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Sammanfattning  
Bakgrund: Att ofrivilligt behöva lämna sitt hemland är en bidragande faktor till ohälsa hos 

flyktingar. Arbetsterapeutens arbete med aktivitet kan hjälpa denna grupp av människor in i 

samhället och med att komma till rätta med och förebygga ohälsa. Professor Gary Kielhofner 

menade att miljön vi lever i påverkar våra förutsättningar, möjligheter och färdigheter. Den 

fysiska och sociala miljö vi lever i är formad av kulturen. Detta innebär att vi anpassar oss efter 

dess kulturella kontext. Vid migration oavsett bakomliggande orsak till denna, drabbas den 

berörda ofta av nedsatt hälsa och integrationsproblem. Bristande socialt nätverk och ingen 

arbetserfarenhet samt att de kvalifikationer som man har med sig från hemlandet inte erkänns 

leder ofta till svårigheter. Man har svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden och detta påverkar 

hälsotillståndet och den socio-ekonomiska statusen. Arbetsterapeuten är som enda profession 

lämpad att spela en central roll i sysselsättningsprogram för att öka kompetensen och bedöma 

funktion och aktivitet. Kan flyktingar vid samhällsintegrering återfå full aktivitet och det därmed 

leder till arbete ökar också känslan av egenmakt (empowerment) och självförverkligande.   
 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva aktuellt forskningsläge gällande arbetsterapi för 

flyktingar för att främja integrationsprocessen samt hälsan. 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie som bygger på vetenskapliga artiklar. Sökningar gjordes i 

databaserna Assia, Cinahl, Medline och Psycinfo med för studien relevanta sökord. Nio artiklar av 

betydelse inkluderades i studien. 
 

Resultat: Fyra teman identifierades. Dessa är Kulturella skillnader, en utmaning för 

arbetsterapeuter, Betydelsen av delaktighet i aktivitet vid språkträning, Betydelsen av aktivitet och 

delaktighet för att motverka ohälsa och Betydelsen av aktivitetsträning vid arbetsrehabilitering. 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att tidig integrering i det nya samhället och att bli förstådd 

spelar en stor roll för flyktingars chanser att lyckas i det nya landet och komma till rätta med 

eventuell ohälsa. Arbetsterapeuten kan spela en nyckelroll för hur bra det blir. Arbetsterapeutiska 

åtgärder används vid integration på flera platser i världen men behöver utvecklas ytterligare. 

 

Slutsats: Arbetsterapeuter kan fungera som en länk för att överbrygga klyftor och kan använda sin 

kunskap om aktivitet till sina klienter oavsett etnisk bakgrund. De kan översätta värderingar, 

normer, förväntningar och beteenden i sitt arbete med att integrera flyktingar i samhället samtidigt 

som värderingar från hemkulturen bevaras. Flyktingar bär med sig ett tungt bagage som påverkar 

hälsan, oftast negativt. Arbetsterapeuten arbetar för ökad aktivitetsförmåga och detta kan göra att 

flyktingar lättare kan integreras i samhället och återfå och bibehålla sin hälsa. Dock finns inte 

alltid tillräcklig kunskap om kulturella skillnader och likheter inom professionen. 

 

Sökord: Arbetsterapi, Flyktingar, Folkvandring och Invandring 
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1. Inledning  

Enligt siffror från United Nations High Commissioner for Refugees (1) beräknades antalet 

tvångsförflyttade människor i världen uppgå till 45.2 miljoner i början av 2013. Av dessa räknas 

cirka 15.4 miljoner till gruppen flyktingar. Resterande andel utgörs av internflyktingar, 

asylsökande och papperslösa (1). Det är häpnadsväckande siffror!  

Att ofrivilligt behöva lämna sitt hemland till följd av förföljelse eller konflikter så som krig är 

bidragande faktorer till ohälsa hos många flyktingar. Förutom att de bär med sig ett tungt bagage 

av traumatiska händelser ska de även integreras i sitt nya hemland vilket ställer stora krav och inte 

alltid är helt okomplicerat. Dessa människor har ofta svårigheter att komma in i samhället och en 

arbetsterapeut kan hjälpa till att identifiera lämpliga aktiviteter som främjar integrationen och som 

i förlängningen motverkar ohälsa. En arbetsterapeut kan få vardagen att fungera när den haltar 

t.ex. genom att se över rutiner (2-4). Författarnas intresse för internationella och humanitära frågor 

ledde fram till valet av ämne och eftersom flyktingströmmarna ständigt fortgår anser de att detta är 

ett aktuellt område både nu och i framtiden. 

2. Bakgrund 

2.1 Centrala begrepp 

Nedan beskrivna begrepp; flykting, invandrare och klient anses centrala att beskriva då dessa i den 

här studien syftar till samma grupp av människor. De definieras här för att klargöra och underlätta 

förståelsen för läsaren. 

Enligt Förenta Nationernas (FN:s) flyktingkonvention från 1951 med ett tilläggsprotokoll från 

1967 anses en flykting vara den som flytt sitt land till följd av “en fruktan för förföljelse på grund 

av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning... och 

som är oförmögen eller, på grund av fruktan, inte vill återvända.” (1) 

Begreppet invandrare är enligt en studie av Svenska regeringens arbetsgrupp i princip 

odefinierbart men man är överens om att det avser personer som valt att flytta från ett land till ett 

annat, oavsett orsak. Det finns ingen allmänt vedertagen definition världen över utan varje land 

har sin egen tolkning, men det står klart att begreppet avser en person som flyttat över 

landsgränser. (5) 

En klient är en person som vid interventioner från t.ex. en arbetsterapeut får hjälp vid ofta 

återkommande möten (6). Klienten ses inom arbetsterapin som en person som tillsammans med 

arbetsterapeuten lägger upp strategier och mål för att öka aktivitetsförmågan. Att arbetsterapeuten 

arbetar klientcentrerat innebär att de sätter fokus på klienten och dennes vilja och behov. Denne 

involveras i alla stadier av rehabiliteringen, detta ses som positivt då det ökar personens chanser 

att lyckas återgå till livets dagliga aktiviteter. (7) 

I studien kommer författarna löpande använda ordet flykting som begrepp för att identifiera den 

berörda klientgruppen. 

2.2 Flyktingar och ohälsa 

Enligt Rikshandboken (8) har alla flyktingar gemensamt att de tvingats lämna sitt hem och sin 

invanda miljö och att de måste bygga upp ett nytt liv i ett nytt land. Att sörja det man förlorat och 

samtidigt möta kraven på att anpassa sig till en ny tillvaro kallas för invandringskris. Traumatiska 
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händelser med minnen från krig och politisk förföljelse präglar den första tiden i det nya landet. 

Eftersom flyktingar tvingats lämna sitt sociala nätverk har de ofta svaga sociala nätverk i det nya 

landet och därmed svårigheter att integrera i det nya samhället. Det är även vanligt att 

flyktingföräldrar har svårt att stödja sin familj på grund av egna problem med posttraumatiska 

symptom och många nyanlända flyktingbarn uppvisar olika typer av psykisk och psykosomatisk 

ohälsa. Det kan handla om sömnstörningar och depressivitet. En kombination av olika riskfaktorer 

så som våld, invandringskris, hemlandets politiska händelser och kultur ligger bakom. (8) 

I studien Hälsa och integration - en kartläggning av hälsotillståndet bland nyanlända och 

asylsökande (9) som Länsstyrelsen i Hallands Län genomfört står det att läsa att de som flytt från 

sitt hemland ofta har levt under stor stress och att flykten förstorar denna då den är omgiven av 

elände. En flykt kan även innebära att familjer splittras. Ovisshet under asylprocessen i det nya 

landet leder till ytterligare psykisk påfrestning. I hemländerna har många upplevt hemska 

situationer i samband med krig, politiskt våld, förföljelse och tortyr. Detta kan leda till att den 

drabbade utvecklar s.k. posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som bl.a. inkluderar störningar i 

hjärnans stresshanteringssystem. I studien uppmärksammas att det finns ett stort behov av snabb 

integration i samhället för denna grupp av människor när det gäller arbete, hälsa, språk och bostad. 

(9) 

2.3 Arbetsterapi och aktivitet 

Begreppet aktivitet har en dubbel innebörd. Definitionen lyder: “uppgifter eller handlingar som 

utförs av en individ” (10). Den dubbla innebörden innebär att den dels betecknar en aktivitetsform 

och dels benämner ett aktivitetsutförande. Vid aktivitetsutförande formas den unika situationen 

genom den interaktion som äger rum mellan formen, individen och miljön (10). Aktivitet ses som 

små delar av ett målmedvetet beteende som tillsammans utgör uppgifter och är målinriktade (11). 

Arbetsterapeuten arbetar för att öka en persons individuella hälsa genom att analysera förmågan 

till aktivitet. Genom att identifiera och analysera problemet kan arbetsterapeuten tillsammans med 

klienten arbeta och välja ut aktiviteter som är meningsfulla för personen (11,12). Detta genom att 

använda sig av olika instrument, såsom ADL-taxonomin (13) och Canadian Occupational 

Performance Measure (COPM) (14), som en guide i arbetet för att habilitera eller rehabilitera 

människan att klara sina dagliga aktiviteter och sysselsätta sig med det som är meningsfullt.  

 

De tre funktionerna viljekraft, anpassningsförmåga och prestationsförmåga är något som Gary 

Kielhofner (15) belyser i det arbetsterapeutiska arbetet med klienten. Med viljekraft menas att 

människan innehar ett neurologiskt system som gör att man vill agera. Kroppen står alltid redo för 

att handla och har potential att utföra aktiviteter. Detta utgör en grund för att vara aktiv och ett 

behov att uppta en sysselsättning. Anpassningsförmåga hänvisar till de mönster och rutiner som 

finns i omvärlden. Dessa innefattar både sociala, fysiska och tidsmässiga. Prestationsförmåga 

innebär ens mentala och fysiska förmåga att utföra en aktivitet (15). En person besitter alla tre 

funktionerna men de inkluderar och influeras även av den miljö vi lever i. Arbetsterapeuten bör i 

sitt arbete med klienten ta in dessa aspekter för att på så sätt kunna hjälpa denne att få ett 

meningsfullt liv. (15) 

2.4 Arbetsterapi och fysisk hälsa 

Enligt Kielhofner (15) innebär fysisk hälsa att ha muskelmassa, neurologisk funktion, hjärt- och 

kärlfunktion och att alla organen fungerar i samverkan med varandra. När människan utför en 

uppgift tränas dessa kapaciteter (15). Utförandet av fysisk aktivitet är avhängig ens 

prestationsförmåga, vilken är både fysiskt och psykiskt grundad. Att ha fysisk ohälsa innebär i sin 
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tur att ha en fysisk funktionsnedsättning av något slag. Det kan handla om en muskelskada, dålig 

muskelmassa eller en neurologisk skada. Genom olika aktiviteter arbetar arbetsterapeuten hela 

tiden för att förebygga fysisk ohälsa och genom att utnyttja den funktionsförmåga som personen 

besitter istället för att fokusera på funktionsnedsättningen i sig kan en eventuell nedsättning 

kringgås. Det arbetas både med aktivitet som medel och mål för att förebygga fysisk ohälsa (16). 

De flesta kulturer har ingen plats för personer med funktionsnedsättningar menar Kielhofner utan 

dessa personer sätts åt sidan i samhället. De ses som offer och blir kanske omhuldade eller 

åsidosatta istället för lärda att hantera sin funktionsnedsättning på ett bra sätt. De får ingen 

möjlighet att öka sin aktivitetsförmåga utan får allt för mycket hjälp eller ignoreras (15). 

En person som känner sig tillfreds vid utförande av aktiviteter i dagliga livet har visat sig ha bättre 

självkänsla och högre grad av hälsa och välbefinnande. Detta är viktiga indikationer på att det 

gemeneman kallar fysisk hälsa också påverkar den psykiska hälsan (17). 

2.5 Arbetsterapi och psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa definieras som ett negativt tillstånd hos den enskilde personen som påverkas av 

olika situationer i omgivningen (18). Ett psykiskt funktionshinder är enligt Socialstyrelsen (10)     

“svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden; dessa begränsningar har funnits 

eller kan antas komma att bestå under en längre tid”. (10) 

Problem som en person med psykisk sjukdom kan utveckla är kognitiva störningar som drabbar 

exekutiva funktioner såsom förmågan till initiativ, tidsuppfattning, planerings- och 

organisationsförmåga, motivation, strukturskapande i vardagen samt fokus och 

uppmärksamhetsförmåga (12). Detta gör i sin tur att personen löper större risk att utveckla 

ytterligare nedsättningar i form av psykisk sårbarhet, stresskänslighet, inlärningssvårigheter och 

sociala problem (12). 

Arbetsterapeuten arbetar enligt antagandet att aktivitet ger hälsa och fokuserar på aktivitets- 

utförandet i sitt arbete. Vidare ska arbetsterapeuten se individen som en unik varelse och ge denne 

möjlighet till meningsfulla aktiviteter, skapa motivation och ge positiv feedback, arbeta 

klientcentrerat och skapa en god behandlingsrelation (12). Detta kan göras genom att utgå från 

människan som en aktiv individ som påverkas av miljön den lever i. Vi anpassar oss till 

omvärlden och dess förutsättningar. De tre funktionerna viljekraft, prestationsförmåga och 

anpassningsförmåga är viktiga aspekter vid arbetet med klienter som lider av någon form av 

psykisk funktionsnedsättning (15).  

 

Enligt Qi Liu och Linda H. Wilson (19) är det extra viktigt att skapa en god behandlingsrelation 

till klienten vid arbetet med personer som lider av psykisk ohälsa av någon orsak, samt att ha en 

god förståelse för de olika funktionsnedsättningar som en klient kan drabbas av. Majoriteten av de 

som lider av psykisk ohälsa vill komma ut på den öppna arbetsmarknaden vilket är positivt, då 

arbete är en nyckelfaktor till framgångsrik rehabilitering. (19)    

 

Frank Kronenberg m.fl. (20) menar att det finns både utmaningar och möjligheter för en 

arbetsterapeut i arbetet med flyktingar. Genom dialog och att “lära sig lära” kan en utveckling 

ske. En utmaning är att förstå och sätta sig in i att något ofattbart har ägt rum och att det ger en 

röst åt det obeskrivliga (20). Clephane A. Hume påpekar att förlust av hemmiljö, status och att 

leva med hemska minnen samt oro för kvarlämnade familjemedlemmar förtjänar särskilda 

överväganden (3). 
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Att tvingas bryta upp från sin invanda miljö och skapa en tillvaro i ett nytt land kan leda till en kris 

i vilken det som gått förlorat sörjs samtidigt som en anpassning till det nya ska ske. I en rapport 

från Socialstyrelsen (21) beskrivs att känslor av hopplöshet, hjälplöshet och kontrollförlust kan 

uppstå. Minnen från t.ex. krig och politisk förföljelse finns ständigt närvarande vilket bl.a. kan 

leda till depression, ångestsyndrom, PTSD, sömn- och koncentrationssvårigheter. Rapporten 

fokuserar även på de symtom som barn kan uppvisa såsom uppgivenhetssyndrom och apati som 

medför en nedsättning av funktionsförmågor gällande t.ex. motorik, kommunikation och personlig 

hygien. Detta sker som en reaktion efter traumatiska händelser och långvarig stress. (21)   

2.6 Arbetsterapi och integration 

Integration innebär en ”…process som leder till att skilda enheter förenas…” och ”…sociala 

processer genom vilka minoriteter, t.ex. invandrade etniska grupper, slussas in i och blir delaktiga 

av det nya samhälle de flyttat till…” (22). En persons kulturella bakgrund är viktig att beakta vid 

integration. Hur en människa tänker och känner och beter sig beror mycket på kulturen där denne 

är uppväxt. Kulturen formar delvis vad som är viktigt i livet, vilka fritidsysselsättningar som 

engagerar och vad man strävar efter. (15) 

 

Kielhofner (15) menar att miljön påverkar våra förutsättningar, möjligheter och färdigheter. Den 

fysiska och sociala miljön är formad av kulturen vilket innebär att vi måste anpassa oss efter den 

kulturella kontexten. (15) 

 

Integration är ett sätt för flyktingar att komma in och bli en del av det nya samhället skriver Kee 

Hean Lim (2). Att känna sig fullt inkluderad ger en känsla av tillhörighet och “frihet att vara”. 

Detta är dock omöjligt att uppfylla om dessa människor segregeras från resten av samhället. Om 

fördomar och orättvisor existerar blir integrationen svårgenomförd menar Lim. Lider personen 

dessutom av psykisk ohälsa blir det än besvärligare. (2) 

 

Vid Heartland Alliance Marjorie Kovler Center (Kovler) i Chicago, USA, arbetar de med 

människor som flytt bl.a. från Afghanistan, Cambodia, El Salvador och Guatemala detta till följd 

av krig, förföljelse och tortyr. Arbetsterapeuten Mary Black arbetar där ofta med gruppterapi 

kopplad till erfarenheter som människor bär med sig från sina hemländer. Inledningsvis ställer hon 

en bred fråga så som “Vad gillade du att leka i Guatemala”, till gruppen av barn och ungdomar. 

Öppna frågor av denna typ brukar vara en bra ingångsport till en livlig diskussion och på så sätt 

får Black en inblick i vad som är betydelsefullt för deltagarna och hon kan därefter bygga vidare 

och utveckla gemensamma aktiviteter. Genom aktivitet t.ex. vid byggandet av en drake, avslöjas 

inte bara kulturella traditioner utan även trauman och tecken på normaliserande av dessa.  

Meningsfulla aktiviteter kan åstadkomma social förändring som i fallet med draken där gruppen 

senare deltog i en festival och visade på sin existens. Gruppen trädde på så sätt in i samhället och 

vidare genom dans och drama gav de röst åt sitt politiska budskap om bl.a. förtryck. (20) 

 

Arbetsterapeuten ses ibland som “den andre” varför det till en början kan vara svårt och ta tid att 

vinna förtroende, men arbetet i “det kulturella gränslandet” kan på sikt leda till främjande av en 

gemensam grund. Det är viktigt att förstå effekterna av de trauman som flyktingarna upplevt för 

att kunna bedöma behovet av arbetsterapi hos dessa människor. Att få använda sina styrkor och 

återfå sitt oberoende och självkontroll är viktigt. En grupp bosniska kvinnor i medelåldern har valt 

att utföra hantverk över en kopp kaffe och visar upp sina alster i samhället. Även de har något 

unikt att delge som i positiv riktning formar och utvidgar deras gränser. På så sätt återupprättas en 

känsla av gemenskap och inkludering. En hantverksgrupp eller matlagningsgrupp kan få 

deltagarna att åter minnas även det goda från sina hemländer, genom att sinnena kopplas in i 
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aktiviteterna. Det kan vara en doft som påminner om “hemma” och som ger en känsla av identitet 

och kultur något som kanske fråntagits dem. (20)  

 

Kronenberg m.fl. (20) menar att det även är viktigt att lära känna den unika människan och hjälpa 

till med att försöka identifiera hur livet var innan flykten t.ex. genom att använda sig av COPM 

(14) för att på så sätt få fram meningsfulla aktiviteter, styrkor och intressen. (20) 

 

Språkproblem, bristande socialt nätverk i det nya landet och ingen lokal arbetserfarenhet samt att 

de kvalifikationer personen bär med sig från hemlandet inte erkänns leder ofta till svårigheter 

menar Liu och Wilson (19). Migration kan på så sätt leda till nedsatt hälsa som därmed kan 

resultera i sjukskrivning eller arbetslöshet vilket kan föra med sig vidare nackdelar på 

arbetsmarknaden som i sin tur påverkar hälsotillståndet negativt speciellt eftersom arbetslöshet 

ofta är kopplat till låg socio-ekonomisk status och nedsatt självförtroende. Dessa faktorer kan 

försvåra integrationen. Arbete och aktivitet däremot leder enligt Liu och Wilson (19) till egenmakt 

(empowerment) och till självförverkligande. Arbetsterapi är som enda profession lämpad att spela 

en central roll i sysselsättningsprogram och arbetsterapeuterna har kompetens att bedöma funktion 

och aktivitet. Professionens filosofi och förståelsen för kopplingen mellan aktivitet-person-miljö 

är unik och har en stark länk till yrkesutbildning. Traditionellt sätt har arbetsterapeuter varit 

involverade i rehabilitering med koppling till just yrkesutbildning och spelar här fortfarande en 

viktig roll. Psykiatrisk rehabilitering stöder denna inriktning. Arbetsterapeuten har möjlighet att 

ytterligare utveckla ett yrkesinriktat arbetssätt för klienten. Idag återfinns välfungerande 

rehabilitering i den här sektorn bl.a. inom olika Non Government Organizations (NGOs). 

Arbetsterapeuter kan hjälpa och stötta människor att komma i kontakt med rätt tjänst och därmed 

uppnå sina yrkesmässiga mål. (19) 

2.7 Problemformulering 

Att tvingas bryta upp från sin invanda miljö och skapa en tillvaro i ett nytt land kan leda till en kris 

i vilken både det som gåtts förlorat sörjs samtidigt som en anpassning till det nya är nödvändig. 

Kronenberg m.fl. menar att det finns både utmaningar och möjligheter för en arbetsterapeut i 

arbetet med flyktingar. Genom dialog och att “lära sig lära” kan utveckling ske. En utmaning är 

att förstå och sätta sig in i att något ofattbart har ägt rum och att genom detta ge en röst åt det 

obeskrivliga (20). Model of Human Occupation (MOHO) (15) förklarar den mänskliga aktiviteten 

som en relation mellan individen, aktiviteten och miljön. Personen ses utifrån de tre 

dimensionerna utförande, engagemang och färdighet. Hur en person tänker och agerar påverkas av 

den levda kulturen som formar vilka aktiviteter som anses viktiga, vilka åtgärder som är av 

betydelse, vilka fritidssysselsättningar som formar och påverkar ens mål med livet (15). Clephane 

A. Hume påpekar att förlust av hemmiljö, status och att leva med hemska minnen samt oro för 

kvarlämnade familjemedlemmar förtjänar särskilda överväganden (3). Författarna stödjer sig i 

MOHO och vill med arbetet se hur forskningen kring samhällsintegration för flyktingar ser ut i 

dagsläget. Arbetsterapeuten besitter viktiga kunskaper om aktivitet och hälsa i relation till det 

faktiska görandet och författarna vill se om det arbetsterapeutiska perspektivet kan vara en tillgång 

vid integrationsprocessen. 

3. Syfte  

Syftet med studien är att beskriva aktuellt forskningsläge gällande arbetsterapi för flyktingar för 

att främja integrationsprocessen samt hälsan. 
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4. Metod 

4.1 Val av metod  

Studien är en deskriptiv litteraturstudie som bygger på vetenskapliga artiklar. Den har som syfte 

att redovisa och sammanfatta vad som tidigare gjorts i ämnet vilket kan ge ökad kunskap och ge 

en överblick över området (23). En forskningsöversikt som den här studien är lämplig när det 

saknas överblick över området, forskningen behöver sammanfattas eller om det har tillkommit ny 

kunskap. Den ska således utgöra en översikt över kunskapsläget (23). Arbetet är en litteraturstudie 

och inkluderar kvalitativa studier. Författarna har arbetat utifrån Forsberg och Wengströms olika 

steg (24), med undantag från “att söka efter opublicerade artiklar” då författarna inte önskade 

inkludera ogranskade artiklar, för att utföra en litteraturstudie. Stegen utgår från att det 

inledningsvis görs en problemformulering varefter en studieplan formuleras. I nästföljande steg 

bestäms sökord och strategi och litteratur identifieras. Litteraturen ska därefter kritiskt värderas 

och sedan analyseras och diskuteras. Avslutningsvis sammanställs resultatet och slutsatser dras av 

studien. (24)   

4.2 Datainsamling 

Provsökningar gjordes för att undersöka om tillräckligt med material kunde erhållas för den valda 

studien (25). Problemområdet avgränsades och sökord som passade syftet formulerades. 

Databaserna Assia, Cinahl, Medline och Psycinfo användes med sökorden Occupational Therapy, 

Refugees, Migration och Immigration. I Tabell 1 redovisas en översikt över sökorden på svenska 

och engelska. 

Tabell 1. Översikt över sökord 

Svenska ord Engelska ord i Assia, Cinahl, Medline, och Psycinfo 

Arbetsterapi Occupational Therapy 

Flyktingar Refugees 

Folkvandring Migration 

Invandring Immigration 

 

 

Begränsningar gjordes med Peer-reviewed i Assia, Cinahl och Psycinfo, endast engelska artiklar i 

alla databaserna och årtal 2000-2013. För att kombinera orden användes den booelska 

sökoperatorn >>AND<<, vilket ger en effektiv sökning av problemområdet (25).  I alla 

databaserna utfördes sökningar via ämnesord för sökorden Occupational Therapy och Refugees. I 

Medline och Psycinfo fanns inte orden Migration och Immigration som ämnesord varför dessa 

kombinationssökningar utfördes i fritext i alla databaser, detta då kombinationer och sökningar 

ska göras så lika som möjligt i alla använda databaser. Först genomfördes sökningar med varje ord 

för sig i respektive databas och sedan kombinerades orden i båda databaserna enligt Tabell 2. 
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Tabell 2. Sökkombinationer 

Sökkombinationer 
 

Occupational Therapy + Refugees 

Occupational Therapy + Migration 

Occupational Therapy + Immigration 

 

 

Sökordet Occupational Therapy användes i alla sökningar då författarna ansåg att detta var 

centralt för studiens syfte. Detta begränsade och specificerade sökningen. Alla sökningar 

redovisas i Bilaga 1 Sökmatris. 

4.3 Urval 

4.3.1 Inklusionskriterier 

Artiklarna skulle handla om arbetsterapeuters arbete i förhållande till flyktingar. De skulle ha 

publicerats efter 2000 då det har stor relevans för studiens syfte. 

4.3.2 Exklusionskriterier 

Artiklarna fick inte utgöra sekundärkälla eller vara litteraturstudier. 

4.3.3 Urvalen  

Vid första urvalet lästes artiklarnas titlar utifrån syftet med rapporten, totalt uppgick de till 66 

stycken. Alla lästa titlar kvarstod efter urvalet, då samtliga verkade intressanta utifrån syftet med 

studien. 

 

Vid andra urvalet lästes abstrakten för att se om de passade syftet. De abstrakt som blev kvar 

upplevdes uppfylla detta så här föll endast nio artiklar bort. Kvar blev 57 stycken. 

 

Vid tredje urvalet lästes samtliga 57 artiklar i sin helhet för att hitta de som bäst passade syftet 

med studien men som även mötte inklusions- och exklusionskriterierna. Kvar blev då 29 stycken.  

Vid fjärde urvalet lästes kvarvarande artiklar. Dubbletter och artiklar som var litteraturstudier (20 

stycken) togs bort, då ett kriterium vid litteraturstudier är att inte inkludera andra litteraturstudier 

eller reviews (24). Kvar blev 9 artiklar. Åtta av dessa hämtades i fulltext via respektive databas där 

de återfanns. En beställdes via Örebro universitet.  

Kvarvarande artiklar kvalitetsvärderades (25). Resultatet av granskningen blev att sju var av hög 

kvalitet och två av medelkvalitet, dessa uppfyller alla studiens syfte. Kvantitativa artiklar är inte 

inkluderade i studien, då inga återfanns som var intressanta för studiens syfte. I sökmatrisen 

redovisas urvalet (Bilaga 1) och i artikelmatrisen (Bilaga 2) redovisas de artiklar som är 
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inkluderade i studien. De artiklar som identifierades i databasen Assia var dubbletter från de andra 

databaserna vilket innebar att inga artiklar från Assia är inkluderade i studien.  

4.4 Etiska aspekter 

Författarna har varit objektiva och inte lagt in några egna värderingar eller styrt arbetet under 

studien, vilket innebär att bara rena fakta är presenterade. Åtta artiklar är granskade av en etisk 

kommitté, den nionde innehåller endast etiska överväganden. 

4.5 Analys 

Författarna har använt sig av en induktiv ansats och följde kapitlet Innehållsanalys ur Forsberg 

och Wengström (24) för att analysera artiklarna enligt deras steg. Dessa steg innebär att först läsa 

materialet flera gånger för att bekanta sig med det. Sen återges materialet i koder och dessa 

kondenseras till kategorier vilka radas upp och sammanfattas till olika teman eller 

huvudkategorier, detta för att forskaren lättare ska se mönster. (24)  

Vid innehållsanalysen lästes artiklarna flera gånger i sin helhet. De lästes och bearbetades av båda 

författarna för att öka tillförlitligheten på studien och för att hitta mönster och regelbundenheter 

som svarade mot syftet. Inkluderade studier är alla kvalitativa. Resultaten som svarade mot syftet 

plockades ut och kondenserades till meningsenheter innan de kodades. Koderna identifierades och 

namngavs utefter innehållet i resultaten. Dessa var kultur, aktivitet, språkträning, integration, 

ohälsa och rehabilitering. Utifrån koderna skapades teman och varje artikel lades in under de 

teman som de uppfyllde (24).  

De teman som identifierades var:  

 Kulturella skillnader, en utmaning för arbetsterapeuter 

 Betydelsen av delaktighet i aktivitet vid språkträning 

 Betydelsen av aktivitet och delaktighet för att motverka ohälsa 

 Betydelsen av aktivitetsträning vid arbetsrehabilitering. 

Nedan följer resultatredovisningen.  
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5. Resultatredovisning 

I litteraturstudien ingår artiklar av olika design såsom fältstudier, komparativ studie, explorativ 

fallstudie, Grounded Theory och aktionsforskning, dessa är av skilda karaktärer när det gäller 

studiedesign. Studierna som alla är kvalitativa, har utförts i flera olika länder så som Kanada, 

Australien, Nya Zealand, Kina, Schweiz och Sverige. Detta ger en bredd åt studien och gör den 

mer överförbar i praxis. Nedan följer en tabell som redovisar vilka artiklar som ingår i respektive 

tema. Se Tabell 3.  

Tabell 3. Referensnummer 

Kulturella skillnader, en utmaning för arbetsterapeuter 26, 27, 28, 29 och 

30 

Betydelsen av delaktighet i aktivitet vid språkträning 31 och 32 

Betydelsen av aktivitet och delaktighet för att motverka ohälsa 26, 28, 30, 32 och 

33 

Betydelsen av aktivitetsträning vid arbetsrehabilitering 28, 33 och 34 

 

Nedan följer sammanställningen av resultatens identifierade teman. 

5.1 Kulturella skillnader, en utmaning för arbetsterapeuter 

Fem av studiens artiklar fokuserar på arbetsterapeuters arbete och utmaningarna de ställs inför. 

Artiklarna ställer migration och kulturella skillnader i centrum. Tabell 3 visar vilka artiklar som 

ingår. 

 

På grund av ökade globala migrationsströmmar började arbetsterapeuter i början av 1990-talet inse 

vikten av kultur och mångfald i relation till sitt arbete. De började komma till insikt om att det 

fanns ett nära samband mellan kultur och sysselsättning och att det av arbetsterapeuter kan krävas 

en “kulturell kompetens”. Idag har detta förhållandet erkänts och även att behovet av mer kunskap 

finns. Kultur är anpassningsbar och föränderlig och det finns ett starkt inbördes förhållande mellan 

denna och vårt dagliga liv. Kultur influerar t.ex. yrkesval och utförandet av detta. (26) 

 

Vid migration förs människor med olika kulturell bakgrund samman vilket medför utmaningar vid 

det kliniska arbetet. Det handlar både om att ha en känsla för kulturer och att främja dessa samt att 

kunna titta på olika nivåer av kulturellt inflytande i det dagliga livet hos klienter och se till 

personliga, historiska, samhälleliga men även yrkesmässiga, politiska och globala sammanhang. 

(27) 

 

Utvecklingen av teorier och modeller har i mångt och mycket skett i “väst” och reflekterar således 

perspektiv från denna del av världen gällande bland annat synen på hälsa, sysselsättning, 

livsfilosofi och välbefinnande. Detta tros vara orsaken till att många arbetsterapeuter upplever att 

det är svårt att arbeta med denna grupp av människor. Klienten och terapeuten har olika mål, 

värderingar och övertygelser. Detta betyder att arbetsterapeuten behöver skapa en kulturell 

kompetens och förståelse för att kunna sätta sig in i klientens liv. Kulturell lyhördhet krävs av 

arbetsterapeuten liksom att den kan bedöma och behandla klienterna efter deras specifika behov. 

(27) 
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Att känna gemenskap i en aktivitet kan föregås av att inneha gemensam etnisk bakgrund, ha 

lyssnat på samma sorts musik, ätit samma mat och har liknande traditioner. Den här gemenskapen 

innebär en ökad chans att kunna höja sin aktivitetsförmåga. (28) 

 

Den som utför en arbetsrelaterad aktivitet känner ofta att arbetet som utförs är nödvändigt men att 

det inte faller inom ramen för ens egna önskemål dvs. migrationen ledde till grusade drömmar om 

yrkesval. Dock finns en förhoppning om att i alla fall ens barn kommer få det bättre när det är 

dags för dem att komma ut i arbetslivet. Att fundera kring “var man hör hemma” är vanligt och 

personen flyttas ofta mellan en ”inne- och en utegrupp”, t.ex. att ingå i en förening kan vara en 

innegrupp och de som då inte är medlemmar tillhör en utegrupp. (26) 

 

Personer som hela sitt liv har bott i flyktingläger och sedan ska integreras i samhället möter stora 

svårigheter kopplat till säkerhet i hemmet. De vet kanske inte hur de ska bete sig i ett hus med 

elektriska apparater, hur rengöringsmedel används etc. Där kan arbetsterapeuten göra stor skillnad. 

Vid bemötandet med klienten är det viktigt att som arbetsterapeut tänka på sitt beteende men även 

på kroppsspråk och ha könsroller i åtanke. En studie (29) visar att en persons kulturella bakgrund 

styr vad denne lärt sig om säkerheten i hemmet men även att det är viktigt att hitta en balans 

mellan hemsäkerhet och kulturella traditioner, något som kan vara svårt i vissa fall då de från 

hemlandet har vissa vanor som här kan utgöra en säkerhetsrisk. (29) 

 

Arbetsterapeuter kan fungera som en länk för att överbrygga klyftor. De kan översätta värderingar, 

normer, förväntningar och beteenden i arbetet med att integrera flyktingar i samhället samtidigt 

som viktiga värderingar från hemkulturen då bibehålls. (30) 

5.2 Betydelsen av delaktighet i aktivitet vid språkträning 

Nedan redovisade resultat utgör en sammanfattning av två artiklar. Dessa belyser vikten av att 

väva in språkträning i aktivitet. Tabell 3 visar vilka artiklar som ingår. 

 

För att kunna delta fullt ut i samhället, att kunna kommunicera och informera sig är det viktigt att 

ha en god språkförståelse. Svaga språkkunskaper kan leda till problem vid integration i samhället 

och för att kunna lära känna den nya kulturen. Låg levnadsstandard, låg utbildningsnivå, få 

möjligheter på arbetsmarknaden och utanförskap kan bli resultatet. Utbildning bör kopplas till det 

verkliga livet och inte fokusera på generella och abstrakta ämnen. Det är viktigt att koppla 

språkträning till aktiviteter i det dagliga livet för att skapa en förståelse och se nödvändigheten av 

att utföra aktiviteter i ett sammanhang, t.ex. i sin naturliga miljö. Förståelsen blir större och det 

blir lättare med inlärningen när orden kopplas till bekanta aktiviteter så som t.ex. matlagning eller 

till ett fritidsintresse så som fotboll. Arbetsterapi kopplas starkt till aktiviteter som människor utför 

i det dagliga livet. Genom aktivitet skapar den enskilde en dialektisk relation med sin omgivning. 

På så sätt omvandlar individen både sig själv och sin omgivning. Den enskildes mål, motiv och 

meningsfullhet blir centrala. Aktivitet kan på så sätt ses som en process i vilken människor 

utvecklas utifrån sociala förhållanden. (31)  

 

Ensamkommande flyktingungdomar är ofta extra utsatta när de kommer till ett nytt land. De ska 

lära sig ett nytt språk, lära känna kulturen m.m. Dessa förutsättningar ställer extra höga krav på 

inlärning för att integreras i samhället. På en skola utvecklades ett arbetsterapeutiskt program för 

att integrera dessa unga flyktingar genom att använda sig av ett tre-stegs program där lärare, rektor 

och övrig personal var involverade. Dessa tre steg bestod av att först identifiera skolan och lära 

känna dess miljö, steg två innebar att professionerna började arbeta med de interventioner som var 

uppsatta. Det tredje steget innebar reflektion och gjorde studenterna beredda på att gå vidare ut i 

livet mer förberedda för samhällets krav. Programmet gjorde att eleverna fick bättre inlärning av 
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språket, förstod samhället bättre och kunde då integreras i högre utsträckning. Dessa personer fick 

ett bättre självförtroende och växte som individer under programmets gång. (32) 

5.3 Betydelsen av aktivitet och delaktighet för att motverka ohälsa 

Fem av artiklarna i studien behandlar integration och betydelsen av aktivitet och delaktighet för att 

motverka ohälsa. Tabell 3 visar vilka artiklar som ingår. 

 

Det är svårt för en person med funktionsnedsättning som kommer som flykting att delta aktivt i 

samhället. Enligt deltagarna i en studie (28) om vilken påverkan polio har i vuxna livet fungerar 

det dock ganska bra i Sverige mycket på grund av tillgången på kommunal service, vilken ökar 

möjligheten att delta trots en funktionsnedsättning. Dock känner dessa personer sig ofta föraktade 

när de inte klarar samma aktiviteter eller utför dem på samma sätt som de som är födda i landet 

gör. Detta skapar ett gap mellan flyktingar vid deltagande i aktiviteter där deras 

funktionsnedsättning kan påverka. Flyktingar måste utveckla nya strategier för att möta 

utmaningarna i samhället, något som försvåras genom att de var tvungna att först lära sig språket 

samtidigt som de skulle utföra sina dagliga aktiviteter på ett effektivt sätt trots sin 

funktionsnedsättning. (28) 

 

Liknande erfarenheter av att ha flytt och känslan av att lämna en del av familjen hemma gör det 

betydelsefullt att samlas med landsmän och prata om det dagliga livet, om problem och om 

situationen i hemlandet. Familjen förefaller vara den viktigaste komponenten (26). En känsla av 

ambivalens finns i upplevelsen av att ha skiljts från sin familj och ofta kommenteras detta genom 

uttalanden om att någon dag återvända men dessa önskningar tycks oftast vaga och tvivelaktiga. 

(26)  

 

Flyktingar är överrepresenterade i gruppen med låg socioekonomisk status vilket påverkar hälsan 

negativt. Det har rapporterats att de har fler hälsoproblem än befolkningen i övrigt (26). 

Att inte höra hemma någonstans gör att dessa människor hoppar mellan “inne- och utegrupper”. 

Det är vanligt att känna en koppling till den sistnämnda gruppen och att xenofobi och 

diskriminering upplevs t.ex. genom att tvingas söka sig till lågstatusarbeten vars arbetsbelastning i 

många fall leder till ökad risk för ohälsa och finansiella problem. Många försöker dock att bli 

delaktiga i en egen “innegrupp” genom att delta i olika aktiviteter kanske i första hand 

tillsammans med tidigare landsmän. I allmänhet ses en önskan till integration genom att lämna en 

utegrupp och ansluta sig till en innegrupp som redan existerar i det nya landet (26). Flyktingar har 

med sig erfarenheter och uppfattningar från sitt ursprungsland. Dessa är ofta mycket heterogena 

men förändras vid integrering in i det nya landets samhälle (26). 

 

Arbetsterapeuter har identifierat att migration kan vara en stressfaktor och ett hot mot hälsan vilket 

kräver anpassning av aktiviteter. På Nya Zealand har noterats att invandrare, där ibland flyktingar, 

i allt högre utsträckning måste söka hjälp för ohälsa. För de individer som kämpar för att anpassa 

sig till sin nya miljö kan en aktivitet te sig obekväm, obekant och energikrävande, vilket ger 

upphov till känslor av frustration, inkompetens och främlingskap. Arbetsterapeuter kan med sin 

kunskap kring person-miljö-aktivitet stödja dessa människor och underlätta deras integration och 

anpassa aktiviteter. Att inneha kunskap om klientens kulturella bakgrund och övertygelser är en 

nödvändig grund för ett gott samarbete mellan arbetsterapeut och klient. (33)  

 

Invandring, oavsett anledning till denna, beskrivs ibland som en diskontinuitet som kräver ändring 

av vanor och rutiner. Yrkesmässiga mönster tar tid att utveckla och detta betyder att en 

nyckelfaktor i integrationsprocessen blir den efterföljande störning som följer i och med ens 

invanda sätt att göra saker på (33). Om arbetsterapeuten kan komma till insikt om att invandrare 
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bär med sig ett kulturellt arv och kan då förutsäga i vilken utsträckning aktivitetsstörningar kan 

uppkomma och relatera detta till rådande kontext. Kulturkrockar kan uppstå i situationer där dessa 

människor inte kan känna igen sig t.ex. att det är tillåtet att bära shorts eller att dricka alkohol på 

öppen gata. Detta kan utlösa stressorer och påverka välbefinnandet och hälsotillståndet negativt. 

(33) 

 

Att vara ensamkommande flyktingbarn kan ytterligare öka på stressen vilket innebär än större 

svårigheter och en allt djupare ohälsa kan etableras. I en studie (32) utvecklades ett 

arbetsterapeutiskt program som innebar att barnen fick mer hjälp i skolan men även hjälp med 

läxläsning, fritidsysselsättningen och en övergång från flyktingskolan till den vanliga skolan. 

Resultatet av programmet var att de kände större självförtroende och lärde sig om sitt nya 

samhälle vilket underlättade integrationen. (32)  

 

Arbetsterapeuten kan fungera som en länk för att minska stressorer och komma till rätta med 

ohälsa detta genom att hjälpa till att upprätta rutiner och visa på alternativa sätt att anta aktiviteter 

på än det sätt som klienten är van vid t.ex. vid matlagning och vid utförandet av fritidsaktiviteter. 

Arbetsterapeuten kan vara behjälplig med sådant som kan vara svårt för klienten att få kunskap 

om pga. kulturella skillnader och språkförbistringar. (30) 

5.4 Betydelsen av aktivitetsträning vid arbetsrehabilitering 

Tre av de inkluderade artiklarna belyser vikten av aktivitetsträning vid arbetsrehabilitering. Nedan 

redovisas en sammanfattning av dess resultat. Tabell 3 visar vilka artiklar som ingår. 

 

Att delta i meningsfulla aktiviteter som möjliggör arbete trots sin funktionsnedsättning är 

värdefullt för det sociala samspelet och att bli accepterad av samhället. Personer som lider av 

funktionsnedsättning till följd av polio upplever stora förväntningar från arbetsmarknaden, något 

som gör att de har svårigheter att delta fullt ut i samhället och blir då isolerade utan rätt hjälp. (28) 

 

Att få uppmuntran och stöd, förslag till anpassning av arbetsplatsen, positiva budskap av 

rehabiliteringsspecialister, få socialt stöd och kunna leva i harmoni med familjen ökar chansen för 

arbetsrehabilitering. Det främsta målet med arbetsrehabilitering är att kunna återgå till arbetet, 

detta görs bäst genom ett nära samarbete mellan alla rehabiliterande personalgrupper, 

uppföljningar, ökad förståelse av skadan, stöd och förståelse för kulturell bakgrund och guidning. 

(34) 

 

Vid arbetet med nyanlända bör arbetsterapeuter utforska traditionella sätt att arbeta på/utföra 

sysselsättning på t.ex. titta på hur matlagning och handling gick till hemma. Det bör även finnas 

sätt som stöder det traditionella och försöka skapa regelbundna och rutinmässiga aktiviteter genom 

att exempelvis alltid ta samma väg till affären för att handla vilket inger en trygghet och säkerhet i 

det som runt omkring ter sig oroligt. Vidare är det till fördel om arbetsterapeuter är öppna med att 

lära ut med “doing with” dvs. att följa med och öva på en aktivitet tillsammans så som att ta 

bussen. Det är även viktigt att uppmana klienten att utföra aktiviteter utanför bekvämlighetszonen. 

Att ge positiv förstärkning, kontinuerligt stöd och uppmuntran är något att tänka på. (33) 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatredovisningen utgick författarna från resultatets teman d.v.s. 

 Kulturella skillnader, en utmaning för arbetsterapeuter  

 Betydelsen av delaktighet i aktivitet vid språkträning 

 Betydelsen av aktivitet och delaktighet för att motverka ohälsa 

 Betydelsen av aktivitetsträning vid arbetsrehabilitering 

6.1.1 Kulturella skillnader, en utmaning för arbetsterapeuter 

Arbetsterapeuter har under de senaste årtiondena insett vikten av kultur och mångfald i relation till 

sitt arbete och känns vid att en “kulturell kompetens” är av värde eftersom det finns ett nära 

samband mellan kultur och aktivitet. Det ses att det råder brist på kunskap inom området (26). 

Författarna menar att det är positivt att det tillsynes finns en nyfikenhet och ett intresse inom 

branschen att lära sig mer och öka sin förståelse. Relationen mellan arbetsterapeut och klient är 

alltid en viktig faktor som påverkar utgången av arbetet. Att vara medveten om sig själv och sina 

förmågor som arbetsterapeut är extra viktigt vid arbete med personer med en annan kulturell 

bakgrund. Genom att öppna upp och ta till sig något som är nytt t.ex. beträffande seder och bruk 

ökar arbetsterapeuten sina chanser att skapa en god relation till sin klient. På så sätt blir det lättare 

att åstadkomma varaktig förändring i dennes liv. (15)  

Författarna anser att viss kunskap inom området finns men att den bör utvecklas fortlöpande. Det 

är nödvändigt att arbetsterapeuter har sin klients bakgrund och kanske även kulturella värderingar 

i åtanke vid planeringen av sitt arbetsterapeutiska arbete som då blir mer klientcentrerat. På så sätt 

undviks missförstånd som kan uppstå då personer har olika sätt att närma sig och tolka frågor på. 

En aktivitet kan kännas bekväm för en person men vara otänkbar för en annan t.ex. rutiner kring 

ett badhusbesök. Om arbetsterapeuten är lyhörd och uppmärksam kan denne även få upplag till 

nya idéer som kan användas vid aktivitetsutformandet. I den bemärkelsen kan sägas att kultur 

berikar professionen.  

Litteraturen säger att utvecklingen av teorier och modeller till största delen skett i “väst” och att de 

därför reflekterar västvärldens synsätt gällande t.ex. hälsa och aktivitet (27). Flyktingar kommer 

som regel från länder utanför ”väst” vilket tros vara förklaringen till att arbetsterapeuter ofta 

upplever det svårt att arbeta med denna grupp av människor då de anses ha olika mål, värderingar 

och övertygelser. Författarna har i sin litteraturstudie sett att det är av stor vikt för flyktingar att 

snabbt får stöd och vid bemötandet gäller det som arbetsterapeut att bl.a. tänka på kroppsspråk, 

beteende och könsroller (29). 

Arbetsterapeuten arbetar med aktivitet och genom aktivitet avslöjas inte bara kulturella traditioner 

utan även trauman och tecken på normaliserande av dessa skriver Heartland Alliance Marjorie 

Kovler Center i sin studie (20). Arbetet i “ det kulturella gränslandet” kan på sikt leda till en 

gemensam grund. De trauman som flyktingar upplevt är viktiga att förstå för arbetsterapeuter, 

detta för att främja en god integration och uppskatta behovet av ökad aktivitetsförmåga (20). Detta 

ser författarna är av stor vikt att ha i åtanke vid arbete med meningsfulla aktiviteter för flyktingar. 

Samtidigt är det viktigt att inte fokusera allt för mycket på de skillnader som finns utan även tänka 

på att likheter, vilka man kan förenas kring, förekommer. 
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6.1.2 Betydelsen av delaktighet i aktivitet vid språkträning 

För att kunna delta fullt ut i samhället är det viktigt att ha en god språkförståelse. Utan denna kan 

problem uppstå vid integrationen och få konsekvenser så som isolering och begränsade 

möjligheter på arbetsmarknaden. I litteraturen står att läsa att om språkträning integreras i det 

dagliga livets aktiviteter skapas lättare en förståelse och inlärningen går smidigare. (31)  

Författarna ser att flyktingar tidigt bör få tillgång till att lära sig det nya språket för att på så sätt 

undvika utanförskap vilket i förlängningen kan leda till nedsatt hälsa. I ett aktivitetsutförande kan 

denne då lära sig det vardagliga språket något som arbetsterapeuten, i viss mån, parallellt skulle 

kunna arbeta med. Språkinlärning ligger utanför arbetsterapeutens primära ansvarsområde och bör 

så förbli då andra yrkesgrupper specialiserat sig på detta dock är tanken intressant att den 

arbetsterapeutiska professionen kan bidra till flyktingars språkinlärning genom att vid aktivitet 

föra in nya ord och begrepp.  

Arbetsterapeuten arbetar klientcentrerat och enligt antagandet att aktivitet ger hälsa och ser 

individen som en unik varelse och vill ge klienten möjlighet till meningsfulla aktiviteter och skapa 

motivation. (15) Om språkproblem, bristande socialt nätverk och ingen lokal arbetserfarenhet, 

samt att de kvalifikationer personen bär med sig från hemlandet inte erkänns, leder detta ofta till 

svårigheter. (19) När tidigare kunskap integreras i språkträning och orden kopplas till bekanta 

aktiviteter underlättar det inlärningen (31). Extra utsatta är ensamkommande flyktingungdomar då 

de har höga krav på sig att integreras. Det 3-stegs program (32) som tidigare nämnts i studien har 

haft goda resultat och här ser författarna tydligt att arbetsterapeuter kan spela en viktig roll vid 

språkinlärningen. De ser det som positivt att arbetsterapeuternas kompetens efterfrågas i 

skolmiljön eftersom det är viktigt att fånga upp barn och ungdomar i ett tidigt skede. I skolan 

skapar barn och ungdomar kontakter med andra och det är ett bra forum för att hitta vänner och få 

upp intresset för aktiviteter. I aktivitet, gemenskap och kommunikation med andra utvecklas den 

språkliga förståelsen. 

6.1.3 Betydelsen av aktivitet och delaktighet för att motverka ohälsa 

En studie (28) belyser svenska flyktingars upplevelser av kommunal service men författarna frågar 

sig hur det är i resten av världen. Alla länder har inte lika utvecklad samhällsservice vilket kan 

utgöra ytterligare problem vid integration. Deltagande i meningsfulla aktiviteter vilka gör att 

arbete möjliggörs trots funktionsnedsättning är värdefullt för det sociala samspelet (28). Flyktingar 

kan, om den kommunala servicen inte är utvecklad bli isolerade i hemmet vilket kan leda till 

minskad aktivitetsförmåga och begränsade sociala kontakter.     

Det är viktigt för många flyktingar att ha en cirkel av bekanta kring sig som delar liknande 

erfarenheter och som kommer från samma land. Den egna familjen är mycket viktig i 

sammanhanget (26). Diskriminering förekommer och flyktingar upplever ofta att de hamnar i så 

kallade “utegrupper”. Dock strävar de efter att hamna i en “innegrupp” antingen med tidigare 

landsmän eller en redan existerande i det nya landet (26). Här ser författarna att det kan vara av 

stor vikt, vid arbetsterapeutiska åtgärder, att arbeta genom gruppterapi liknande den metod som 

används vid Kovler Center (20). Genom att utbyta erfarenheter med personer i liknande situationer 

kan det leda till ökad integration och sociala kontakter.  

Det kan utgöra en stressfaktor att anpassa sig till en ny miljö och kan vara obekvämt, obekant och 

energikrävande och leda till frustration, inkompetens och främlingskap. En arbetsterapeut bör ha 

kunskap om klientens kulturella bakgrund för att kunna hjälpa. Kulturkrockar kan uppstå i 

situationer där flyktingen inte känner igen sig vilket kan utlösa stressorer och påverka 
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välbefinnandet (33). Här menar Kielhofner (15) att arbetsterapeuten kan göra stor nytta genom sin 

kunskap om individen och miljön (15). Detta ser författarna som en stor styrka inom yrket och 

arbetsterapeuten har en viktig roll att fylla genom att utnyttja sin kompetens och fånga upp 

klienten och hjälpa denne att klara sin nya miljö. 

Kielhofner menar även att de flesta kulturer inte har någon plats för personer som lider av fysisk 

ohälsa utan dessa blir åsidosatta i samhället. Arbetsterapeutens arbete går ut på att öka 

aktivitetsförmågan för alla individer oavsett deras tidigare förutsättningar (15). En person som 

känner sig tillfreds vid utförande av aktiviteter i dagliga livet har också visat sig ha bättre 

självkänsla och högre grad av hälsa och välbefinnande. Detta är viktiga indikationer på att det vi 

kallar fysisk hälsa också påverkar den psykiska hälsan (17). Det vill säga att vid tillfredställd 

fysisk aktivitetsförmåga kan personen känna ett större flow i livet.  

Studien (32) som handlar om ensamkommande flyktingbarn visar att här stegras stressen än mer 

och här ser författarna det som positivt att ett renodlat arbetsterapeutiska program utvecklats och 

skulle gärna vilja se mer av detta eftersom arbetsterapeuter har mycket att bidra med i skolan. 

Om arbetsterapeuten har kunskapen om flyktingars kulturella arv kan detta bidra till att i viss mån 

förutsäga eventuella aktivitetsstörningar och relatera detta till rådande kontext (33). 

Arbetsterapeuter kan med sin kunskap kring person-miljö-aktivitet stödja dessa människor och 

underlätta deras integration och anpassa aktiviteter. Att inneha kunskap om klientens kulturella 

bakgrund och övertygelser är en nödvändig grund för ett gott samarbete mellan arbetsterapeut och 

klient. (33). Det är precis det här som Kielhofner beskriver när han lägger fokus på individen, 

uppgiften och miljön (15). Resultat belyser att flyktingar behöver få snabb integrering i samhället 

för att kunna ha chansen till bra hälsa och i dagsläget kan arbetsterapeutens kunskap och 

utbildning inom kulturella skillnader och etnicitet utgöra en brist varför flyktingars möjlighet till 

hälsa kan begränsas. En artikel (33) förtydligar och presenterar samma resultat. Detta betonar 

vikten av integrering i samhället för att få bättre hälsa. (15,33)  

6.1.4 Betydelsen av aktivitetsträning vid arbetsrehabilitering 

Arbete och aktivitet leder enligt Liu och Wilson till egenmakt (empowerment) och till 

självförverkligande (19). Då migration kan leda till nedsatt hälsa och sjukskrivning eller 

arbetslöshet, kan detta påverka hälsotillståndet än mer negativt. Arbetslöshet är ofta kopplat till 

låg socio-ekonomisk status och nedsatt självförtroende. Dessa faktorer kan försvåra integrationen 

(19). När det gäller aktivitetsträning vid arbetsrehabilitering ses att denna möjliggör återgång till 

arbete och bör göras genom ett nära samarbete mellan alla rehabiliterande personalgrupper (34). 

Att främja empowerment är något som författarna ser som en viktig del av arbetsterapeutens 

arbete. Därför att egenmakt gör att personen känner sig psykiskt stark och kan på så sätt öka sin 

aktivitetsförmåga. 

Arbetsterapeuten kan t.ex. vara behjälplig vid upplägget av rutiner och hjälpa till med 

stresshantering detta genom att visa på alternativa sätt att utföra en aktivitet (30). Dock är det 

viktigt att arbetsterapeuten utforskar traditionella sätt att arbeta på/utföra sysselsättning på och 

även försöker finna sätt som stöder hur något utfördes i hemlandet. Det är en fördel om 

arbetsterapeuten följer med klienten och aktivt övar på en viss aktivitet liksom hjälper denne att 

kliva ur sin bekvämlighetszon. Stöd, positiv förstärkning och uppmuntran hjälper klienten framåt 

(33). De studier som är inkluderade under det här temat visar på just det som arbetsterapeuten bör 

arbeta mer med, att följa med klienten under dess vardagliga rutiner för att på så sätt kunna hjälpa 

denne att utföra dessa på ett mer energibesparande och effektivt sätt. Tyvärr ser författarna att 
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tiden och resurserna allt för ofta tryter för att kunna utföra dessa åtgärder i den utsträckning som 

skulle behövas. 

6.2 Metoddiskussion 

Studien är en litteraturstudie som är gjord på material hämtad från redan utförda studier. Detta ger 

en bra översikt över forskningsläget men författarna ser en svaghet med metoden och det är att de 

inte själva samlat in materialet utan tagit detta ur redan gjorda studier och baserat det på andras 

forskningsresultat. (24) Materialet var begränsat varför kraven för inkludering i studien var få, 

detta ses som en svaghet men inkluderade artiklar var av hög kvalitet vilket är en styrka. 

Författarna är medvetna om att de har en viss förförståelse för ämnet vilket gör att de har varit 

extra noga med att vara objektiva för att på så sätt inte påverka studiens resultat, genom att inte 

lägga in egna värderingar utan förbehållslöst granska funnet material. 

Databaserna som användes (Assia, Cinahl, Medline och Psycinfo) är alla relevanta för studien. Det 

finns inte mycket skrivet om ämnet vilket gav ett lågt urval av artiklar. Samtliga artiklar 

kontrollerades att de var granskade. I Assia, Cinahl och Psycinfo var alla artiklar peer-reviewed 

och i Medline gick författarna in på tidskriftens hemsida och såg om tidskriften hade något krav på 

granskning, detta för att öka tillförlitligheten (24). Sökorden Occupational Therapy, Refugees, 

Migration och Immigration ingår alla i studiens syfte. Författarna gjorde provsökningar med 

Treatment, Treatment outcome, Activities of daily living, Health och Integration. Dessa sökord 

gav dock inget vidare. Eventuellt skulle ytterligare ord kunna användas så som t.ex. Asylum 

seekers och även fler databaser men författarna kände att de via de valda sökorden och 

databaserna fann tillräckligt många intressanta artiklar för att besvara studiens syfte. Vid 

urvalsprocessen lästes först alla titlar, men inga valdes bort då samtliga var av intresse. Vid de två 

nästkommande urvalen föll 37 artiklar bort när de lästes i fulltext. Sedan sorterades dubbletter och 

litteraturstudier bort (20 st.). Kvar efter urvalen blev nio artiklar som granskades. Det knappa 

antalet träffar på artiklar som uppfyllde studiens syfte visar på att forskningen inom området är 

begränsad. Kvalitetsgranskningen utfördes av författarna med en mall som beskrev vilka delar en 

studie bör innehålla som metod etc. Kraven som författarna hade på inkluderade studier var att de 

skulle inneha medel eller hög kvalitet. Samtliga artiklar hamnade inom dessa kriterier. Detta ser 

författarna vara en styrka i studien. 

Inkluderade artiklar skulle vara publicerade mellan 2000-2013 vilket begränsade antalet träffar, 

men det var relevant för studien då författarnas syfte var att undersöka aktuellt forskningsläge. 

I provsökningarna lades även avgränsningen “all adult” till, något som begränsade resultatet så 

mycket att inte tillräckligt material för studien hade erhållits. Att inkludera barn i en studie medför 

ett etiskt dilemma och kan påverka resultatet då barns förmåga att tillföra adekvat information, 

bedöma risker och konsekvenser är begränsad (35). Dock har övervägande andel inkluderade 

artiklar fokus på vuxna.  

 

Artiklarna är samtliga kvalitativa vilket kan påverka resultatet, även blandningen kvinnor, män, 

barn, vuxna kan påverka. Detta ser dock författarna bara som något positivt då det blir en större 

bredd på studien vilket ökar överförbarheten. Kvalitativa artiklar kan vara en svaghet, då de ofta 

innehåller få deltagare och resultaten inte är statistiskt mätbara men inkluderade artiklar anses av 

författarna innehålla signifikanta resultat och vara av hög kvalitet. Något som också ökar 

överförbarheten är att inkluderade artiklar kommer från olika länder, vilket innebär att 

implikationerna kommer från olika världsdelar. Dessa kan även överföras i andra sammanhang 

gällande kulturella skillnader, inte bara vid flyktingproblematik. 
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Författarna använde stegen i Innehållsanalys (24) för att utveckla teman som kondenserade 

resultaten från artiklarna till text. Detta underlättade arbetet och förtydliga och förenklade 

resultatöversikten. Detta var ett tillförlitligt och för oss överskådligt sätt att tydligt kunna redovisa 

våra resultat. 

En medvetenhet finns om att vid översättning från engelska till svenska påverkas den av 

språkförståelsen varvid vissa nyanser i texter eventuellt kan missats. Dock känner sig författarna 

så pass bevandrade med språket att det inte bör påverka resultatet.  

Inga kvantitativa artiklar inkluderades i studien då inga relevanta återfanns, detta kan göra att 

materialet eventuellt inte är lika empiriskt starkt då det vid litteraturstudier som inkluderar både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar belyser forskningen ur olika synvinklar (24). Författarna anser 

dock att erhållet material är tillräckligt starkt för att uppfylla syftet med studien. 

6.3 Slutsatser 

Författarna ser att de artiklar som inkluderats i studien klart visar på att arbetsterapeuter kan 

fungera som en länk för att överbrygga klyftor och använda sin kunskap om aktivitet till alla 

klienter oavsett etnisk bakgrund. De kan översätta värderingar, normer, förväntningar och 

beteenden i sitt arbete med att integrera flyktingar i samhället samtidigt som viktiga värderingar 

från hemkulturen behålls (30). Flyktingar som kommer har med sig ett bagage som påverkar ens 

hälsa, oftast negativt. Arbetsterapeuten arbetar för ökad aktivitetsförmåga och detta kan göra att 

flyktingar lättare kan integreras i samhället och återfå och bibehålla sin hälsa (15). En god 

arbetsterapeutisk relation är A och O för att kunna hjälpa klienten till att återfå sin 

aktivitetsförmåga. 

I resultatet framkommer det även att inte tillräcklig förståelse och kunskap om kulturella 

skillnader och likheter finns inom professionen. Dock har arbetsterapeuter sedan en längre tid 

tillbaka börjat inse vikten av kultur och mångfald i relation till sitt arbete och känns även vid att en 

“kulturell kompetens” är av värde. 

6.4 Vidare forskning 

Det finns ett stort behov av vidare forskning inom området integration och ohälsa hos flyktingar 

då ämnet är relativt outforskat. Detta visar sig inte minst genom det knapphändiga antalet artiklar 

och litteratur som finns tillgänglig. Det skulle vara intressant och av värde att titta närmare på 

psykiska konsekvenser t.ex. PTSD hos denna grupp av människor, kopplat till arbetsterapeutiska 

interventioner. 

Vidare studier föreslås kunna handla om invandringens inverkan på yrkesroller, arbete, identitet 

och hälsa och välbefinnande. Detta kan leda och guida arbetsterapin framåt (36). Att lägga upp 

tydliga riktlinjer som ett led i det fortsatta arbetet med integration ser författarna som önskvärt. På 

så sätt skulle arbetet bli tydligare och skulle kunna innebära att alla arbetsterapeuter har möjlighet 

att arbeta likadant vilket ökar validiteten inom den arbetsterapeutiska professionen. 
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Sökmatris Bilaga 1 

Ämnesord (ÄO) Fritext (FT) 

Databas Avgränsningar Sökord 
Antal träffar 

(med 
avgränsningar) 

Urval 1                           
Lästa titlar 

Urval 2                    
Lästa abstract 

Urval 3                
Lästa artiklar 

Urval 4                   
Till studien 

 

Cinahl 131011 

English 
language Peer-

reviewed  
2000-2013 

1. Occupational 
Therapy                                          
2. Refugees                              
3. Migration                        
4. Immigration                                
5. 1 AND 2                            
6. 1 AND 3                              
7. 1 AND 4      

1. ÄO: 4633                   
2. ÄO: 2018                 
3. ÄO: 4246                    
4. ÄO: 3112                                   
5. ÄO: 8                  
5. FT: 12                   
6. FT: 3                        
7. FT: 8  

5. ÄO: 8                       
5. FT: 12                                           
6. FT: 3                                      
7. FT: 8      
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5. FT: 12                                           
6. FT: 3                                      
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7. FT: 3 

 

Medline 131011 
English 
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7. FT: 7 
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7. FT: 5         

5. FT:2                              
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7. FT: 0   

Psycinfo 131028 

English 
language Peer-

reviewed  
2000-2013 

1. Occupational 
Therapy                                          
2. Refugees                              
3. Migration                        
4. Immigration                                
5. 1 AND 2                            
6. 1 AND 3                              
7. 1 AND 4      

1. ÄO:  1977                    
2. ÄO: 1702                   
3. FT: 6853                           
4. ÄO: 7195                                
5. ÄO:  2                               
6. FT:  1                                        
7. ÄO: 5 

5. FT: 2                                     
6. FT: 1                               
7. ÄO: 4 

5. FT:2                                      
6. FT: 0                               
7. ÄO: 4 

5. FT: 1                                      
6. FT: 0                               
7. ÄO: 4 

5. FT: 0                                      
6. FT: 0                               
7. ÄO: 1 
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English 
language Peer-

reviewed  
2000-2013 

1. Occupational 
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4. Immigration                                
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6. 1 AND 3                              
7. 1 AND 4      

1. FT: 4309                     
2. FT: 1119                   
3. FT: 2340                        
4. FT: 1268                                
5. FT: 4                                
6. FT: 2                                          
7. FT: 3  
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7. FT: 3 
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Artikelmatris Bilaga 2 

Författare,                       

Artikelns titel, Tidskrift, 

Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat  

Campbell E J, Turpin M J.                                                  

Refugee settlement worker´s 

perspectives on home safety 

issues for people from 

refugee backgrounds                                                                                        

Division of occupational 

Therapy, School of Health & 

Rehabiliation Sciences, The 

University of Queensland, 

Brisbane, Queensland, 

Australia.  Australian 

Occupational Therapy 

Journal (2010) 57, 425-430 

Fokuserar på att ge en 

djupare förståelse och 

beskrivning för hur 

nyanlända flyktingar 

förstår och upplever 

säkerheten i hemmet 

och hur 

flyktingarbetare ska 

arbeta med dem. En 

beskrivning av 

flyktingarbetares 

perspektiv av 

hemsäkerhet för 

nyanlända flyktingar 

på en förläggning.  

Denna information 

kan hjälpa 

arbetsterapeuten att få 

bättre kunskap och på 

så sätt tillämpa den i 

praktiken vid arbete 

med flyktingar.  

Design: Kvalitativ ansats, 

Explorativ Fallstudie                                                                       

Metod: Semistrukturerade 

intervjuer och observation                     

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer och 

observation av flyktingarbetare 

som assisterar nykomna 

flyktingar. Deltagare var 

servicepersonal, en 

arbetsterapeut och kulturarbetare. 

16 deltagare, 10 män och 6 

kvinnor, utvalda efter speciella 

kriterier. dessa hade jobbat där 

mellan 2 månader upp till 4,5 år.                                       

Etik: En etisk prövning utfördes 

av Behavioral and Social Science 

Research Ethics Committe på 

universitet i Queensland. Även 

ett tillstånd att bedriva 

forskningen gavs från 

flyktingförläggningen.  

Styrkor: Bra beskrivet 

syfte, tydlig metod och 

bra utförd studie.                                                        

Svagheter: Relativt liten 

studie. Studien belyser 

bara flyktingarbetarnas 

perspektiv inte 

flyktingarna själva. 

Studien utfördes bara på 

en anläggning, en större 

studie kanske hade gett 

mer valida resultat.                                                            

Kvalité: Medel. 

Tre teman var rapporterade: 1. 

överväganden av hemmets 

säkerhet för flyktingar. 2. 

faktorer som påverkar 

flyktingars hemsäkerhet. 3. 

kulturkänslighet. Säkerheten i 

hemmet rapporterades ha en 

väldigt hög priorietet för 

deltagarna. Studien 

identifierade detaljerad 

information från 

flyktingarbetares perspektiv av 

hemsäkerhet för flyktingar i 

Australien. Hemsäkerhet är 

viktigt när man pratar om 

rehabilitering, 

skadeförebyggande och 

säkerhetsförebyggande. Detta 

är en stor fråga för 

arbetsterapeuter att tackla när 

de möter dessa frågor i 

praktiken. Är man medveten 

om riskerna kan 

arbetsterapeuten bemöta 

flyktingar på ett mer adekvat 

sätt.  

 



4 

 

Författare                       

Artikelns titel, tidskrift, Land 
Syfte Design och metod Värdering Resultat  

Copley J, Turpin M, Gordon 

S, Mclaren C                                                   

Development and evaluation 

of an occupational therapy 

program for refugee high 

school students                                                                                 
The University of 

Queensland, School of 

Health and Rehabiliation 

Sciences, Division of 

Occupational Therapy   

Australian Occupational 

Therapy Journal (2011) 58, 

310-316                                                                                                                                                                                                                                              

Brisbane. Queensland, 

Australia                                                                   

Att diskutera och 

beskriva utvecklingen 

av ett 

arbetsterapeutisk 

program för att öka 

deltagande av high 

schoolstudenter med 

flyktingbakgrund. 

Design: Aktionsforskning                                 

Metod: En tre-cykels 

aktionsforskning användes för att 

utveckla ett program över 18 

månader, varje cykel 6 månader, 

i samarbete med två 

gymnasieskolor.                                                         

Datainsamling: Genomfördes 

med 4 arbetsterapeuter, 7 i 

skolpersonalen och 2 rektorer 

genom djupintervjuer, 

frågeformulär och  översyn av 

dokument.                                      

Etik: Innan studien inleddes 

granskades den av en kommitté 

från universitetet och regeringens 

utbildningsavdelning.  

Styrkor: Bra redovisade 

urval, bra beskrivet 

tillvägagångssätt. 

Tydliga resultat.                                                         

Svagheter: Inte 

randomiserat urval. Bara 

2 personer som 

analyserar resultaten och 

genererar fortsättningen. 

Antalet inkluderade 

personer och upplägget 

ändras under studiens 

gång.                                                                    

Kvalité: Hög. 

Programmet förändrades 

mycket över de 3 cyklerna från 

att först fokusera på 

individuella uppgifter i 

klassrummet lades nu fokus på 

att utveckla den sociala 

kompetensen genom 

aktivitetsbaserade 

grupprogram.                                     

Programmet för social 

kompetens hjälpte till att 

bygga upp en bättre 

samordning mellan 

arbetsterapeuter och lärare men 

ansågs även bidra till ökad 

trygghet och tillgänglighet för 

flyktingar i sina nya 

lärandemiljöer. Forskarna 

anser vidare att mer studier i 

ämnet behövs men att denna 

ger implikationer för att det 

fungerar.   
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Författare                       

Artikelns titel, tidskrift, Land 
Syfte Design och metod Värdering Resultat  

Gupta Jyothi.                               

Human displacement, 

occupational disruptions, 

and reintegration: a Case 

study.          WFOT Bulletin, 

Volume 66 November 2012 

Att skapa en läroplan, 

speciellt anpassad för 

invandrare för att 

integrera dem i 

samhället. Detta via 

en arbetsterapeut.  

Design: Fallstudie                            

Metod: Via kvantitativa och 

kvalitativa data.                                                  

Datainsamling: Genom enskilda 

intervjuer, fokusgrupper, 

standardiserade instrument, före 

och eftertest. Kvantitativa data: 

både parametriska och icke 

parametriska. Kvalitativa genom 

framework analyser.                                        

Etik: Då deltagarna i studien 

redan ingick behövdes ingen 

etisk prövning.  

Styrkor: Samla flera 

studier och drar 

slutsatser från det.                                                        

Svagheter: Att det är få 

data. Studien är en 

sammanställning av 

tidigare studier.                                                 

Kvalité: Medel. 

Arbetsterapeuten har 

kunskapen och färdigheterna 

för att hjälpa och stärka 

invandrare i hur de bör bete 

sig, vara och skapa en känsla 

av samhörighet. 

Arbetsterapeuten kan minska 

barriärerna så att invandrare 

lättare integreras i samhället 

samtidigt som de behåller sin 

ursprungliga kultur och 

värderingar. Studien visar på 

att arbetsterapeuten har en 

viktig funktion för att 

rekonstruera deras liv, jobb 

och deltagande i det nya 

samhälle. Detta genom att 

effektualisera inlärningen.  
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Författare                       

Artikelns titel, tidskrift, Land 
Syfte Design och metod Värdering Resultat  

Heigl F,  Kinébanian A, 

Josephsson S                                 

I think of my family, 

therefore I am: Perceptions 

of Daily occupations of 

some Albanians in 

Switzerland.                                              

Scandinavian Journal of 

Occupational Therapy. 2011; 

18: 36–48.                                  

Division of Occupational 

Therapy, Department of 

Rheumatology and Clinical 

Immunology/Allergology, 

University 

Hospital (Inselspital) and 

University of Bern, 

Switzerland, European 

Master of Science in 

Occupational Therapy, 

Hogeschool van Amsterdam, 

Amsterdam, The 

Netherlands, and 3Division 

of Occupational Therapy, 

Department of 

Neurobiology, Health Care 

Science and Society, 

Karolinska Institutet, 

Stockholm, Sweden.                                                                                                                                                   

Att öka förståelsen för 

relationen mellan 

kultur och 

sysselsättning genom 

att undersöka 

uppfattningar om 

aktuella dagliga 

aktiviteter för 

invandrare boende i 

Schweiz.                                      

Vill bidra till att bättre 

anpassa interventioner 

till behov hos 

invandrare.  

Design: Komparativ studie                                   

Metod: Kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer.                                                

Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 

med åtta albanska och 

makedonska män med 

lågavlönade arbeten. Önskade 

undersöka en homogen grupp. 

Öppna intervjufrågor användes. 

Deltagarna fick välja 

intervjumiljö efter var de kände 

sig mest bekväma. Intervjuerna 

varade mellan 1h till 1h 25 

minuter. De spelades in och 

transkriberades ordagrant.                                                          

Etik: Granskad via Informa 

Healthcares innan publicering 

och via Institute of Physical 

Medicine of the University 

Hospital of Zurich.  

Styrkor: Försökte få 

deltagarna att känna sig 

så bekväma som möjligt 

vid intervjusituationen.                               

Svagheter: Ingen 

motsvarande studie med 

kvinnor utfördes. Man 

sökte deltagare som 

pratade tyska då 

intervjuaren inte 

behärskade albanska.                                                                                     

Kvalité: Hög.  

Tre teman identifierades: "Allt 

jag gör, gör jag för min 

familj", "Var hör jag hemma?" 

och "Att göra något för mig 

själv". Dessa teman speglar 

uppfattningen om 

sysselsättning hos deltagarna. 

Förhållandet mellan 

deltagarnas uppfattningar om 

vissa yrken och attityder 

gentemot dessa, bidrar till 

arbetsterapeutsdiskursen 

beträffande sysselsättning och 

dess koppling till 

individualism kontra 

kollektivism. 
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Författare, Artikelns titel  

Tidskrift, Land 
Syfte Design och metod Värdering Resultat  

Lo,H.Y.L.K.;Luo,X.Y.;Lu,X.

W.;Mai,G.Z.;                                                                     

Summary report of action 

research on occupational 

rehabiliation and community 

re-integration of migrant 

workers with work injuries in 

Mainland China                                                                                        
Work: Journal of Prevention, 

Assessment & Rehabilitation                  

Netherlands, volume,30 (1) 

39-45 

Syfte att summera en 

aktionsforskning som 

riktar sig till att hitta 

strategier för att 

initiera 

arbetsterapeutisk 

rehabilitering och 

samhällsintegrering för 

arbetande invandrare, 

som lider av 

arbetsskada i 

Guangdong Provincen, 

Kina. Forskningen 

riktar sig också till att 

vidareutbilda och 

stärka de specialister 

som arbetar med att 

rehabilitera dem och 

integrera dem i 

samhället igen.  

Design: Aktionsforskning                                     

Metod: Genom att ha en 

kontinuerlig strategi för 

deltagande vid 

rehablitieringsprocessen 

tillhandahölls olika interaktiva 

sätt att utforska kontexten mellan 

forskning och uppnå de 

elementära förslagen.                                                        

Datainsamling: Genom 

intervjuer med 14 arbetare, med 

arbetsskada. Man studerade 

fysiskt funktionshinder, kön, 

familjeförhållanden, avståndet 

mellan hem och arbete, 

försäkringsvillkor m.m. Detta 

genom att diskutera, analysera 

och spela in vad som hände med 

de 14 personerna.                                    

Etik: Diskuteras mycket, då 

dessa människor ofta är i en 

redan utsatt position. 

Styrkor: Stark 

hypotes och väl 

utförda observation 

och intervjuer.                           

Svagheter:  Lite 

material, få deltagare.                          

Kvalité: Medel. 

Man identifierad fyra faser i 

rehabiliteringen.  

1. Sjukhusvistelse som initialt för 

att kunna komma hem.  

2. Komma hem och lära sig 

kompensera för sin skada.  

3. Få kompensation för sin 

arbetsskada och återanpassa sig i 

sin arbetsmiljö.  

4. Åtnjuta en stabil miljö.                                           

Slutligen en miljö med 

specialister inom rehabilitering 

ger större möjligheter för 

personer med arbetsskada att 

kunna anpassa sig till 

arbetsplatsen igen, få en 

harmonisk hemmamiljö och 

samhällsstöd.  
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Författare, Artikelns titel  

Tidskrift, Land 
Syfte Design och metod Värdering Resultat  

Nayar S, Hocking C, Wilson J                        

An Occupational Perspective 

of Migrant Mental Health: 

Indian Women's Adjustment 

to Living in New Zealand.                      

British Journal of 

Occupational Therapy January 

2007 70(1).                                                                                                                                   

Fokus på mental hälsa 

och på nyanlända 

immigranter (kvinnor) 

från Indien till Nya 

Zealand. Att se på 

sysselsättningsprocesse

n för dessa människor. 

Utgångspunkt: att 

sysselsättning är en 

viktig hälsofaktor hos 

invandrare. 

Design: Grounded Theory                                      

Metod: Datainsamlingen 

utfördes i Auckland, Nya Zealand 

efter godkännande från Auckland 

University of Technologys etiska 

kommitté gett sitt godkännande 

till studien.                                                         

Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer med 

indiska kvinnor som kommit till 

Nya Zealand under de senaste 

fem åren. Ålder över 18 år, 

samtliga pratade engelska (krav). 

Deltagarna var åtta till antalet och 

mellan 18 och 45 år. 

Duration/intervju 1 h 30 min. De 

spelades in och transkriberades 

ordagrant.                                    

Etik: Studien är utförd enligt 

riktlinjer vid the Master of Health 

Science, Auckland University of 

Technology. Andre och 

tredjeförfattare har handlett 

studien. 

Styrkor: Finns en 

tydlig röd tråd genom 

studien. Väl beskrivet 

hur man gått tillväga.                           

Svagheter: Ingen 

motsvarande studie 

på män utfördes. 

Relativt få antal 

medverkande.                         

Kvalité: Hög.  

Arbetsterapeuter bör se till 

"traditionell sysselsättning" från 

hemlandet vid utformandet av 

aktiviteter t.ex. matlagning och 

handling men även uppmuntra till 

sysselsättning/aktiviteter som 

ligger utanför personens egna 

bekvämlighetszon.                 

Arbetsterapeuter måste vara 

aktiva och kunna förstärka 

åtgärder som redan prövats, att ge 

support och uppmuntran och inte 

anta att den invandrade har 

kommit tillrätta i samhället.  
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Författare, Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 
Syfte Design och metod Värdering Resultat  

Pooremamali P, Persson D, 

Eklund M                                                                                                                                           

Occupational therapists' 

experience of working with 

immigrant clients in mental 

health care.                                                                       

Scandinavian Journal of 

Occupational Therapy. 2011; 

18: 109–12.1.                             

Faculty of Health and Society, 

Malmö University, Sweden, 

and Departement of Health 

Sciences, 

Division of Occupational 

Therapy and Gerontology, 

Lund University, Sweden.     

Att utforska 

upplevelser 

och uppfattningar hos 

arbetsterapeuter som  

arbetar inom 

psykiatrisk vård med 

invandrarklienter 

med mellanöstern 

bakgrund. 

Design: Grounded Theory                                    

Metod: Genom att använda 

Grounded Theory vill man 

återspegla en fullständig 

komplexitet och variabilitet av 

kulturella fenomen 

av mänskligt handlande. Vill 

även belysa åtgärder och 

konsekvenser i 

mångkulturella terapeutiska 

relationer.                                                                                                          

Datainsamling: Urvalet bestod 

av arbetsterapeuter som arbetade 

med immigranter inom psykiatrin 

i storstadsområden i södra 

Sverige vid tidpunkten för 

studien. Totalt medverkade åtta 

arbetsterapeuter i åldrarna 35 till 

65 år. De flesta var kvinnor.                                  

Enskilda inspelade intervjuer 

utfördes under 1-2 h.     

Etik: Granskad via Informa 

Healthcares innan publicering. 

Styrkor: Tydligt 

formulerad 

introduktion, syfte, 

mål, metod och 

resultat.                          

Svagheter: De flesta 

arbetsterapeuter i 

studien var kvinnor. 

Relativt få deltagare i 

studien även om det 

påpekas att urvalet 

gjordes efterhand 

genom saturation 

(mättnad).                                                      

Kvalité: Hög. 

Arbete/aktivitet kan motivera en 

enskild till förändring då det kan 

ge värdighet, självrespekt, self-

efficacy och en tydlig 

identitetskänsla.         Kvinnor 

utan utbildning och som lever ett 

"traditionellt liv" är svårare att 

engagera i arbetsterapi.  

Könsroller blev tydligare i 

relationen kvinnlig arbetsterapeut 

och manlig patient.                    

Starka familjeband kring yngre 

patienter utgör ofta ett hinder för 

engagemang i rehabilitering. 

Arbetsrelaterad sysselsättning är 

begränsad för den undersökta 

gruppen.                              

Dilemman gav upphov till 

problemlösning och 

brobyggande. 
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Författare, Artikelns titel  

Tidskrift, Land 
Syfte Design och metod Värdering Resultat  

Santos-Tavares I, Thorén-

Jönsson A-L.                             

Confidence in the future and 

hopelessness: Experiences in 

daily occupations of 

immigrants with late effects 

of polio                    

Scandinavian Journal of 

Occupational Therapy, 2013; 

20:9-20                                                    

Department of Clinical 

Neuroscience and 

Rehabiliation, Institute of 

Neuroscience and Physiology, 

The Sahlgrenska Academy at 

University of Gothenburg, 

Sweden, and Sahlgrenska 

University Hospital, 

Gothenburg, Sweden   

Att undersöka och 

beskriva hur 

invandrare med sviter 

av polio upplever sina 

dagliga aktiviteter. 

Detta då de oftare 

upplever dålig hälsa än 

infödda svenskar. 

Design: Grounded Theory. För 

att utveckla data och förstå 

kroniska sjukdomar väldigt 

användbar.                             

Metod: Kvalitativ studie. 

Deltagarna valdes ut genom 

randomisering av ett 

patientregister från ett 

rehabiliteringscenter i västra 

Sverige. Kriterier: diagnos polio, 

graden av funktionsnedsättning, 

kunnande i svenska språket och 

ålder 18-65 år. Detta resulterade i 

att 12 personer deltog i studien.                                      

Datainsamling: Alla deltagare 

skrev under ett samtycke till 

studien. Data samlades in med 

hjälp av inspelade semi-

strukturerade intervjuer. All data 

transkriberades ordagrant. 8 

deltagare intervjuades i sitt hem, 

2 på ett rehabilitationscenter, 1 på 

arbetet och 2 på skolan.                                       

Etik: Studien är godkänd av den 

Regional Etiska Nämnden, 

Göteborg Universitet, Sverige.  

Styrkor: Man iakttog 

försiktighet vid alla 

intervjuer. Alla 

intervjuer 

transkriberades 

ordagrant.                                                         

Svagheter: Väldigt 

få deltagare för att 

studien ska kunna 

generaliseras till hela 

populationen.                              

Kvalité: Hög. 

Resultaten man fick visade på en 

komplexitet vad gällde 

deltagarnas upplevelser av sina 

dagliga aktiviteter. Miljön runt 

dem spelade en stor roll för hur 

de upplevde att de kunde klara 

sina dagliga aktiviteter. De som 

kände tillförsikt för framtiden var 

de som kände att de klarade av 

sina dagliga aktiviteter. 

Resultaten visar på varje 

människas önskan att kunna klara 

sina dagliga aktiviteter, detta 

leder till en bättre hälsa. Man 

delade in resultatet i kategorierna 

Framtidsutsikter, Uppfattning av 

yrkesförutsättningar, Fysisk och 

social miljö, Förankring i 

samhället, Förväntningar från 

andra, Bemötande av andra, 

Tillhörande av socialt nätverk 

och Processen av livsförändring. 
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Författare, Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 
Syfte Design och metod Värdering Resultat  

Werge-Olsen IB, Vik K                                                  

Activity as a tool in language 

training for immigrants and 

refugees.                                                                                                                              
Scandinavian Journal of 

Occupational Therapy. 2012; 

19: 530–541.                                   

Sør-Trøndelag University 

College, Trondheim, Norway.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Att undersöka vilken 

betydelse aktivitet och 

aktivitetsdeltagande 

har på språkträning. 

Hur färdigheter från 

hemlandet kan utgöra 

en resurs vid inlärning. 

Design: Fältstudie.                                    

Metod: Kvalitativ studie baserad 

på fältarbete utfört bland en 

grupp analfabeter vid ett center 

för vuxenutbildning.                                                                                                                                                                                          

Datainsamling: Genomfördes 

med 11 vuxna invandrare och 

flyktingar. Fyra män och sju 

kvinnor i åldrarna 20-65 indelade 

i två grupper. Samtliga intervjuer 

(gruppintervjuer) genomfördes 

med två tolkar tränade för 

uppgiften. Observationer 

genomfördes.                                     

Etik: Man har övervägt om 

studien var etiskt försvarbar 

innan igångsättandet och man har 

lagt ner mycket tid på att 

förbereda och informera 

deltagarna och intervjuarna. Man 

har följt föreskrivna riktlinjer för 

etiskt försvarbara intervjuer. 

Granskad via Informa 

Healthcares system. 

Styrkor: Kan 

kopplas till 

populationer med 

liknande bakgrund. 

Man uppmärksammar 

att arbetsterapeuter 

fokuserar på 

aktiviteter som är 

viktiga för den 

enskilde individen 

och att det kan leda 

till en bättre 

inlärningsmiljö och 

ett ökat deltagande i 

samhället.                             

Urvalet är tydligt 

beskrivet. Studien 

genomfördes under 

en längre tidsperiod 

(sex månader).                                                         

Svagheter: Svårt att 

generalisera till andra 

populationer. Studien 

innefattar ej så många 

personer.         

Kvalité: Hög 

Den enskilde invandrarens 

bakgrund får lite uppmärksamhet 

vid språkträning. Tidigare 

erfarenheter tas ej till vara på. 

Välbekant verksamhet från den 

egna kulturen möjliggör 

kommunikation vid begränsade 

språkkunskaper. Aktivitet kan 

användas som ett redskap vid 

integration och vid 

språkinlärning. 

         

 

 


