & Hällgren-Granheim 2008). Enligt Kvale (1997) 
kan förutsättningslösa analyser vara svåra att genomföra då intervjuerna bidrar till ökad 
kunskap inom ämnesområdet och på så vis en ökad förståelse. Med hänsyn till detta har 
analysarbetet eftersträvats att vara så förutsättningslöst som möjligt och författaren har under 
hela analyseringen av materialet varit självkritisk till sin egen förförståelse och inte dragit 
alltför snabba slutsatser.           
 
Tolkens kunskaper i det svenska språket är en viktig faktor som författaren tagit hänsyn under 
analysens process. Som alla andra människor har en tolk ett personligt ordförråd och uttrycker 
sig med de ord som tolken själv använder i dagliga situationer. Författaren anser att detta är en 
svaghet då värdefulla uttryck på arabiska kan ha förlorat sin innebörd när det översatts till ett 
annat språk och att det är en svaghet som författaren tagit hänsyn till i innehållsanalysen och i 
resultatdiskussionen. På samma sätt kan betydelsefulla meningar ha omformulerats och förlorat 
vikten av sitt innehåll. Författaren upplevde dock att tolken hade ett stort svenskt ordförråd och 
var samarbetsvillig under samtliga intervjuer.  
 

6.1.6 Tillförlitlighet, trovärdighet, överförbarhet och opartiskhet 

Enligt Lundman och Hällgren-Granheim (2008) innebär tillförlitlighet att forskaren bekräftar 
sina ställningstaganden under hela forskningsprocessen. Genom att noggrant beskriva 
analysarbetet har denna studies tillförlitlighet stärkts. I kvalitativa undersökningar är begreppet 
trovärdighet det som i kvantitativa studier brukar benämnas validitet. Trovärdighet i en studie 
förklaras som graden av överrensstämmelse, det vill säga hur bra undersökningen mäter det 
som faktiskt mäts. Med hjälp av bandinspelning av samtliga intervjuer och ordagrann utskrift 
av rådata som utvinns kan trovärdigheten för denna studie stärkas. Begreppet överförbarhet 
innebär till vilken grad resultatet från studien kan generaliseras till hela populationen. När det 
gäller kvalitativa studier handlar det dock inte om generaliserbarhet utan om att bidra med 
ytterligare djupare information, vilket stämmer överrens med syftet av denna studie. 
Opartiskhet innebär att författaren skall vara så objektiv som möjligt och inte påverka 
informanten på något sätt under intervjuns gång (Olsson & Sörensen 2008). Under samtliga 
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intervjuer har författaren strävat efter att vara så opartisk som möjligt. Det har uppfattats som 
mindre svårt då det har funnits med en tolk som förmedlat frågor och svar mellan författaren 
och informanten. Författaren anser att det har varit lättare att behålla objektiviteten då det mer 
skapas ett samtal mellan tolken och informanten respektive tolken och författaren, än en direkt 
dialog mellan författaren och informanten. På så sätt har författaren lättare kunnat kontrollera 
sig och inte instämma med informantens åsikter. Samtliga frågor besvarades av informanterna 
och i vissa fall behövdes inte följdfrågorna ställas då informanterna lämnat så pass uttömmande 
svar och därmed redan besvarat dessa.     
 
 

6.2 Resultatdiskussion 

Hälsoprojektet har erbjudit en variation av aktiviteter som berör områden som är betydelsefulla 
för äldres hälsa. Fysisk aktivitet och föreläsningar om kosten påverkar möjligheten att behålla 
hälsan in i åldrandet positivt då exempelvis fysisk aktivitet minskar risken för att drabbas av 
hjärt- och kärlsjukdomar med 50 procent i jämförelse med en inaktiv individ (Socialstyrelsen 
2009). Genom att förebygga sjukdomar med fysisk aktivitet och kunskap om rätt sammansatt 
kost främjas och bevaras informanternas hälsa (Regeringens proposition 2008). 
 

6.2.1 Upplevelser av hälsoprojektets aktiviteter 

Hälsoprojektet skapades bland annat på grund av att de ansvariga upplevde ett behov att 
uppmärksamma innebörden av hälsosamma beteenden bland deras äldre medlemmar. Med 
hjälp av hälsoprojektets aktiviteter har stöd och hjälp till att förändra levnadsvanor erbjudits 
vilket enligt WHO (2008a) är angeläget, framförallt när det gäller den äldre populationen.  
 
Utifrån bakgrundsfrågorna kan författaren konstatera att informanterna innan de blev 
medlemmar var mer eller mindre aktiva. Hälsoprojektet har gett informanterna möjlighet att 
aktivera sig, vilket de också har gjort. Fysisk aktivitet i form av träning med motionsapparater, 
promenader utomhus med eller utan stavar samt vattengymnastik har varit uppskattat av 
informanterna. Hälsoprojektet har erbjudit flera olika träningsformer och på så vis lyckats nå 
även de medlemmar som har en funktionsnedsättning. Om informanterna upplevde svårigheter 
att delta i de mer fysiskt ansträngande aktiviteterna erbjöds de lättare varianter av 
träningsprogram. Hälsoprojektet riktar sig till alla äldre medlemmar oavsett funktionsförmåga 
och författaren anser att projektets utbud av aktiviteter möjliggjort för alla medlemmar att delta 
på något sätt i de fysiska aktiviteterna, vilket stämmer överrens med WHO:s värderingar 
(WHO 2008a). Att hälsoprojektet erbjuder fysisk aktivitet anser författaren vara mycket 
positivt då studier visat att fysisk aktivitet bland annat kan påverka blodtrycket positivt, minska 
risken att insjukna i diabetes typ-2, förbättra balansen, öka muskelstyrkan och minska risken 
för benskörhet (SCB 2005). 
 
De föreläsningar som genomförts i hälsoprojektet har alla berört ämnesområden som är 
relevanta för äldre, såsom olika föreläsningar om sjukdomar, kostrådgivning, blodtryck, yrsel 
med mera. Föreläsningarna har bidragit till att ge insikter hur informanterna själva kan påverka 
sin situation, exempelvis sin sjukdom och ökat deras medvetenhet. Med hjälp av 
föreläsningarna menar författaren att informanternas empowerment och kontroll över sin 
hälsosituation kunnat stärkas. Att stärka informanternas empowerment är en betydelsefull 
funktion i hälsofrämjande sammanhang (Regeringens proposition 2008). De ansvariga för 
hälsoprojektet har valt föreläsare och eftersom de har så pass mycket kunskaper om 
informanterna har behovet av information om till exempel olika sjukdomar kunnat tillgodoses 
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anser författaren, vilket i denna studie var en möjliggörande faktor (Green & Kreuter 2005). 
Samtliga föreläsningar har haft som syfte att bidra med kunskaper om olika förändringar 
informanterna själva kan genomföra och vilka hälsovinster det kan ge. Genom att öka deras 
medvetenhet och förmedla användbar kunskap anser författaren att intresset för att besöka fler 
föreläsningar ökat.  
 
En betydelsefull faktor som informanterna lyfte fram med alla aktiviteter i hälsoprojektet var 
att de i förtid fått information om aktivitetens innebörd och tillvägagångssätt samt efter varje 
avslutad aktivitet återsamlats med gruppen för att diskutera informanternas upplevelser. När 
föreläsningar anordnats har informanterna erbjudits möjligheten att i förväg ställa frågor till 
föreläsaren. De ansvariga har bistått med hjälp att skriva ned frågorna eller översatt från 
arabiska till svenska. Möjligheten att ställa frågor på plats har också funnits då en tolk varit 
tillgänglig under samtliga föreläsningar som hållits på svenska. Författaren menar att detta 
bidragit till att informanterna känner sig trygga även om föreläsaren inte talat arabiska och att 
de blivit delaktiga i föreläsningen, vilket även är en möjliggörande faktor (Green & Kreuter 
2005). Genom att det efter varje avslutad aktivitet funnits möjligheten att diskutera tillsammans 
med de ansvariga har informanterna kunnat reflektera över föreläsningen och diskuterat ämnet 
vidare om fler eller nya funderingar uppstått. Diskussionen efter aktiviteterna har även bidragit 
till att informanterna umgåtts, vilket är positivt på ett socialt sätt då det medverkat till att de 
kunnat lära känna varandra ytterligare.     
 
Studiebesöken och de resor som informanterna deltagit i har resulterat i att de fått mer kunskap 
om Sverige. Hälsoprojektet har gett informanterna möjligheten att resa runt i närliggande 
städer, något som några av informanterna ansåg inte ha varit möjligt annars. Detta stämmer 
överrens med tidigare resultat från projektet PLUS som bedrevs mellan år 1999 och 2002 där 
flera olika invandrarföreningar i Stockholm deltog (Äldrecentrum 2002). Samtidigt som 
studiebesöken och resorna ökat kunskapen om Sverige, anser författaren att informanternas 
sociala kapital kan öka då de lärt känna fler medlemmar och kvaliteten på relationerna kan 
stärkas. Ett större socialt kapital har betydelse för informanternas hälsa då det minskar risken 
för social isolering (Agahi et al. 2005a, Pinquart & Sörensen 2001) men är också en viktig 
faktor för att förebygga psykisk ohälsa i åldrandet (Socialstyrelsen 2009). Genom att flera 
relationer kan skapas och de redan befintliga relationerna kan stärkas så ökar möjligheten för 
informanterna att ta kontakt med omgivningen och på så vis minskar risken att informanterna 
känner sig ensamma och upplever tomhet i hemmet, menar författaren. 
 
Inför framtiden har någon informant uttryckt ett önskat samarbete med andra 
pensionärsföreningar, då det skapar ett kulturellt utbyte. Detta önskemål kan vara svårt att 
uppfylla då kontakterna mellan pensionärs- och invandrarföreningar har varit begränsade enligt 
både Äldrecentrums (2002) utvärdering av PLUS projektet och SPF, som förklarade hur 
samarbetet mellan föreningarna gett litet resultat17.  
 
Föreläsningarna har varit mycket uppskattade av informanterna och det är något som de önskar 
mer av även i framtiden. Några av informanterna önskar även att gruppen skall vistas utomhus 
ännu mer. Författaren har dock uppfattat informanterna som generellt tillfredsställda med det 
utbud som hälsoprojektet erbjudit. De aktiviteter som genomförts har varit produktiva samtidigt 
som informanterna varit sociala då aktiviteterna genomförts i grupp. De ansvariga för 
hälsoprojektet har valt aktiviteter som de ansett varit passande för gruppen och föreläsningar 
som engagerat informanterna. Sociala och produktiva aktiviteter kan enligt Agahi och Parker 

                                                 
17 Hans Lenkert, Generalsekreterare SPF Stockholm, mailkontakt 20 maj 2010. 
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(2005b) medverka till att informanterna bibehåller en god hälsa in i åldrandet och kan även 
vara en förstärkningsfaktor (Green & Kreuter 2005). Enligt Dapp med flera (2005) kan stöd 
och kunskap som ges från de olika aktiviteterna i hälsoprojektet bidra till att informanter med 
sjukdom eller funktionsnedsättning tillfrisknar snabbare samt öka deras livskvalitet och 
tillfredsställelse med livet. Kunskapen om sin hälsa var i denna studie en mottaglighetsfaktor 
(Green & Kreuter 2005). 
 

6.2.2 Faktorer och hinder som påverkar deltagandet 

Flera av de faktorer som informanterna valde att belysa som påverkat dem till att bli medlem i 
föreningen, som var en del av bakgrundsfrågorna, var också samma faktorer som informanterna 
lyfte fram som bidragit till att de valt att delta i hälsoprojektets aktiviteter. Författaren upplevde 
dock svårigheter att urskilja vilka faktorer som påverkat till medlemskap i föreningen och vad 
som påverkade informanterna att delta i hälsoprojektet. Detta anser författaren är en svaghet 
med studien, och inför fortsatta studier inom samma ämnesområde rekommenderar författaren 
att tydliggöra skillnaden mellan dessa två frågeställningar ytterligare. Författaren anser även att 
ett tydliggörande om vad som påverkat dem till att börja delta och vad som fått informanterna 
till att fortsätta delta hade varit en positiv förändring som kunnat bidra med nya iakttagelser i 
studien.   
  
Samtliga aktiviteter har genomförts i grupp vilket informanterna ansåg ha varit positivt då 
träningen aldrig skulle ha blivit av för några av informanterna annars. Hur aktiviteterna 
genomförts har betydelse för att informanterna deltagit i hälsoprojektet. Att träna i grupp har 
lett till att informanterna motiverat och uppmuntrat varandra till att fortsätta och anstränga sig 
ytterligare. Efter träningstillfällena har informanterna diskuterat hur de känner sig i kroppen 
och hur de mår efter att ha ansträngt sig. Genom att diskutera och dela erfarenheter och tankar 
skapades en trevlig och positiv stämning i gruppen och viljan och motivationen till att delta vid 
nästa träningstillfälle ökade. Gemenskapen i gruppen och den goda stämningen bidrog till att 
varje aktivitet upplevdes som positiv. Att gruppen utförde aktiviteten tillsammans och inte var 
och en för sig, även om informanterna hade enskilda träningsprogram, har också en stor 
inverkan på informanternas vilja och motivation till att delta och att fortsätta delta i framtiden. 
Författaren anser att de positiva faktorerna som gruppaktiviteterna genererar bidrar till en 
trygghet i gruppen, vilket är betydelsefullt för informanterna då de tidigare upplevt att de är 
isolerade och inte känt sig trygga med sin omgivning. Det är även en förstärkningsfaktor som 
bidrar till förändring (Green & Kreuter 2005).       
 
Redan innan informanterna började delta i hälsoprojektets aktiviteter fanns insikten om hur 
isolering i hemmet hade en negativ inverkan på hälsan. Några av informanterna förklarade 
bland annat att de enbart befann sig i hemmet och att de sällan tog sig ut då de kände sig 
otrygga på grund av bristande eller inga kunskaper i det svenska språket. Att informanterna var 
medvetna om de hälsorisker som isolering kan medföra var en möjliggörande faktor för 
förändring (Green & Kreuter 2005). Det fanns dock en vilja att förändra sin vardag, bryta 
isoleringen och aktivera sig mer. Insikten att det inte är hälsosamt att fortsätta att stanna i 
hemmet och inte vara delaktiga i samhället påverkade informanterna till att delta. 
 
Vidare beskriver informanterna hur de valde att delta för att vara sociala. Informanterna 
upplevde att de varit sociala när de deltagit i aktiviteterna och på så sätt minskat den tomhet 
och ensamhet som de tidigare känt. Informanterna uppfattar att de varit sociala och menar att 
det har påverkat deras självupplevda hälsa positivt och motiverat dem till att fortsätta delta 
regelbundet i aktiviteterna. Någon informant berättade hur det funnits specifikt mål med sitt 
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deltagande i hälsoprojektet och hur detta hade motiverat informanten. Att ha ett specifikt mål 
innebär att de har något att sträva efter, ett mål de har som avsikt att uppnå och är en 
förstärkningsfaktor som kan bidra till förändring (Green & Kreuter 2005). Författaren anser att 
ett specifikt mål med deltagandet kan vara fördelaktigt för informanterna då det dels, som 
redan nämnts, kan motivera dem då de har något att sträva efter och de dels kan skapa delmål 
och föra någon form av statistik och på så sätt se hur nära de är målet. Om informanterna 
skapar ett personligt mål kan gruppens motivation och gemenskap stärkas ytterligare genom att 
det blir som ett gemensamt mål för dem alla att uppfylla sina personliga mål, och på så vis 
uppmuntrar de och får varandra att anstränga sig till sitt yttersta. Genom att informanterna 
själva får skapa sina egna mål och kan anpassa målet till sin egen förmåga, minskar risken för 
att informanterna upplever press att de måste delta i aktiviteter och klara av moment som 
kräver större fysisk kapacitet än vad informanterna har. Informanterna förklarade flera gånger 
hur de upplevt resultat från hälsoprojektet och hur det har gjort att de fortsatt att delta, vilket 
stämmer överrens med Green och Kruters (2005) exempel på förstärkningsfaktorer för en 
förändring. Därför anser författaren att skapandet av personliga mål kan vara förstärka 
motivationen för ett regelbundet deltagande.  
 
Då de ansvariga för hälsoprojektet varit de som bokat in föreläsare, genomfört träningspass och 
arrangerat resor och studiebesök, har hälsoprojektets aktiviteter anpassats till informanternas 
behov och intressen. Informanterna uttrycker en tillfredsställelse med utbudet av aktiviteter. 
Samtidigt som de tidigare har berättat att det är intresset för en viss aktivitet som påverkat om 
de valt att delta, har informanterna beskrivit hur de deltagit i samtliga aktiviteter och att de är 
nöjda med vad som erbjuds. Författaren anser att de ansvarigas kunskaper om informanterna 
har varit mycket fördelaktigt då projektet helt kunnat anpassas utifrån deras intressen och vad 
de ansvariga upplevt som informanternas behov.  
   
Att känna gemenskap i föreningen har haft stor betydelse för informanternas hälsa vilket i sin 
tur varit en faktor som påverkat deltagandet. Informanterna lyfter fram gemenskapen som en 
faktor som har betydelse för alla aktiviteter, för medlemskapet i föreningen och hur 
gemenskapen skapat en känsla av trygghet bland informanterna. Att informanterna kände en 
trygghet med föreningen och deras medlemmar berodde på till största del på att de talade 
samma språk vilket var både en förstärkningsfaktor men också en möjliggörande faktor (Green 
& Kreuter 2005). Föreningens medlemmar och anställda talar arabiska vilket innebär att 
informanterna kan kommunicera med varandra och de får kontakt med omgivningen trots att de 
har begränsade eller saknar kunskaper i det svenska språket. Detta stämmer överrens med 
resultatet från den studie Kliewer och Jones (1997) genomfört. Socialstyrelsen (2006) förklarar 
hur språkkunskapen skiljer sig åt beroende på hur länge invandrare bott i Sverige samt att det är 
en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället. Att föreningen har ett gemensamt språk 
anser författaren kan bidra till att informanterna kan bryta isoleringen. Det bidrar även till att 
informanterna upplever en samhörighet i föreningen. Många av föreningens medlemmar delar 
även samma livshistoria, något som författaren anser också kan bidra till trygghet i föreningen 
och en förståelse för varandras erfarenheter. Alla dessa faktorer tillsammans bidrar enligt 
författaren till gemenskap och kan på så vis enligt Agahi med flera (2005a) minska risken för 
social isolering.  Detta stämmer även överrens med resultaten från projektet PLUS 
(Äldrecentrum 2002).  
 
Informanterna saknade kunskap i det svenska språket eller talade språket begränsat, vilket 
ledde till att kontakten med omgivningen var begränsad och endast skett via närstående, som 
exempelvis informanternas släktingar och barn. Frånvaron av kontakt med omgivningen ledde 
till att informanterna upplevde att de var isolerade och belastade sina barn, vilket stämmer 
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överrens med Kliewer och Jones (1997) som ansåg att begränsade kunskaper i det nya språket 
kan leda till psykisk ohälsa. Faktorer som informanterna angav som bidragande till att de 
deltagit i hälsoprojektet är isolering och att de belastade sina barn.  
 
Enligt Socialstyrelsen (2009) är de invandrare som härstammar från länder utanför Europa de 
som har sämst självupplevd hälsa i Sverige. En sämre självupplevd hälsa kan bero på 
upplevelsen av att behöva lämna sitt hemland på grund av situationer som krig, brist på arbete 
eller behov av sjukvård och detta är erfarenheter som de allra flesta svenskar aldrig behövt 
uppleva. En förening med likasinnade människor, som är religiöst obunden och där alla 
medlemmar respekterar alla oavsett ursprung, hudfärg skapar en trygghet för informanterna, 
vilket är av stor betydelse för deras hälsa. Känslan av att vara isolerad och utelämnad kan med 
hjälp av föreningens verksamhet, som exempelvis hälsoprojektet, motverkas. Informanterna 
uttrycker en glädje över att få visats i föreningen och den känslan finns oavsett vilka aktiviteter 
som erbjuds. Vad författaren menar är att gemenskapen är så stark i föreningen att 
informanterna deltar även om aktiviteten egentligen är ointressant för dem. Föreningen och 
deras medlemmar har blivit som en familj för informanterna och de har fått fler vänner och 
bekanta sedan de började delta i hälsoprojektet. Informanterna kände sig isolerade i hemmet 
och ville därför spendera så mycket tid som möjligt i föreningens lokal och i hälsoprojektet. 
  
Samtidigt som informanterna beskrev vilka faktorer som varit betydelsefulla för deras val att 
delta i hälsoprojektet, framställdes olika hinder för deltagandet. Sjukdom och 
funktionsnedsättning har för vissa begränsat möjligheten att delta. Operationer av höfter, leder, 
knän med mera har påverkat informanternas hälsa på så sätt att de inte längre har samma 
rörlighet, upplever smärta vid ansträngning och har mindre muskelmassa. Vid de tillfällen 
hälsoprojektet arrangerat mer ansträngande träningstillfällen har informanterna antingen 
deltagit så gott de kunnat eller i vissa fall varit tvungna att avstå helt. På samma sätt som 
sjukdom och funktionsnedsättning påverkat informanternas fysiska hälsa så har sorgearbete på 
grund av förlust av närstående påverkat den psykiska hälsan. Informanterna berättade hur 
förlusten av exempelvis en familjemedlem lett till sömnsvårigheter, oro, depression med mera. 
Detta har i sin tur bidragit till att informanterna saknat energi och kraft att orka ta sig till 
föreningen och aktivera sig.   
 
En annan yttre faktor som varit hinder för informanterna är ekonomin. Äldre invandrare har 
inte samma pension som en svensk pensionär på grund av att de inte arbetat i Sverige. Med 
begränsade ekonomiska resurser kan många av de äldre invandrarna i Sverige tvingas bosätta 
sig i områden med lägre socioekonomisk status, vilket enligt Huisman med flera (2003) har 
stor påverkan på hälsan. Enligt Socialstyrelsen (2009) är detta en orsak till att äldre invandrare 
upplever sämre självupplevd hälsa. En begränsad ekonomi hämmar möjligheten att fylla 
personliga behov. Vad författaren menar är att den ekonomiska ersättningen som informanterna 
erhållit varje månad inte alltid räckt till för att inhandla exempelvis ett SL-kort och på så vis 
har informanterna inte kunnat ta sig till föreningens lokal för att delta i hälsoprojektets 
aktiviteter. För de informanter med sjukdom eller funktionsnedsättning är transport till 
föreningen en nödvändighet och därför blir ekonomin en yttre faktor som hindrar 
informanternas deltagande.  
 
När informanterna beskrev sin hälsa framgick det att bland annat stelhet, ledvärk och minskad 
rörlighet var vanligt förekommande. Under vintertid, när det ligger snö på marken och det är 
halt på vägar och trottoarer vågar inte informanterna lämna hemmet. Rädslan för att ramla och 
slå sig var så omfattande att informanterna hellre valde att stanna hemma och inte delta i 
hälsoprojektets aktiviteter, även om det var aktiviteter som intresserade dem.  
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6.2.3 Förändringar hos informanterna  

Då det inte utförts någon form av hälsoundersökning innan hälsoprojektet initierades kan de 
förändringar som informanterna identifierat endast tolkas som deras uppfattningar och behöver 
nödvändigtvis inte vara verkliga. 
 
Efter att ha deltagit i de fysiska aktiviteterna som hälsoprojektet tillhandahållit har 
informanterna upplevt en ökad fysisk kapacitet. Förutom att några informanter ansåg att de 
blivit fysiskt starkare upplevde de att de generellt blivit mer aktiva. Någon informant har 
minskat i vikt medan en annan har kunnat hantera sina vardagssysslor lättare. Vidare beskrev 
informanterna hur mycket mer ork och energi de har samt att de blivit piggare, energiska och 
känner sig mer ungdomliga efter ett avslutat träningspass. Informanterna förklarar hur fysisk 
aktivitet har bidragit till en ökad smidighet, att de i mindre utsträckning upplever fysiska 
krämpor och smärtor samt att tidigare funktionsnedsättningar minskat avsevärt. Vad författaren 
tolkat som den mest betydelsefulla förändringen bland informanterna var att deras vilja att 
aktivera sig hade stärkts och att de efter att ha deltagit i hälsoprojektet kände sig mer 
motiverade till att aktivera sig ännu mer och träna även utöver den träning de får från 
hälsoprojektet. Med den ökade fysiska kapaciteten har några av informanternas självförtroende 
byggts upp och känsla av trygghet stärkts. Att självförtroendet stärks har en stor betydelse för 
hälsan både direkt och indirekt. Den direkta effekten är att den påverkar den mentala hälsan 
medan ett ökat självförtroende indirekt kan påverka hälsan genom att bidra till en målsättning 
att börja agera mer hälsosamt (Tones & Green 2004).  
 
De föreläsningar som informanterna deltagit i har bidragit till ökad kunskap. Några exempel på 
lärdomar som informanterna erhållit var då läkare och sjuksköterskor informerat om hur olika 
sjukdomar skall hanteras på bästa sätt och vad informanterna kan förändra i sin vardag för att få 
stora hälsovinster. Innan informanterna började delta i hälsoprojektet upplevdes sjukdomar och 
att vara sjuk som en situation som kommer leda till döden. Bristen på kunskap om kroppen 
ledde till att informanterna kände sig otrygga och uppsökte därför läkare vid minsta lilla 
sjukdomssymptom vilket stämmer överrens med tidigare studier (Äldrecentrum 2002). Efter att 
ha deltagit i föreläsningarna och fått möjlighet att ställa frågor till föreläsaren, har 
informanternas kontroll över hälsa och sjukdomar kunnat stärkas vilket i sin tur resulterat i att 
informanterna inte längre uppsöker läkare lika frekvent. Ett viktigt resultat av den ökade 
kunskapen om sin hälsa var att informanterna kunnat minska ned på den dagliga dosen av 
mediciner. Informanterna har lärt sig att behovet av medicin kan påverkas med hjälp av träning, 
men även alla de andra fördelar som fysisk aktivitet medför. Sammanfattningsvis anser 
författaren att informanterna har ökat kunskapen om sin egen kropp och hur de ska agera för att 
behålla hälsan in i åldrandet. Detta kan i sin tur bidra till en ökad trygghet och stärka 
informanternas empowerment.  
 
Om empowerment stärkts anser författaren att informanternas möjligheter till att ta 
hälsosamma beslut kan öka och på så vis påverka sin hälsa. Författaren menar att kunskaperna 
från föreläsningarna kan bidra till att informanterna blir mer medvetna om sin situation och att 
de vill skapa en förändring i sina liv, samtidigt som deras självförtroende stärks och upplever 
sig mer kapabla till att ändra situationen med hjälp av det stöd och information som de får från 
hälsoprojektet. Detta stämmer överrens med Naidoo och Wills (2000) som bland annat 
beskriver sambandet mellan självförtroende och empowerment. Vid samma tillfälle som 
empowerment kan stärkas kan det även försvagas. Författaren menar att den ökade kunskapen 
om kroppen och hälsan kan istället för att förstärka det positiva med en förändring medföra en 
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risk för att informanternas empowerment försvagas genom att de blir mer medvetna om 
hälsorisker och sjukdomar och på så sätt kanske upplever att det är för sent för en förändring.   
Utöver den kunskap som hälsoprojektet bistått med om hur kroppen fungerar har det resulterat i 
en ökad medvetenhet om kost och vad kosten har för betydelse för hälsan. Informanterna har 
fått lära sig hur de ska äta, hur stor en normal portionsstorlek är och hur ofta de bör äta, vilket 
är betydelsefullt, särskilt för invandrare, då de ursprungligen har andra matvanor som på längre 
sikt kan leda till en sämre självupplevd hälsa och övervikt (Socialstyrelsen 2009). De ansvariga 
berättade hur de, innan hälsoprojektet startades, upplevde att de äldre deltagarna i Syriska 
föreningen saknade kunskaper om svensk kosthållning och istället valde måltider med 
exempelvis högt fett- och saltinnehåll. Avsaknaden av kunskaper om näringsinnehåll är enligt 
Socialstyrelsen (2009) vanligt bland äldre. Informanterna har blivit mer medvetna om vad de 
bör äta innehållsmässigt med hjälp av dietister, läkare och sjuksköterskor och väljer numera 
produkter med omsorg. Informanterna uttryckte att de läser på förpackningarna för att 
kontrollera om det exempelvis finns socker i brödet. Detta anser författaren som överraskande 
då enligt de ansvariga för hälsoprojektet flertalet av hälsoprojektets deltagare var analfabeter.  
 
Hälsoprojektet har bidragit till att informanterna börjat dela information med varandra. Genom 
att ge råd till varandra och bekanta kan tips på förändringar i vardagen, som haft stor nytta för 
någon annan, påverkade informanternas hälsa positivt. Informanterna har delat allt från 
träningserfarenheter till recept på hälsosamma maträtter, vilket i sin tur bidragit till att 
informanterna lärt känna varandra ytterligare och på så sätt har även gemenskapen i gruppen 
stärkts. Gemenskap har nämnts åtskilliga gånger i denna studies resultat och diskussion, och 
nämns även som en faktor som bidragit till att informanternas självupplevda hälsa förbättrats.  
 
Samtidigt som informanterna ansåg att de redan innan projektets start haft hälsosamma 
beteenden har de ändå förändrat sina kost- och motionsvanor. Informanterna har blivit mer 
aktiva, vilket har resulterat i att de upplevt en ökad fysisk kapacitet. Den ökade kunskapen som 
erhållits från föreläsningarna har bidragit till en ökad medvetenhet kring betydelsen av en god 
kosthållning. Författaren har tolkat att de förändringar som upplevts är att informanterna lärt 
sig betydelsen av att vara aktiv och att ha ett hälsosamt beteende på äldre dagar, vilket har lett 
till ökad medvetenhet om hälsa och livsstil. Att ge informanterna möjlighet till att uppleva en 
god hälsa och vara aktiv i samhället överrensstämmer med Hälsa 21’s femte målområde, 
Åldras med hälsa (WHO 1998).  
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6.3 Fortsatt forskning 

Med den ökande andelen äldre i befolkningen ökar även andelen äldre invandrare. Då de 
faktorer som påverkat anledningen till invandring har inverkan på hälsan, och skiftar inom 
gruppen äldre utlandsfödda (Larsson 2007), kan inte äldre utlandsföddas hälsa generaliseras 
(Gaines, McDonald & Wykle 1999) och därför anser författaren att fortsatt forskning kring 
invandrares hälsa är nödvändigt. Det är även viktigt att vidare undersöka invandrares hälsa, då 
de har generellt sämre självupplevd hälsa (Regeringens proposition 2008) och att det finns flera 
bakomliggande faktorer som orsakar detta. Denna studie har som syfte att undersöka den 
hälsofrämjande verksamhet som Syriska föreningen bedrivit i form av ett hälsoprojekt som 
författaren anser kan bidra med inspiration och stöd till andra invandrar- och 
pensionärsföreningar som vill arbeta hälsofrämjande.  
 
Endast en liten grupp äldre individer lever ett liv utan hälsoproblem (Socialstyrelsen 2009) och 
för att denna grupp skall bli större krävs det att problemområdet utforskas ytterligare. Med 
hjälp av en kombination av undersökningsmetoder, både kvalitativa och kvantitativa metoder, 
kan fler individer studeras och mer information erhållas, vilket författaren anser kan resultera i 
fler infallsvinklar på problemområdet.  
 
Författarens förhoppning är att studiens resultat och slutsatser kan bidra med nya kunskaper om 
hälsofrämjande insatser för äldre invandrare. De erfarenheter av hälsoprojektet som redovisats 
kan bidra till nya insikter och idéer om hur verksamheten ytterligare kan möta det behov som 
finns. Genom att belysa vilka faktorer och hinder som har haft betydelse för deltagande i 
aktiviteter kan framtida insatser anpassas för att nå ännu fler individer.  
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6.4  Etikdiskussion 

Då de ansvariga för hälsoprojektet utsåg vilka som skulle delta i studien har 
konfidentialitetskravet inte helt uppfyllts (Vetenskapsrådet 2002). Vad författaren menar är att 
de ansvariga har kunskaper om informanterna som innebär att informanterna inte är helt 
anonyma. För att öka konfidentialiteten valdes en extern tolk istället för en intern, samt att 
varje citat som tillämpats i studiens resultatavsnitt försetts med en slumpmässigt vald kod för 
varje enskild informant. Inga svårigheter har påträffats med de resterande tre forskningsetiska 
principerna. Samtliga informanter godkände att bli inspelade och innan intervjuerna avslutades 
gavs varje informant tillfälle att tillägga alternativt ändra sina svar. Information gavs om hur 
det erhållna materialet skulle komma att hanteras och att det enbart kommer att användas till 
denna studie (Vetenskapsrådet 2002). 
 
Andra etiska svårigheter som författaren tagit hänsyn till är exempelvis om informanten givit 
för uttömmande och personliga svar där den huvudsakliga frågan egentligen inte besvarats. 
Vad författaren menar är att samtliga informanter är invandrare och har invandrat till Sverige 
av olika skäl. De har mycket erfarenhet och har många upplevelser som författaren inte har 
erfarenhet av, vilket kan leda till att svaren kan bli mycket omfattande. Med den 
genomarbetade intervjuguiden har dock detta kunnat förhindras.  
 
Denna studie genomfördes på uppdrag av en uppdragsgivare, i detta fall Äldrecentrum, vilket 
kan medföra att vissa krav ställs på författaren gällande bland annat struktur och innehåll. 
Författaren har haft en regelbunden kontakt med Äldrecentrum för att bland annat redovisa hur 
arbetet med studien gått, för bokning av tolken samt för att ge möjlighet att granska utkast av 
studien några gånger. De korrigeringar som Äldrecentrum återkommit med har enbart berört 
studiens bakgrundsinnehåll samt förslag på förändringar av strukturen i studiens skriftliga 
upplägg. Författaren har bara tagit hänsyn till en del av de korrigeringar som påpekats då 
avsikten med detta arbete inte är att leverera ett beställt uppdrag utan ett examensarbete som 
ska baseras på vetenskapligt ställda kriterier.  Därför har författaren under hela studiens process 
utgått från de anvisningar som gäller för examensarbetet och endast tolkat de korrigeringar från 
uppdragsgivaren som synpunkter och inte något som nödvändigtvis måste tas hänsyn till.  
 

6.4.1 Etiska svårigheter inom hälsoprojektet 

Hälsoprojektet syftar till att ge informanterna kunskap och möjlighet till att förändra deras 
levnadsvanor till det mer hälsosamma. De ansvariga har upplevt att det finns ett behov av 
kunskap bland informanterna och att hälsostatusen i gruppen kan förbättras med hjälp av de 
aktiviteter som hälsoprojektet erbjudit. Ett etiskt dilemma som kan uppstå med föreläsningar 
och aktiviteter är enligt Tillgren och Dignan (1998) att den hälsoupplysning som informanterna 
erhållit kan innebära ett ingrepp i den enskilda informantens levnadsvillkor och integritet. 
Samtidigt kan det uppfattas som oetiskt att inte förmedla kunskap som kan främja hälsan eller 
att inte redovisa de fördelar aktiviteterna i hälsoprojektet kan medföra. I hälsoprojektet har 
kunskaper förmedlats och de positiva fördelarna med en förändring av levnadsvanor redovisats. 
För att kunna tillvara ta dessa kunskaper innebär det att informanterna behöver ha inflytande 
och kontroll över de faktorer som påverkar deras hälsa, något som bland annat kräver kunskap 
och självtillit (Tillgren & Dignan 1998).    
 
 
 



 41  

7. SLUTSATSER 

 
Det varierade utbudet av aktiviteter har berört faktorer som har betydelse för hälsan vilket har 
av informanterna upplevts som positivt och givande. Efter att ha deltagit i hälsoprojektet 
upplevde informanterna att de blivit mer medvetna om sin hälsa samt att deras kunskaper om 
kroppen har ökat.     
 
 

� Fysisk aktivitet har varit uppskattat då det erbjudits olika träningsformer som gett 
informanterna möjlighet att delta på något sätt oavsett hälsostatus. Föreläsningarna var 
givande då de fokuserade på sjukdomar, kost och andra områden som varit 
betydelsefulla för informanternas hälsa. Det har upplevts positivt att i förtid fått 
information om aktivitetens innebörd och tillvägagångssätt samt efter varje avslutad 
aktivitet återsamlats med gruppen för att diskutera informanternas upplevelser. 

 
 

� Motivationen och gemenskapen som informanterna upplevt i föreningen har påverkat 
dem till att delta samt viljan att bryta den isolering de tidigare känt. Aktiviteterna 
genomfördes i grupp vilket har varit en bidragande faktor till varför informanterna 
valde att delta i hälsoprojektet. Personliga hinder för deltagandet som identifierats var 
sorgearbete och yttre faktorer som påverkade deltagandet negativt var ekonomi, 
transport och väderförhållanden. 

 
 

� Förändringar som informanterna identifierat var ökad fysisk kapacitet, förbättrad 
självupplevd hälsa, ökat kunskapsförråd och ett informationsutbyte mellan 
informanterna. Gemenskapen har stärkts genom att informanterna är delaktiga och 
diskuterar både före och efter avslutad aktivitet.  

 
 
� Resultatet från analysen av hälsoprojektet kan bidra till nya insikter och idéer om hur 

verksamheten ytterligare kan möta det behov som finns. Med hjälp av de faktorer och 
hinder som studien redovisat som har haft betydelse för deltagandet i aktiviteterna kan 
framtida insatser anpassas för att nå ännu fler individer. 
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BILAGA 1. 
 

Bakgrundsfrågor 
 
Vilket land kommer Du ifrån? 
Hur länge har Du varit bosatt i Sverige? 
Hur kom Du i kontakt med Syriska föreningen? 
Hur länge har Du jobbat på den Syriska föreningen? 
Vad innebär Din anställning hos föreningen?  

- Vilka arbetssysslor och vilket ansvar har Du? 
 
Hälsoprojektet 

 
Vill du berätta om hälsoprojektet? 
Hur skapades hälsoprojektet?  
Vad är syftet med projektet? 
Finns det några mål med hälsoprojektet? 
Vilken målgrupp vänder sig projektet till?  

- Riktar sig projektet till någon särskild grupp? 
- Om ja, vilken grupp och varför just denna grupp? 
- Har ni aktivt försökt inspirera deltagarna till att delta i aktiviteterna? 
- Om ja, hur har ni gått tillväga? 
- Om nej, varför? 

Hur såg projektets upplägg ut? 
- Hur länge ska projektet pågå? 

Vilka aktiviteter erbjuds inom hälsoprojektet? 
- Vilket syfte har aktiviteterna haft? 
- Hur har de aktiviteter som erbjuds i hälsoprojektet valts ut? 
- Bygger aktiviteterna på någon kunskapsbas?  
- Finns det några mål/syfte med respektive aktivitet? 

 
Den deltagande gruppen 
 
Ungefär hur många besöker Syriska föreningen dagligen? 

- Finns det någon statistik över deltagandet? 
- Om nej, varför inte? 

 
Ungefär hur många väljer att delta i hälsoprojektets aktiviteter? 

- Skiljer det sig i antalet deltagare mellan aktiviteterna?  
- Vad tror Du att detta beror på? 
- Vad uppfattar Du som mindre populär aktivitet bland deltagarna? 
- Vad tror Du detta beror på? 
- Vad uppfattar Du som mer populär aktivitet bland deltagarna? 
- Vad tror Du detta beror på? 

 
Hur upplever ni att hälsosituationen ser ut i gruppen?  

- Finns det några hälsorisker inom gruppen? 
- Om ja, hur har ni gått tillväga för att minska hälsoriskerna? 
- Upplever ni att deltagarna i hälsoprojektet är medvetna om sin hälsa och levnadsvanor? 
- Hur upplever ni viljan och motivationen till att förändra sitt beteende hos deltagarna? 
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Skillnader från projektets start till nutid 
 
Upplever Du någon skillnad bland de äldre deltagarna från början av hälsoprojektet och nu? 

- Om ja, vilka skillnader upplever Du/ser Du?  
 
Hur har hälsoprojektet förändrats över tid? 

- Vad styr valet av nya aktiviteter initieras? 
- Vilka aktiviteter vidmakthålls?  

 
Hur följs verksamheten upp? 

- Genomförs någon utvärdering? 
- Vem genomför utvärderingen?  
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BILAGA 2. 
 
Innan intervjun påbörjas: 
 

• Författaren presenterar sig själv och denna studie samt tackar för att informanterna 
ställer upp och deltar i studien.  

• Samtliga informanter kommer att informeras om att intervjun kommer att spelas in och 
en fråga om tillåtelse kommer att ställas. 

• Informanten kommer även att informeras att han/hon får avbryta när som helst och välja 
att inte besvara valfria frågor. 

• Inga namn kommer att användas i uppsatsen och informantens svar kommer inte att 
kunna kopplas till informanten. 

• Efter studiens slut kommer inspelat material att raderas. 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Hur gammal är Du? 
Vilket land kommer Du från? 
Hur länge har Du varit bosatt i Sverige? 
Varför valde Du att bosätta dig i Sverige? 
 
Hur länge har Du varit medlem i den Syriska föreningen? 
Hur kom Du i kontakt med föreningen?  
Varför valde Du att bli medlem i föreningen?  
Hade Du några personliga mål med Ditt deltagande? 

- Om ja, vilka mål hade Du? 
 
Uppfattningar om hälsoprojektets aktiviteter  
(Tydliggör att det handlar om hälsoprojektets aktiviteter och inte de övriga aktiviteterna som 
dagverksamheten bedriver) 
 
Vill Du berätta lite om de aktiviteter i hälsoprojektet som Du har deltagit i? 

- Vad skulle Du beskriva ha varit bra med aktiviteterna? 
- Finns det någon aktivitet som Du anser ha varit mindre bra och i så fall på vilket sätt?  
- Hur har Ditt deltagande i hälsoprojektet påverkat din bekantskapskrets? 
- Om ja, på vilket sätt?  
- Om nej, vad tror Du det beror på? 

 
Hur ofta deltar Du i hälsoprojektets aktiviteter? 
Vilka faktorer påverkar Ditt val att delta? Exempelvis transport? Öppettider? Vänner? 

- Vad kan göra att Du väljer att inte delta i hälsoprojektets aktiviteter? 
 
Vill Du berätta varför Du väljer att delta i hälsoprojektets aktiviteter? 

- Hade något mål med Ditt deltagande? 
- Om ja, vad var målet?  

 
Vad har Du lärt Dig av att vara med i hälsoprojektet? Vad har Du haft nytta av? 

- Om ja, varför har Du haft nytta/tagit med Dig detta? 
- Har Du förändrat någon levnadsvana/beteende? Exempelvis motionsvanor, kostvanor? 
- På vilket sätt har levnadsvanan/beteendet förändrats? 
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- Om inte, vad tror Du det beror på?  
 
Finns det något Du saknar i hälsoprojektet verksamhet? Till exempel information, utbildning, 
kurser, andra aktiviteter etc. 
 
Har Du några önskemål på andra aktiviteter inom hälsoprojektet? 

- Om ja, varför önskar Du denna aktivitet? 
 

 

Betydelsefulla faktorer inför framtiden 

 
När Du mår bra, hur skulle Du beskriva att Du då mår? 

- Vad är viktigast för Dig för att Du ska må bra? 
- Har Du något beteende/vanor som påverkar Din hälsa? Till exempel kostvanor, rökning 

eller fysisk inaktivitet. 
- Om ja, kan du beskriva vilka hälsorisker och varför Du anser att det är en hälsorisk? 

 
Beskriv hur Din hälsa påverkats av Ditt deltagande i hälsoprojektet?  

- Hur mår Du efter att aktiviteten avslutats?  
- Hur har hälsoprojektet påverkat dina möjligheter att fatta hälsosamma beslut? 
- Om det inte haft någon betydelse, vad tror Du det beror på? 

 
Inför framtiden, vad är viktigt för Dig för att Du ska fortsätta att vara aktiv och delta i 
hälsoprojektets aktiviteter?  
 
 

• Innan intervjun avslutas erbjuds informanten att gå tillbaka till någon fråga och 
eventuellt tillägga något. 

• Författaren tackar åter igen för informantens deltagande 
 
 
 
 

 


