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Sammanfattning 
Bakgrund: Individer som migrerar till Sverige har lämnat ifrån sig sina trygga roller i 
hemlandet, detta innebär stora förändringar. De asylsökande och nyanlända kommer till ett 
nytt främmande land, där de behöver integreras och börja delta i samhället. Att engageras i 
aktiviteter är något som ger dessa individer mening och leder till en ökad delaktighet och 
välmående. 
Syfte: Syftet är att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av asylsökandes och nyanländas 
engagemang i aktivitet. 
Metod: En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer valdes för att besvara syftet för 
studien. Sammanlagt deltog sju arbetsterapeuter med erfarenheter av att arbeta med 
asylsökande eller nyanlända. Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Analysen av intervjuerna resulterade i tre övergripande kategorier. I kategorin 
engagemang hos asylsökande och nyanlända berättar arbetsterapeuterna att engagemanget 
varierar mellan lågt och högt. Hindrande faktorer till aktivitet är ytterligare en kategori som 
beskriver tre utmärkande hinder: språksvårigheter, posttraumatisk stressyndrom (PTSD) och 
ekonomi. Slutligen avslutas resultatet med en kategori om arbetsterapeuternas uppfattning om 
tillgången till arbetsterapi. 
Slutsats: Denna studie visar att engagemanget påverkar asylsökande och nyanländas 
välbefinnande och aktivitetsutförande. Arbetsterapeuten bör ta hänsyn till de bakomliggande 
faktorerna som påverkar engagemanget, som därav skapar möjlighet till aktivitet. Det har 
konstaterats att de asylsökande och nyanlända är i behov av arbetsterapeutisk kompetens för 
att underlätta deras vardag samt skapa förutsättningar att delta i aktivitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: engagemang, integration, asylsökande, nyanländ, arbetsterapi, occupational 
deprivation 
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1. Inledning 
Sverige har fått en ökad migration. Migration innebär att bland annat en eller flera individer 
förflyttar sig mellan olika länder (1). Att byta land är en omvälvande process som innebär en 
stor förändring från att personerna bestämmer sig att utvandra eller fly till det att de anlänt till 
landet. Migranterna lämnar ifrån sig en trygg miljö med sina kända roller och rutiner samt 
invanda relationer till något nytt (2). Migranterna kommer till ett nytt främmande land, där de 
behöver integreras och börja delta i samhället. Ordet integration innebär att olika delar 
sammanförs och bildar en helhet. I detta fall ligger fokus på integrationen av migranterna i det 
svenska samhället. Att anpassa sig i samhället med begränsade resurser kan vara svårt och 
kan leda till psykisk ohälsa (3). Vi har valt att undersöka arbetsterapeuters syn på hur aktivitet 
kan ge en ökad möjlighet att uppnå delaktig och välbefinnande hos asylsökande och 
nyanlända. 
 
 
2. Bakgrund 
2.1. Asylsökande och nyanlända i samhället 
En asylsökande är en individ som har flytt från sitt land för att försöka finna skydd i till 
exempel Sverige. Denna har ännu inte fått ett beslut av Migrationsverket om att få stanna eller 
inte (4). Ordet asylsökande förknippas oftast med nyanländ och flykting. Personer som är 
nyanlända har fått ett ja på sin asylansökan och är därmed inte längre asylsökande. Det 
innebär att personen fått uppehållstillstånd och får stanna i landet (5). En flykting är en person 
som flytt från sitt hemland av olika skäl, till exempel på grund av krig, rasism, religiös och 
politisk förföljelse samt etnisk förtryck (6). I väntan på asyl har Migrationsverket en 
skyldighet att ordna ett boende, till exempel tillfälligt boende (ABT) eller anläggningsboende 
(ABO), om inte den asylsökande ordnar ett boende på egen hand (EBO). Migrationsverket 
kan även bidra med ekonomisk ersättning (7). De asylsökande i Horghagen & Josephssons 
studie beskriver detta som en “väntande process”. En process som ena dagen får dem att 
känna hopp om framtiden och andra dagar  fyllas av hopplöshet. De känner sig osäkra och 
otrygga, genom att beslutet om framtiden är bortom kontroll (8). 
 
Varje individ har en eller flera roller i livet som styr och påverkar dennes handlingar och 
interaktion i vardagen. Dessa roller får individen att agera och bete sig på olika sätt, beroende 
på den sociala och fysiska omgivningen (9). Individer som migrerar till Sverige har lämnat 
ifrån sig sina trygga roller i hemlandet, vilket innebär stora förändringar. Individerna har växt 
upp med roller som har format och stärkt deras identitet. När de befinner sig i det nya landet 
kan det vara svårt att lämna ifrån sig sina gamla roller och anpassa sig till det nya samhället. 
Till en början håller vissa fast vid gamla traditioner från hemlandet, i ett försök att skapa ökad 
trygghet och kunna möta nya utmaningar. Så småningom avtar de gamla traditionerna och 
individen är öppen för nya roller och möjligheter. Detta är dock beroende av individens 
kapacitet att anpassa sig i det nya samhället (2). En begränsning för migranterna är att de inte 
vuxit upp med samhällets lagar och regler, men trots det tvingas att anpassa sig och leva 
utifrån dessa normer (2). 
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2.2. Aktivitetsdeprivation 
Aktivitetsdeprivation (10) förknippas med occupational justice, vilket innebär att alla 
individer har samma rättighet att delta i aktivitet och ges samma möjlighet att uppnå ett bättre 
välmående, oavsett funktionsnedsättning, ålder eller kön (11). Om individen begränsas från 
att utföra aktivitet över en längre tid kan det leda till aktivitetsdeprivation. Aktivitets- 
deprivation är ett tillstånd där en eller flera personer inte har möjlighet att utföra meningsfulla 
aktiviteter, eller att vara delaktiga i samhället på grund av externa hinder i miljön. Dessa 
begränsningar kan vara sociala, kulturella eller politiska (12). Tillståndet kan drabba vilken 
individ som helst, bland annat de asylsökande och nyanlända. När de förhindras bidra och 
medverka i samhället kan tillståndet påverkas av tidigare erfarenheter, som krig och oro (12). 
Morville & Erlandsson beskriver att asylsökande som bor på ett boende utför aktiviteter för 
att sysselsätta sig men trots det upplever aktivitetsdeprivation, genom att aktiviteterna för dem 
inte varit meningsfulla och tillfredsställande (12). Att uppleva aktivitetsdeprivation under en 
längre period på ett asylboende kan leda till konsekvenser som påverkar individen negativt. 
Dessa konsekvenser kan bland annat vara att personerna blir sysslolös, isolerar sig eller 
hamnar i depression, vilket minskar möjligheten att återgå till ett tillfredsställande och 
balanserat liv (12). Långa perioder av psykisk ohälsa kan förebyggas om rätt stöd och service 
ges (13). 
Arbetsterapi är en profession som arbetar klientcentrerat och ger stöd till personer att hantera 
vardagens olika aktiviteter för att uppnå hälsa och välbefinnande. Insatserna syftar till att 
tillsammans med personen eller familjen bedöma och planera för aktiviteter i den egna 
livssituationen samt finna balans (9). Relevanta och meningsfulla aktiviteter bör erbjudas, 
vilket kan leda till en positiv inställning och kan skapa en hoppfull framtid för individen (13). 
 
2.3. Tidigare forskning 
Tidigare forskning påvisar att asylsökande och nyanlända har en begränsad tillgång till 
aktivitet på grund av kulturella, institutionella och kontextuella hinder. Dessa hinder uppstår 
när individerna inte har möjlighet att utföra meningsfulla aktiviteter. Orsaken kan vara att de 
befinner sig i ett nytt land, med ett främmande språk och andra rutiner och roller (8, 12, 14). 
 
I en norsk studie av Horghagen & Josephsson användes aktiviteten teater för att få en inblick 
kring de asylsökandes livssituation på asylboenden. Syftet med detta var att ge de asylsökande 
möjligheten att utföra aktiviteter som bygger på de erfarenheter och önskningar de har i det 
nya landet. Resultatet visade att det var värdefullt för deltagarna att delta i gemensamma 
aktiviteter, vilket även skapade rutin och balans i vardagen (8). Morville & Erlandsson 
utförde en studie i Danmark där de beskriver att asylsökande som bor på ett asylboende utför 
aktiviteter men trots det hamnar i aktivitetsdeprivation. Individerna får anstränga sig för att 
fylla sina dagar, sysselsätta sig och skapa en struktur i vardagen. Tillgången till aktivitet på 
asylboendet är begränsad och därför upplevs aktiviteterna inte som meningsfulla och 
tillfredsställande (12). En kanadensisk studie utförde en undersökning med syftet att se 
skillnader i asylsökande kvinnors vidare roller i det nya landet. Det framkom att de hade 
andra typer av roller i hemlandet, som till exempel att ta hand om hushållet. I de nya landet 
var många av kvinnorna inte lika beroende av sina män och kände sig mer självständiga (14). 
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 2.4. Engagemang i aktivitet 
Aktivitet är en faktor som människan är i behov av och definieras som aktiviteter i dagliga 
livet, lek och produktivitet. Den påverkar vad individen gör, hur och varför den gör det och 
formar individens framtid (9). Vid rehabilitering med aktivitet behöver den vara meningsfull 
för individen. Meningsfull aktivitet uppstår när en individ utför och upplever aktiviteten som 
värdefull. Aktiviteten leder då till en ökad motivation och stimulans (11). När individen är 
engagerad i meningsfulla aktiviteter som bidrar till ett ökat välmående skapas delaktighet. 
Individens roller, vanor, begränsningar och kapacitet har en inverkan på engagemanget. 
Miljön är en annan faktor som kan både hindra och möjliggöra engagemanget i aktiviteten 
(9). En del asylsökande och nyanlända anses befinna sig i den “lägre engagemangsnivån” och 
andra på en “högre engagemangsnivån” (15). På den lägre nivån har individerna ett 
tillbakadraget liv med sämre välbefinnande och livskvalité, där graden av meningsfullhet i 
aktivitetsutförandet är minimalt. När de asylsökande och nyanlända erbjuds möjligheter till 
aktiviteter som finns i samhället kan en högre engagemangsnivå uppnås. De strävar då efter 
att få och upprätthålla en aktiv vardag, genom produktiva aktiviteter i och utanför hemmet 
(15). 
 
Att sysselsätta sig och skapa en vardag med aktiviteter anses som högst meningsfullt. 
Återkommande rutiner leder till trygghet samt förebygger oreda i vardagen för individen. Vid 
psykisk ohälsa är det lätt att struktur och rutin hamnar i obalans vilket påverkar 
välbefinnandet negativt (15). Huot et al. beskriver hur viktigt det är att strukturera och planera 
sin vardag. En ordnad vardag visade sig förbättra de asylsökandes fysiska och psykiska hälsa. 
Balans i vardagen visade sig nödvändigt för att de skulle kunna klara av sin nuvarande 
livssituation (14). En studie av Horghagen & Josephsson visade att de asylsökande behövde 
anpassa sig till nya livssituationer. De förväntades bland annat komma i tid, följa busstabeller, 
ta instruktioner och lära sig det norska språket. Dessa aktiviteter innebar utmaning och ställde 
krav på koncentrationen. Till en början kom de ofta sent eller inte alls till de gemensamma 
aktiviteterna. De asylsökande kunde inte hantera sin nya vardag med aktiviteter som att gå 
upp tidigt på morgonen, klä på sig och ta bussen. En orsak till detta var bland annat att de 
hade ändrat på sina sömnrutiner. De stannade uppe sent och sov istället under dagarna för att 
hålla deprimerande tankar borta (8). 
 
Sveriges Arbetsterapeuter (9) skriver att “arbetsterapeutisk kompetens ska användas tidigt i 
asylprocessen för att bedöma risk för nedsatt aktivitetsförmåga och stödja utvecklandet och 
upprätthållandet av vanor, rutiner och en meningsfull vardag”. Forskning har visat att tillgång 
till meningsfulla aktiviteter bidrar till ett ökat aktivitetsutförande och ett bättre välmående hos 
asylsökande och nyanlända. Alla har rätt till arbetsterapeutiska insatser och bör behandlas 
lika, oavsett ursprung, villkor och rättslig slutsats (16). 
 
 2.5. Problemformulering  
Vi valde detta område eftersom asylsökande och nyanlända i nuläget är ett aktuellt ämne samt 
att det inte har utforskats tillräckligt. Arbetsterapi främjar hälsa, välbefinnande och utveckling 
genom aktivitet, det finns således ett stort behov av arbetsterapi i arbetet med asylsökande och 
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nyanlända (9). Arbetsterapeuten arbetar klientcentrerat och identifierar orsaker till de hinder 
och möjligheter som uppstår mellan personen och dennes miljö. Exempel på detta är att 
arbetsterapeuten har i åtanke att individerna har ett främmande språk samt andra rutiner och 
roller (8, 12). Detta för att kunna engagera dessa individer i meningsfulla aktiviteter samt 
bidra till ett ökat välmående.  

 
3. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av asylsökandes och 
nyanländas engagemang i aktivitet. 
 
 
4. Metod 
4.1. Design 
En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer valdes för att besvara syftet för studien. 
Metoden handlar om att få kunskap om hur något är utifrån individens upplevelser och 
erfarenheter (17). 
 
4.2. Urval 
Utifrån studiens syfte definierades inklusionskriterier för deltagandet. Första kriteriet var att 
deltagarna skulle inneha legitimation som arbetsterapeut. Ett annat krav var att ha erfarenhet 
av att arbeta med asylsökande eller nyanlända. Detta innebar att de skulle ha erfarenhet av 
arbete med migranter som ännu inte fått svar på sin asylansökan samt sådana som redan fått 
uppehållstillstånd. Ett sista kriterium är att målgruppen som arbetsterapeuterna arbetar med 
inte har en specifik ålder. 
 
Ett ändamålsenligt urval (18) med variation valdes för att rekrytera deltagare med olika 
bakgrund och perspektiv. Valet av deltagare gjordes utifrån deras kunskaper och erfarenheter 
av arbete med både kvinnor och män i olika åldrar. En kort sammanfattning av studien 
publicerades på två facebookgrupper för yrkesverksamma arbetsterapeuter, där två 
arbetsterapeuter visade ett intresse av att delta. Egna efterlysningar efter yrkesverksamma 
arbetsterapeuter utfördes i olika verksamheter samt städer. Fyra potentiella deltagare 
påträffades, varav två valde att avstå för att de inte hade tillräckligt med erfarenhet av att 
arbeta med asylsökande eller nyanlända. De resterande två deltagarna rekryterades till 
studien. Eftersom det ändamålsenliga urvalet inte ledde till tillräckligt med deltagare, 
användes även ett snöbollsurval. Snöbollsurval innebär deltagare ger tips på ytterligare 
personer som möjligtvis skulle passa in i studien (19). Detta tillvägagångssätt innebar att fler 
arbetsterapeuter upptäcktes. Dessa deltagare kontaktades via e-post och telefon för att stämma 
av om de passade in i kriterierna, vilket resulterade i ytterligare tre deltagare. 
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Sju arbetsterapeuter, sex kvinnor och en man har deltagit i studien. Två av deltagarna arbetade 
på arbetsförmedlingen, inom etableringen med erfarenhet av nyanlända. Ytterligare två 
arbetade med nyanlända, bland annat på sjukhus och hemvård. Två arbetsterapeuter hade 
erfarenhet av att arbeta med både asylsökande och nyanlända, på boende för 
ensamkommande. En av deltagarna hade endast arbetat teoretiskt, till exempel med att 
handlägga frågor kring asylsökande och nyanlända. Dessa deltagare valdes till studien 
eftersom de stämde in på inklusionskriterierna. 
 
4.3. Intervjuns upplägg 
Datainsamlingen utfördes genom semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad 
intervjuguide användes som möjliggjorde för intervjuaren att ställa frågor samt följdfrågor (se 
bilaga). Följdfrågor är de som uppmuntrar respondenten till att utveckla sina svar (19). 
Guiden används av intervjuaren för att få svar och information som var relevanta för studiens 
syfte (17). Intervjufrågorna formulerades utifrån de mest relevanta begreppen från 
bakgrunden, till exempel engagemang i aktivitet. De frågor som inledde intervjun 
formulerades för att lära känna arbetsterapeuten och skapa en trygghet. Deltagaren fick då 
berätta generellt kring sitt arbete med asylsökande och nyanlända. Vidare sattes fokus på 
engagemang i aktivitet där arbetsterapeuten fick beskriva hur de upplever de asylsökandes 
och nyanländas vardag. Sedan ställdes en fråga om det finns en skillnad vid bemötandet av 
svenskfödda och asylsökande eller nyanlända. Eftersom aktivitetsdeprivation var ett centralt 
begrepp i bakgrunden ställdes det en fråga kring hur arbetsterapeuten skulle kunna förebygga 
detta. Avslutningsvis fick arbetsterapeuterna ställa frågor eller dela med sig av information 
som de tyckte var relevanta för studien (se bilaga). 
 
Båda författarna medverkade under intervjuerna, vilka fördelades mellan författarna, där den 
ena var observatör. Intervjuaren ställde frågor och observatören antecknade samt ansvarade 
för utrustningen. Sex intervjuer genomfördes via telefon vilket gjorde det möjligt att intervjua 
personer inom ett större geografiskt område. Anledningen till detta i studien var bland annat 
att spara tid och pengar (17). Den sista intervjun utfördes på arbetsterapeutens arbetsplats. 
Alla intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon för att sedan transkriberas. En 
provintervju utfördes, vilket ledde till att mer kunskap kring att kontrollera tekniken samt om 
innehållet i intervjufrågorna besvarade studiens syfte. Provintervjun gav även kunskap för att 
utveckla intervjufrågorna till resterande intervjuer. En fråga som till exempel lades till var 
varför det inte finns fler arbetsterapeuter i arbetet med asylsökande och nyanlända. Inga större 
förändringar utfördes efter provintervjun och den inkluderades därför i resultatet. 
 
4.4. Dataanalys 
Materialet delades upp mellan författarna för att sedan transkriberas. Inspelningarna lyssnades 
av och transkriberades ord för ord. Deltagarna avidentifieras för att bevara deras integritet 
(17). De genomförda transkriberingarna analyserades sedan gemensamt. 
 
Vid databearbetningen användes en kvalitativ innehållsanalys. Analysprocessen utfördes med 
hjälp av Lundman och Hällgren Graneheims tolkning av kvalitativ innehållsanalys (20). 
Innehållsanalys är ett lämpligt sätt att använda ifall det finns mycket material att hantera. 
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Analysen urskiljer likheter och skillnader som lyfter fram, sammanställer och organiserar 
intervjumaterialet. Analysen inleddes genom att identifiera meningsbärande enheter, det vill 
säga ord, meningar eller delar i stycken som har samma innebörd (18, 20). Därefter gjordes en 
kondensering och koder formulerade. Koder är verktyg som får författaren att tänka kring 
insamlad data genom att nya aspekter uppstår. Koderna och de meningsbärande enheterna bör 
ha samma innebörd och därför gjordes en jämförelse av innehållet. Därefter bildades 
kategorier som baserar sig på ett flertal koder sammanförs där innehållet är likartat (tabell 1). 
Författaren ska försöka skapa kategorier som är lika, men med ett innehåll som skiljer sig från 
andra kategorier (20).  
 
 
Tabell 1. 
Exempel på meningsbärande enhet, kondensering, kodning och kategorisering av intervjuer. 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori 

..  dels för att de väntar på 
svar om uppehållstillstånd 
men också landet de kommer 
ifrån gör ganska mycket. 
Vissa har inte alls haft 
samma möjlighet och 
tillgång till skola och arbete, 
vilket gör de deprimerade 
och tillbakadragna 
(deltagare 2). 

Väntan på beslut 
samt tidigare 
utbildning och 
arbete påverkar 
engagemanget 
 

Lågt engagemang Engagemang hos 
asylsökande och 
nyanlända 
 

Jag upplever att det tar 
väldigt mycket på dem när de 
inte kan kommunicera. Jag 
försöker använda slutna 
frågor så att de inte 
missförstår mig. Det blir 
förvirrande med öppna 
frågor så jag brukar ge enkla 
och korta instruktioner för 
att de ska förstå aktiviteten 
(deltagare 1). 

Information kan 
missförstås 

Kommunikationssvårigheter Hindrande 
faktorer till 
aktivitet 

Jag upplever att många 
svenskar inte vet vad en 
arbetsterapeut är och gör. 
Därför är jag inte förvånad 
om en nyanländ inte heller 
vet (deltagare 4). 

Nyanlända 
känner inte till 
arbetsterapi 
 

Arbetsterapi okänt 
 

Arbetsterapeuters 
uppfattning om 
tillgång till 
arbetsterapi  
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4.5. Etiska ställningstaganden 
I enlighet med Vetenskapsrådets (21) forskningsetiska principer användes fyra allmänna 
huvudkrav i studien. Ett informationsbrev sändes till arbetsterapeuterna med 
uppsatsförfattarnas uppgifter och information om studiens syfte och krav för deltagande. I 
brevet sändes även information om att deltagandet var frivilligt samt att deltagaren kunde 
avbryta sin medverkan i studien utan att ange orsak. Ett muntligt samtycke gavs av deltagarna 
innan intervjuerna påbörjades. Ytterligare information lästes upp om intervjuns syfte, 
upplägg, tid och dokumentation, för att deltagarna skulle uppfatta studien korrekt. Detta 
ansågs även stärka tillförlitligheten i intervjun (22). Deltagarna informerades om att alla 
uppgifter skulle behandlas konfidentiellt, vilket innebar att personuppgifterna skulle inte 
kunna identifieras av utomstående. Slutligen informerades deltagarna om att det insamlade 
materialet endast skulle användas i denna studie (21).  
 
5. Resultat 
Analysen resulterade i tre kategorier: 

•        Engagemangs betydelse för aktivitet 
•        Hindrande faktorer till aktivitet 
•       Arbetsterapeuters uppfattning om tillgång till arbetsterapi  

 
Dessa kategorier utgår från arbetsterapeuternas erfarenheter och upplevelser av att arbeta med 
asylsökande eller nyanlända. 
 
5.1. Engagemangets betydelse för aktivitet 
Arbetsterapeuterna berättar om att asylsökande och nyanlända varierar mellan låg och hög 
engagemangsnivå, och hur det skiljer sig åt från person till person på grund av bland annat 
tidigare roller, språk och miljö. 
 
Majoriteten av arbetsterapeuterna uppfattar att asylsökande och nyanlända lever ett 
tillbakadraget liv med låg grad av meningsfullhet i aktivitetsutförande. Att väntan på avslag 
eller uppehållstillstånd som asylsökande påverkar engagemangsnivån, då denna väntan 
upplevs som en process som medför oro och negativitet eftersom beslutet om 
uppehållstillstånd ligger i andras händer. Det finns även andra bakomliggande orsaker till det 
låga engagemanget. Rollerna personerna hade i hemlandet, kan vara en avgörande faktor för 
lågt engagemang. Om en person har haft möjlighet att gå i skolan i sitt hemland kan detta till 
exempel underlätta fortsatt utbildning i Sverige. En annan orsak som inverkar på 
engagemanget kan vara att deras anhöriga fortfarande befinner sig i hemlandet, vilket kan 
leda till ensamhet och otrygghet. 
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Jag upplever att några har låg engagemang. Jo dels för att de väntar på svar 
om uppehållstillstånd men också landet de kommer ifrån gör ganska mycket. 
Vissa har inte alls haft samma möjlighet och tillgång till skola och arbete, vilket 
gör de deprimerade och tillbakadragna (deltagare 2). 

  
Det var en pojke som var en av de aktivaste i hemmet, men som sen fick avslag. 
Då sjönk hans engagemang väldigt mycket. Under en aktivitet på stan med 
institutionen valde han att avvika och springa ifrån personalen (deltagare 2). 

 
De flesta av arbetsterapeuterna berättar att det även finns asylsökande och nyanlända med 
högt engagemang. Dessa personer strävar efter att nå sina mål, förändra sitt liv i positiv 
riktning samt bli mindre beroende av sin omgivning. Därför vill de flesta arbetsterapeuter 
skapa möjligheter för att de ska kunna bli självständiga. En faktor som bidrar till högt 
engagemang är bland annat dessa personers anhöriga både i Sverige och hemlandet, vilket ses 
som en drivkraft samt ökar deras motivation och hopp om att få en bättre livsstil. De personer 
som är engagerade är medvetna om att deras val och handlingar påverkar både dem själva 
men även deras närstående. Därför vill de till exempel studera och arbeta för att kunna 
försörja familjen. Arbetsterapeuterna anser att det är nödvändigt att sysselsätta sig i vardagen, 
vilket ökar välbefinnandet. Ytterligare en faktor är att lära sig det svenska språket, som både 
ökar självförtroendet och bidrar till delaktighet i samhället. 
 

Jag träffar många som är väldigt engagerade. De försöker lära sig svenska för 
att anpassa sig, vara aktiva i vardagen och bli självständiga. De vill ändra sin 
livssituation (deltagare 4). 

  
5.2. Hindrande faktorer för aktivitet 
I denna kategori beskriver arbetsterapeuterna om asylsökande och nyanländas begränsningar 
som uppkommer i vardagen, vilket leder till att de inte får möjlighet till aktivitet. Dessa 
begränsningar är resultat av bland annat bristande språkkunskaper, posttraumatiskt 
stressyndrom (PTSD) och ekonomi. 
 
Samtliga arbetsterapeuter beskriver hur de asylsökande och nyanlända har otillräckliga 
språkkunskaper för att kunna kommunicera på svenska. Språksvårigheter leder till att det blir 
svårare för arbetsterapeuten att bygga en god terapeutisk relation samt göra korrekta kognitiva 
bedömningar. Bristen i språket leder till att personerna inte kan uttrycka sig på ett sätt som de 
önskar, vilket gör att de har problem med att göra sig förstådda. Därför använder de flesta 
arbetsterapeuterna sig utav slutna frågor för att informationen inte ska misstolkas. Mötet blir 
då inte lika meningsfullt och innehållsrikt för personen och arbetsterapeuten. En 
arbetsterapeut berättar “[...] Alltså jag brukar göra det mer tydligt där jag använder mig av 
kroppsspråk och gester.” Detta underlättade kommunikationen och möjligheterna att delta i 
sociala aktiviteter ökar. En annan arbetsterapeut med utländsk bakgrund upplever att det är 
lättare att kommunicera med asylsökande och nyanlända eftersom personen är van vid att tala, 
förutom svenska, samma språk som vårdtagarna. Alla arbetsterapeuter menar att 
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språksvårigheter påverkar aktivitetsutförandet, till exempel att följa och utföra instruktioner. 
Detta kan i sin tur leda till att det blir svårare att få ett arbete, delta aktivt i skolan samt utföra 
fritidsintressen. 
 

Jag upplever att det tar väldigt mycket på dem när de inte kan kommunicera. 
Jag försöker använda slutna frågor så att de inte missförstår mig. De blir 
förvirrade med öppna frågor så jag brukar ge enkla och korta instruktioner för 
att de ska förstå aktiviteten (deltagare 1). 

 
Några arbetsterapeuter beskriver att i de fall en tredje person, till exempel en tolk, inkluderas i 
samtalet tar det längre tid att få fram rätt information. Tolkningen framförs inte alltid på ett 
korrekt sätt, vilket kan leda till missförstånd och upprepningar. Den planerade tiden räcker 
inte till, och det behövs då fler inbokade tillfällen, vilket leder till mindre tid för aktivitet. En 
del arbetsterapeuter förklarar att det är viktigt att lägga fokus på personen och inte på tolken. 
Oftast är tolken från samma land, vilket uppfattas som skamligt då en utomstående tar del av 
deras personliga liv och därför vill personerna att deras anhöriga ska tolka åt dem istället. Det 
finns dock anhöriga som även försöker att tolka själva. Arbetsterapeuterna upplever att 
tolkning av anhöriga är besvärligt genom att det blir svårt att urskilja anhörigas åsikter 
gentemot den personen som får tolk.  
 

De behöver mer tid för samtal och det kräver flera möten liksom. De behöver 
oftast tolk, och det tar ju längre tid (deltagare 5). 

 
Fyra arbetsterapeuter berättar att de träffar asylsökande och nyanlända med PTSD. De blir 
påminda om svåra händelser från hemlandet som till exempel tortyr och krig. Personerna 
upplever en så kallad “flashback” då tidigare sinnesintryck återupplivar situationer de varit 
med om. Personen blir nedstämd och isolerar sig från omvärlden för att undvika flashbacks. 
En arbetsterapeut berättar vidare om sin roll “[...] smågrejer som att ta en annan väg till 
skolan kan minska alla sinnesintryck som kopplas till olika trauman.” Arbetsterapeuten 
använde denna strategi, som påverkar personens aktivitetsutförande genom att undvika 
flashbacks. 
 

Många har PTSD, då deras liv blivit hotade eller utsatta för något. Lukter, 
syner och annat som kan påminna om trauma påverkar aktivitetsutförandet i 
vardagen (deltagare 6). 

  
Ekonomin är ytterligare en hindrande faktor för aktivitet hos asylsökande och nyanlända som 
vissa arbetsterapeuter beskriver. Möjligheterna till att engagera sig i aktiviteter minskar när 
personen inte har pengar att ta en fika med vännerna. Majoriteten av arbetsterapeuterna 
berättar att sämre ekonomiska omständigheter tillför en nedsatt social funktion vilket har en 
inverkan på personens psykiska välmående. Att ha en familj att försörja har även det en stor 
påverkan på aktivitetsutförandet. 
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...det verkar som att de inte får göra det de verkligen tycker om, för att de inte 
har pengar till det (deltagare 3). 

 
Jag har besökt några som har det så dåligt ekonomiskt att de sover på en 
madrass på golvet (deltagare 3). 
  

5.3. Arbetsterapi för asylsökande och nyanlända 
Kategorin beskriver arbetsterapeuternas uppfattning om arbetsterapi yrket inom arbetsområdet 
nyanlända och asylsökande.  
  
De flesta arbetsterapeuterna anser att arbetsterapi inte används. Yrket syns inte tillräckligt 
inom området integration och behöver visas mer, genom att till exempel sprida information 
kring yrket samt delta i olika evenemang. Det är viktigt att synas på socialt utsatta områden, 
där bland annat nyanlända och asylsökande vistas. Detta skulle kunna öka kunskapen om vad 
arbetsterapeuter kan bidra med. 

  
Jag upplever att många svenskar inte vet vad en arbetsterapeut är och gör. 
Därför är jag inte förvånad om en nyanländ inte heller vet (deltagare 4). 
 

De flesta arbetsterapeuter tolkar att ekonomin är en avgörande faktor för bristen på 
yrkesverksamma arbetsterapeuter i arbetet med asylsökande och nyanlända. Myndigheterna 
anser att de redan anställda yrkesgrupperna, som inte är legitimerade arbetsterapeuter, kan 
utföra arbetsterapeutiska insatser. Även andra yrkesgrupper kan använda samtalsstöd, planera 
en persons vardag och få dessa delaktiga. Några arbetsterapeuter upplever att detta leder till 
att de asylsökande och nyanlända inte erbjuds arbetsterapeutiska insatser. Arbetsterapeuternas 
uppfattning är att personerna går miste om att sysselsätta sig och skapa en vardag med 
aktiviteter som anses meningsfulla. 
 

En annan personal kan till exempel även den planera och leda en aktivitet. Men 
de kan också göra scheman för att strukturera deras vardag. Så 
arbetsterapeuten behövs ju inte där då för att spara pengar (deltagare 7).  

 
Alla arbetsterapeuter är överens om att bristen på arbetsterapi handlar om okunskap och 
ekonomi. De menar att om arbetsterapi förekom inom fler områden hade detta påverkat de 
asylsökande och nyanlända positivt. Då tillgången till meningsfulla aktiviteter bidrar till ett 
ökat aktivitetsutförande och bättre välbefinnande. 
 
6. Diskussion 
6.1. Metoddiskussion 
Syftet var att undersöka de asylsökandes och nyanländas engagemang i aktivitet ur ett 
arbetsterapeutiskt perspektiv. Den kvalitativa forskningsmetoden ansågs vara lämplig i denna 
studie för att förstå fenomen utifrån arbetsterapeutens upplevelser och erfarenheter (20). 
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Vi hade till en början inriktat oss på arbetsterapeuter som är anställda på asylboende men fann 
endast en verksam. Därför sökte vi efter arbetsterapeuter som även arbetar i andra 
verksamheter än bara på asylboenden. Vi ansåg att ett ändamålsenligt urval var passande till 
en början för att finna deltagare till studien men insåg tidigt i sökandet att det var brist på 
arbetsterapeuter med erfarenheter i arbetet med asylsökande och nyanlända (18). Därför 
upptäcktes ett snöbollsurval som var ett mer användbart sätt att rekrytera ytterligare deltagare 
på. En fördel med urvalet var att deltagarna kunde eftersökas på ett mer effektivt sätt och 
därmed kunde intervjuerna påbörjas. Två av deltagarna hade liknande erfarenheter, bland 
annat deras arbetssätt med asylsökande och nyanlända. Därför valde vi att inte rekrytera fler 
deltagare från samma arbetsplats, för att inte missa viktig information från andra arbetsplatser 
(19). Genom att de deltagande arbetsterapeuterna arbetar i olika verksamheter och i olika 
delar av Sverige, gav detta ett bredare material till analysen. Vi förväntade oss ett större antal 
yrkesverksamma arbetsterapeuter i arbetet med asylsökande och nyanlända, eftersom ingen 
specifik åldersgrupp eller kön hos de asylsökande och nyanlända fastställdes. Trots det 
begränsade arbetsområdet rekryterades sju deltagare som stämde in på inklusionskriterierna.  
 
En semistrukturerad intervjuguide användes som möjliggjorde för intervjuaren att få svar och 
information som var relevanta för studiens syfte. Den semistrukturerade intervjuns upplägg 
förde samtalet framåt med hjälp av öppna frågor. Arbetsterapeuterna kunde fritt beskriva sina 
erfarenheter (17). Intervjuaren i semistrukturerade intervjuer får en mer aktiv roll genom att 
upplägget bygger på att lyssna och ställa följdfrågor (19). En provintervju genomfördes för att 
kontrollera intervjuguiden. Detta för att testa om tekniken samt innehållet i intervjufrågorna 
besvarade studiens syfte. Det framkom bland annat att frågorna saknade ordningsföljd, vilket 
innebär att ordningen på frågorna ändrades för att få en röd tråd. Fråga 7 (se bilaga) 
exkluderades efter tre intervjuer eftersom arbetsterapeuterna inte hade hört talas om begreppet 
aktivitetsdeprivation. Fokus lades istället på resterande intervjufrågor.   
  
Sex intervjuer genomfördes via telefon vilket gjorde det möjligt att intervjua personer inom 
ett större geografiskt område. En fördel med detta i studien är bland annat att det sparas tid 
och pengar. Detta eftersom att det finns en del människor som har svårt att närvara fysiskt, på 
grund av det geografiska avståndet, dock blir mötet inte lika personligt över telefon (17). Den 
sista intervjun utfördes på arbetsterapeutens arbetsplats vilket innebar att det var lättare att 
fånga upp personens ansiktsuttryck och kroppsspråk. Vilket gav en möjlighet till mer 
utrymme för diskussioner och öppna frågor. Vi upplevde inga stora skillnader med att 
genomföra intervjuer via telefon eller i verkligheten eller att detta påverkade vår insamlade 
data. 
  
Intervjuerna fördelades mellan författarna för att få en bättre struktur och effektivare samtal. 
En sådan fördelning minskar risken för att intervjun ska bli rörig samt bidrar till att 
intervjupersonen kan koncentrera sig på att ge relevanta svar. Båda medverkade under 
intervjuerna, där ena ställde frågor och den andra antecknade samt ansvarade för utrustningen. 
En nackdel med detta skulle kunna vara intervjuernas olika förmågor att ställa följdfrågor, och 
därmed påverka att i vissa fall leda till sämre kvalité av djup i data från deltagarna. Vi 
upplevde att det var en utmaning att ställa relevanta följdfrågor för att få samtalet att flyta på.  
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Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon för att sedan transkriberas. Fördelen 
med inspelade intervjuer är att all fokus ligger på kommunikationen med arbetsterapeuten 
samt att vi får med allt personen säger, till exempel suck och skratt. En fördel med inspelad 
data är att innehållet av intervjun kan avlyssnas flera gånger för att få en ordagrann 
återgivning. En ytterligare fördel är att det transkriberade materialet kan tolkas ord för ord 
(19). En begränsning är att arbetsterapeuten kan känna sig hämmad och besvärad av att bli 
inspelad. Arbetsterapeuten blir reserverad vilket leder till en onaturlig situation samt mindre 
utformade svar (23). Till exempel att vi lade fram diktafonen på bordet där den var synlig. Via 
telefonintervjuer kan diktafonen däremot inte distrahera den intervjuade personen.  
  
Vid databearbetning användes en kvalitativ innehållsanalys. Analysprocessen utfördes med 
hjälp av Lundman och Hällgren Graneheims tolkning av kvalitativ innehållsanalys (20). Vi 
ansåg att denna analys var en lämplig metod i vår studie eftersom vi hade mycket data att 
hantera. Innehållsanalysen gav oss en möjlighet att förkorta den skriva texten men samtidigt 
behålla innebörden. Detta underlättar både för läsaren och vid analysen. Transkriberingarna 
analyserades gemensamt för att öka tillförlitligheten samt minska feltolkningar. Vi valde att 
citera arbetsterapeuternas egna ord för att öka trovärdigheten i resultatet. 
 
6.2. Resultatdiskussion 
Studiens resultat grundar sig i arbetsterapeuternas erfarenheter och upplevelser kring 
nyanländas och asylsökandes engagemang i aktivitet. Resultatet presenterades i tre kategorier 
samt underkategorier som fastställde deras erfarenheter. Underkategorierna skrevs inte ut som 
underrubriker utan skrevs i en löpande text. De mest intressanta resonemangen kring 
kategorierna kommer att diskuteras nedan. 
  
Samtliga arbetsterapeuter berättar om engagemangets betydelse i aktivitet hos de asylsökande 
och nyanlända och hur aktivitet bidrar till ett bättre aktivitetsutförande och välmående. En 
individs engagemangsnivå varierar samt skiljer sig från person till person. Hur högt 
engagemanget är kan bero på individens roller, vanor och begränsningar (9). 
Arbetsterapeutens mål är att främja en individs möjlighet att kunna engagera sig och vara 
delaktig i samhället. Detta skapar även förutsättningar för självständighet och trygghet. Vi 
som uppsatsförfattare är överens om att aktivitet ofta leder till struktur och balans i vardagen 
samt samspela med andra. Om asylsökande och nyanlända får möjlighet till engagemang, kan 
detta leda till minskade symtom och bättre hälsa. Engagemanget i aktiviteten är även ett stöd 
för att individen ska kunna återhämta sig från till exempel trauma och krig (13). Vi tolkar, 
utifrån arbetsterapeuternas erfarenheter, att de asylsökande är mer oroliga och tillbakadragna 
när de väntar på beslut eller får ett avslag. Att få uppehållstillstånd påverkar engagemanget 
positivt genom att de blir förväntansfulla inför framtiden.  
 
Det framgick att fyra arbetsterapeuter träffade asylsökande och nyanlända där faktorer i 
omgivningen blev ett hinder för aktivitet. Detta kunde gälla personer med PTSD som 
påverkats av tidigare faktorer och hamnat i aktivitetsdeprivation, vilket givit upphov till 
psykiska hinder på grund av krig och trauma (12). Vi hade ingen kunskap om hur 
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konsekvensen av PTSD påverkar asylsökande och nyanländas vardag. Vår slutsats är därför 
att arbetsterapeuten bör stödja personen och erbjuda möjligheten till att leva ett självständigt 
liv, till exempel genom att skapa struktur och balans under en rörig vardag. Arbetsterapeuten 
bör även vara medveten om att de traumatiska händelserna kan ha påverkat asylsökande och 
nyanländas verbala kommunikation, och behöver således ha överseende med detta. 
 
Samtliga arbetsterapeuter beskriver hur asylsökande och nyanlända har otillräckliga 
språkkunskaper för att kunna kommunicera. Bristen i språket leder till att personerna inte kan 
uttrycka sig på ett sätt som de önskar, vilket gör att de har problem med att göra sig förstådda. 
Språksvårigheter medför inte bara sociala hinder, utan även vid utförandet av aktiviteter som 
individen önskar att utföra. Till exempel att följa instruktioner på arbetet, där språket 
försvårar för individen att kunna påbörja och avsluta sina arbetsuppgifter. För att uppnå en 
trygg relation mellan arbetsterapeut och vårdtagare krävs en god kommunikation i både 
sociala och praktiska aktiviteter (25). Detta tycker vi skapar förutsättningar för bästa möjliga 
insats. En av arbetsterapeuterna upplevde att de språksvårigheter som de asylsökande och 
nyanlända har medför till exempel besvär vid kognitiva bedömningar. Bedömningarna blir 
inte lika tillförlitliga då det kan uppstå missförstånd. Därför är det viktigt att arbetsterapeuten 
ger enkel och tydlig information för att underlätta för personen. I vissa fall måste 
arbetsterapeuten ta hjälp av en tolk för att kommunicera med asylsökande eller nyanlända. 
Tolkanvändning är nödvändig i situationer där hinder i språket uppkommer för 
en  klientcentrerad och säker behandling som möjligt (25). Vi anser att tolken inte har en lika 
stor roll vid utförandet av praktiska aktiviteter eftersom verbal kommunikation inte behövs i 
samma utsträckning. Det är själva utförandet som är i fokus och inte den språkliga 
kommunikationen, därför använder arbetsterapeuten till exempel kommunikation via 
kroppsspråk. Att arbeta med en tolk har även sina nackdelar, bland annat att det kräver mer tid 
och pengar (26). Ett krav är att tolken ska ha en neutral roll och översatta den exakta 
informationen individen vill förmedla. Detta för att missförstånd inte ska uppkomma gällande 
asylsökandes och nyanländas önskemål och intressen. Anhöriga upplevs ibland besvärliga när 
de tolkar, för det blir svårt att urskilja anhörigas åsikter gentemot asylsökandes och 
nyanländas egna vilja. För att inte utesluta anhöriga anser vi att det är viktigt att de ska 
inkluderas. De är betydelsefulla för personens återhämtning, både som socialt och praktiskt 
stöd.  
 
Enligt vår uppfattning är det bra att arbetsterapeuten är väl förberedd att möta personer med 
annat språk för att de har ett annorlunda sätt att uttrycka sig på för att söka vård. I en artikel 
skriver författaren att de asylsökande och nyanlända ofta överdriver sina symptom för att göra 
sig förstådda. Därför kräver en sådan person mer förståelse än en svenskfödd (26). 
Arbetsterapeuten behöver tänka och finna nya arbetsmetoder och perspektiv som är passande 
för personen. Även vara flexibel och kunna lösa oförutsedda händelser när de uppstår (25). 
Utifrån detta blir vår tolkning av intervjuerna att arbetsterapeuterna behöver utbildning och 
kunskap för att kunna arbeta på ett bättre sätt med asylsökande och nyanlända. 
  
En av arbetsterapeuterna med utländsk bakgrund upplever att det var lättare att kommunicera 
och förstå nyanlända och asylsökande, än en arbetsterapeut med en svensk bakgrund. Detta 
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för att arbetsterapeuten bland annat är van vid att läsa av kroppsspråk samt att tala samma 
språk som vårdtagarna. Våra egna erfarenheter stämmer överens med detta där båda har 
bemött personer med olika bakgrunder inom vården. Betydelsen av att ha arbetsterapeuter 
med en bred kulturell kompetens underlättar kommunikationen. När de asylsökande och 
nyanlända känner sig förstådda, leder det till en trygghet och tillit till arbetsterapeuten där de 
sedan kan berätta om sina svårigheter och symptom (26). 
  
Det framkommer i intervjuerna att det finns ett behov av att göra tidiga utredningar och sätta 
in åtgärder i tid. Detta för att underlätta individens vardag samt förutsättningarna att komma 
in i samhället mycket tidigare. Sveriges Arbetsterapeuter tar även de upp att det sällan erbjuds 
stöd som är betydelsefulla samt underlag för att bevara och forma roller, vanor och rutiner (9).  
  
Arbetsterapeuterna är överens om att det är nödvändigt med arbetsterapi inom arbetet med 
asylsökande och nyanlända. Att bo i socialt utsatta områden har en inverkan på deras 
möjlighet till att få delta i aktiviteter. Detta kan bero på att information kring arbetsterapi inte 
spridits tillräckligt i dessa områden. En arbetsterapeut som arbetar i ett socialt utsatt område 
nämnde att en del av hennes asylsökande och nyanlända klienter inte fått information kring 
den hjälp som erbjuds och har svårare att hitta till den. Akhavan & Karlsen beskriver att det är 
färre asylsökande och nyanlända som söker vården de behöver i jämförelse med svenskfödda 
(26). 
 
7. Slutsats 
Utifrån studiens resultat drogs ett par slutsatser kring betydelsen av att vara engagerad i 
aktivitet. Det framgick tydligt hur engagemang ökar migranters välmående och 
aktivitetsutförande för att skapa en struktur och balans i vardagen och för ökat samspel med 
omgivningen. Det framkom att det är meningsfullt att erbjuda aktivitet för asylsökande och 
nyanlända samt hur vissa faktorer påverkar deras engagemang, som tidigare roller, utbildning 
och anhöriga. Den andra slutsatsen var att individernas engagemang i aktivitet skiljer sig från 
person till person, där vissa är engagerade i vardagliga aktiviteter medan andra har låg grad av 
meningsfullhet i aktivitetsutförandet. Resultatet visar på tre faktorer som begränsar 
migranternas möjlighet till aktivitet där dessa var kommunikation, PTSD och sämre 
ekonomiska omständigheter. Arbetsterapeuterna är överens om att kommunikationen är en 
begränsning som kan påverka möjlighet till engagemang. På grund av språksvårigheter 
uppstår lätt missförstånd gällande asylsökandes och nyanländas önskemål och intressen. 
PTSD och ekonomin är ytterligare hinder som påverkar aktivitetsutförandet. I arbetet med 
asylsökande och nyanlända med PTSD och som har hamnat i aktivitetsdeprivation, bör 
arbetsterapeuten vara medveten om de traumatiska händelserna som påverkar personerna. 
Och detta kan vara ett hinder för god kommunikation för bästa möjliga stöd. Resultatet visade 
även på att sämre ekonomiska omständigheter minskar möjligheterna till att engagera sig i 
aktiviteter och som på så sätt begränsar förutsättningarna att komma in i samhället. 
Arbetsterapeuterna menade att kunskap om yrket och tillgång till arbetsterapi behövs i socialt 
utsatta områden, där bland annat asylsökande och nyanlända bor, detta för att underlätta 
asylsökande och nyanländas vardag samt skapa möjlighet till att delta i aktiviteter. 
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I fortsatt forskning vore det intressant att beskriva och intervjua de asylsökande och 
nyanlända för att fånga upp deras egna upplevelser och erfarenheter kring engagemangets 
betydelse i aktivitet. 
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Bilaga 
 
 
 INTERVJUGUIDE 
 
1. Berätta lite om ditt arbete? 
  
2. Varför valde du att arbeta med just denna målgrupp? 
  
3. Hur upplever du de asylsökandes/nyanländas engagemang? 
- Låg/hög engagemang? 
- Bakomliggande orsaker: psykiska/fysiska/institutionella/politiska? 
  
4. Hur kan arbetsterapeuten uppmuntra och engagera till aktivitet? 
  
5. Berätta hur du upplever att bemöta en asylsökande/nyanländ gentemot en 
svenskfödd. 
- Finns det någon skillnad? 
- Tolk? För/nackdel? 
- Vad gör du för att underlätta ett möte för en person med språksvårigheter? 
  
6. Vad tycker du är mest utmanande med att arbeta med denna målgrupp? 
  
7. Hur skulle en arbetsterapeut kunna förebygga aktivitetsdeprivation? 
(Denna fråga exkluderades) 
  
8. Varför tror du att fler arbetsterapeuter inte finns i arbetet med 
asylsökande/nyanlända? 
- Hur hade detta påverkat engagemanget hos de asylsökande/nyanlända? 
 
9. Finns det något mer du vill tillägga eller dela med dig av? 
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