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Sammanfattning 
 
Bakgrund: På grund av förföljelse, ras, religion, nationalitet, sexuell läggning, politisk åsikt 
eller tillhörighet till en viss grupp tvingas individer fly från sitt hemland. I väntan på asyl 
försämras aktivitetsförmågan hos individer.  
 
Syfte: Att beskriva hur aktivitet och delaktighet var i relation till flyktingars hälsa och 
välbefinnande i det nya landet.  
 
Metod: Databaser som användes var bland annat AMED, AGELINE, CINAHL och 
MEDLINE. Databaserna innehöll arbetsterapeutiska och medicinska vetenskapliga 
tidskrifter. Sökorden var: Refugee, activity, well-being AND occupational participation. AND 
som är en boolesk operatör användes för att få med fler resultat i artikelsökningen (Forsberg 
& Wengström, 2013). Sökningen gjordes om vid flera tillfällen för att säkerhetsställa att den 
gav samma träffar och därmed öka studiens tillförlitlighet. 
 
Resultat: Den granskade litteraturen visar att aktivitet och delaktighet gynnar flyktingars 
hälsa och välbefinnande i det nya landet. Dans, matlagning, fysiska och kreativa aktiviteter är 
några av de aktiviteter som beskrivs påverka välbefinnandet på ett positivt sätt. Språkbrist 
och diskriminering minskar däremot möjligheten till delaktighet i samhället för flyktingar.  
 
Diskussion: Begrepp som delaktighet och aktivitet var ständigt i åtanke vid läsning av 
artiklarna. Författarna var noga med att läsa igenom artiklarna som valdes ut, utifrån att 
författarna skulle kunna besvara studiens syfte. Tillsammans diskuterade författarna vilka 
sökord och databaser som var relevanta. Tanken var att undersöka om och i så fall hur andra 
forskare har haft samma forskningssyfte i och redovisat resultat från Sverige, men vid 
påbörjad sökning hittades inte tillräckligt material. Författarna valda då att inkludera artiklar 
som är genomförda i andra länder. Träffarna påvisade att det inte har gjorts studier om 
arbetsterapeutiska insatser för flyktingar i Sverige, vilket författarna tycker hade varit av 
intresse.  
 
Slutsats: Flyktingars välbefinnande och hälsa ökar av utförande av kreativa aktiviteter, dans 
och fysisk aktivitet. Flyktingarna bär med sig olika historier och erfarenhet vilket medför att 
delaktigheten i det nya landet begränsas av språkbristen, ekonomin och diskriminering som 
uppstår bland den nya befolkningen. Genom tidiga arbetsterapeutiska insatser som att 
strukturerar och anpassa miljön ökades flyktingars välbefinnande och hälsa i det nya landet. 

Nyckelord: asylsökande, diskriminering, fysisk aktivitet, språkbrist, välmående



 
 

Summary 

 
Refugees experience of participation and activity 

 
Background: People forced to flee their homeland because of persecution, race, religion, 
nationality, sexual orientation, political opinion or membership of a particular group. While 
waiting for asylum the activity ability impaired in individuals.  
 

Purpose: To describe how activity and participation were related to refugee health and 

wellbeing in the new country.  

 

Method: Databases used included AMED, AGELINE, CINAHL and MEDLINE. The 

databases contained occupational therapy and medical journals. Keywords were: Refugee, 

activity, well-being and occupational participation. AND that is a Boolean operator used to 

get more profit in Article increase (Forsberg & Wengström, 2013). The search was made on 

several occasions to make sure that it gave the same hits and thus increase the reliability of 

the study. 

 

Results: The literature reviewed shows that activity and participation promotes refugee 

health and wellbeing in the new country. Dancing, cooking, physical and creative activities 

are some of the activities described affect the well-being in a positive way. Lack Language and 

discrimination, however, reduce the possibility of participation in society for refugees.  

 

Talk: Concepts such as participation and activity was constantly in mind when reading the 

articles. The authors were careful to read the articles that were selected on the basis that the 

authors could answer the purpose of the study. Together, the authors discussed the keywords 

and databases that were relevant. The idea was to examine whether and if so how other 

researchers have had the same research purposes in and reported income from Sweden, but 

the search started not found sufficient material. The authors selected as to include articles 

that have been implemented in other countries. The meetings revealed that there have been 

studies of occupational therapy interventions for refugees in Sweden, which the authors think 

would have been of interest.  

 

Conclusion: Refugee welfare and health increases the performance of creative activities, 

dance and physical activity. The refugees carry with them different stories and experience, 

which means that participation in the new country, is limited by the lack languages, economy, 

and discrimination arising from the new population. By early occupational therapy efforts to 

structure and customize the environment was increased refugee welfare and health in the 

new country.  

 

 

Keywords: asylum seekers, discrimination, physical activity, language deficiency, well-
being 
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Inledning 
 

Under året 2015 sökte cirka 162 000 individer asyl i Sverige. Individer som har flytt på grund 

av krig och andra svårigheter, det är individer från olika länder, bland annat Syrien, Somalia, 

Afghanistan, Eritrea och Irak (Migrationsverket, 2016). Flyktingar som är traumatiserade 

och som en konsekvens av detta har drabbats av psykisk ohälsa, har en ökad risk att förlora 

förmågor såsom motoriska förmågor, orken att klä sig, kunna äta samt kunna kommunicera 

med andra. Individer kan ibland även drabbas av ångest och depression (Socialstyrelsen, 

2013). Bristen på sysselsättning kan förvärra dessa problem och leda till att individer blir 

rastlösa och sover dåligt. Ovissheten om framtiden kan också göra så att individen mår dåligt 

över sin situation (Migrationsverket, 2016).  
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Bakgrund 
 

Varför har individer flytt från sina hemländer? 

 

Flyktingar har flytt sitt hemland på grund av förföljelse, ras, religion, nationalitet, sexuell 

läggning, politisk åsikt eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp (EU-upplysning, 2015). De 

flesta flyktingar har upplevt svåra situationer i sitt hemland och lider av trauma. Individer 

har flytt från länder som Afghanistan, Syrien, Irak, Somalia och Eritrea. En individ som har 

sökt asyl (skydd) i det nya landet kallas flykting, på grund av sin bakgrund och livssituation i 

sitt hemland. Länder i Europa har tagit fram Dublinförordningen som innefattar en 

gemensam process för hur en asylansökan bör gå till. Sammanlagt är det 32 länder som har 

gått med i Dublin förordningen. Varje stat i förordningen är tvungen att följa sex kriterier 

under processen (Migrationsverket, 2016). Enligt Al-Baldawi (2014) levde flyktingar i 

ovisshet, otrygghet och med ständig rädsla. Flyktingar får bo i särskilda boenden i väntan på 

att Migrationsverket anvisar flyktingarna till en kommun som arrangerar ett permanent 

boende under asylprocessen (Migrationsverket, 2016).  

 

Flyktens påverkan på individens hälsa och aktivitet 

 

Individens aktivitetsutförande och delaktighet har i sin tur en påverkan på individens 

mentala, sociala och fysiska hälsa. I en ny miljö möter individen i första hand en ny kultur 

och ett nytt språk vilket kan påverka flyktingars identitet (Malmström 2006).  

Enligt Morville, Erlandsson, Danneskiold-Samse, Amris, och Eklund (2014) försämrades 

aktivitetsförmågan hos asylsökande i väntan på asylprövningen. De asylsökande fick lägre 

energinivå, depression, mer fysiska smärtor och en sämre planeringsförmåga. För att 

vardagen skulle få en mening uppgav deltagarna att någon form av sysselsättning hade en 

stor betydelse för dem (Morville et al. 2014). I en annan studie av Morville och Erlandsson 

(2013) berättade tre manliga flyktingar från Iran och Afghanistan om hur deras 

aktivitetsmönster förändrades när de anlänt till ett asylcentrum i Danmark. En av deltagarna 

berättade att han redan som 16 åring fick lämna skolan, vänner och taekwondon på grund av 

oroligheter i sitt hemland. Deltagarna uppgav att de var missnöjda med personalen på 

asylcentret eftersom de inte pratade med dem så ofta. De uppgav också att det kunde uppstå 

konflikter eftersom de andra asylsökande var från olika länder och olika kulturer. Deltagarna 

i studien berättade att deras välmående försämrades då det inte fanns meningsfulla 

aktiviteter de kunde utföra men att de mådde bra av att röra sig. En av deltagarna skapade ett 

volleyboll lag i centret, för att komma på andra tankar och inte hamna i depression. 

Deltagarna klagade att det inte fanns möjligheter till jobb och utbildning. De hade svårt att 

kommunicera då de knappt kunde tala danska. Deltagarna hoppades att de skulle få stanna 

kvar i Danmark och få leva i fred och lugn i framtiden. Det flyktingarna önskade sig i 

framtiden var att hitta jobb, lära sig språket och komma i kontakt med den danska 

befolkningen (Morville & Erlandsson, 2013).  

 

Bennet, Scornaiencki, Brzozowski, Denis och Magalhaes (2012) belyste svårigheter med 

språksvårigheten i den sociala interaktionen, vilket ledde till att flyktingar kände sig utanför i 
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samhället. Det framkom att kulturkrockar påverkade individers aktivitetsmönster även 

individens vanor, rutiner och roller. Ahmadi & Lilja (2013) menade att en meningsfull fritid 

hjälpte individen med integrationen i det svenska samhället samt skapandet av ett 

meningsfullt sammanhang. Morville, Amris, Eklund, Danneskiold-Samsoe och Erlandsson 

(2015) genomförde en studie där 17 deltagare berättade att deras aktivitetsutförande 

försämrades efter tio månader på ett asylboende. De led av depression, smärta och 

psykologiska besvär som begränsade utförande av aktiviteter. Deltagarnas fysiska och 

psykiska besvär begränsade sökandet av arbete och de kände sig samtidigt ensamma och 

uttråkade (Morville et al. 2015). 

 

Morville et al. (2014) redogjorde för en studie med 43 deltagare där syftet var att undersöka 

hur dagliga aktiviteter påverkades på ett asylboende. Det framkom att asylsökande mådde 

dåligt när aktiviteterna på boendet inte var tillfredställande. En del av deltagarna uppgav att 

de inte gjorde mycket under dagarna. Frånvaron av rutiner och struktur i vardagen 

påverkade deltagarnas hälsa och välmående negativt. Aktiviteterna som deltagarna gjorde i 

asylcentret var utan betydelse då det inte ledde till arbete eller utbildning (Morville et al. 

2014).  

 

Rätt till delaktighet 

 

Wilcock (2006) menade att individer som var ekonomiskt trygga och arbetade upplevde 

bättre hälsa. Hälsan hos individer förbättrades vid deltagandet i sociala sammanhang. Fysisk 

aktivitet skapade glädje vilket var en positiv följd på hälsan. Känslan av samhörighet till en 

grupp är ett mänskligt behov. Enligt Wilcock (2006) drabbades individer av aktivitetsförlust, 

förändringar i deras vanor och roller när de bytte miljö. Miljöväxling försvårade individers 

möjlighet att använda sina förmågor samt att hitta en ny roll. I längden skapade denna 

aktivitetsobalans mindre delaktighet i samhället (Wilcock, 2006).  

Smith (2015) menade att flyktingars hopp om ett bättre liv, utbildning, arbete och hälsa 

ökade deras ork under asylprocessen. Det flyktingar har varit med om, kommer alltid att 

finnas som ett ärr i deras själ. Det svåraste var väntan och ovissheten om hur framtiden 

skulle se ut. En av deltagarna berättade: ”mitt hemland var min mor och jag lämnade henne” 

(Smith, 2015, s. 617). Länsstyrelsen (2015) skrev att regeringen, år 2012, efter samråd med 

Sveriges kommuner och Landsting (SKL), gav i uppdrag till Migrationsverket, 

Försäkringskassa, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen att utveckla och förbättra 

etableringsprocessen. Uppdraget konstruerades på regler om insatser och ansvar som ska 

underlätta och skynda på etableringen i samhälls- och arbetslivet. Efter att individen blivit 

mottagen i kommunen ingår den i etableringsplanen. Någon form av heltidsaktivitet bör 

kombineras med svenska för invandrare (SFI) och aktiviteterna ska omfatta 40 timmar per 

vecka (Länsstyrelsen, 2015).  

 

Hälsa och välbefinnande samt aktivitet 

 

Wilcock (2006) ansåg att hälsa, aktivitet och överlevnad interagerar med varandra och 

skapar välbefinnande hos individen. Faktorer i samhället kan påverka hälsan negativt men 

även positivt. Ekonomi, omgivningen, nätverk samt politik är faktorer som berör en individs 
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hälsa (Wilcock, 2006). World Health Organisations (1986) definition av begreppet hälsa 

“Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning”. 

Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (2012) definierade hälsa som ett socialt och kulturellt 

sammanhang när individen har uppnått sina mål i livet. Begreppet delaktighet definierades 

som en individs deltagande i hens livssituation (FSA, 2012). Aktivitet och tidig 

arbetsterapeutisk insats kan gynna individens meningsfullhet och delaktighet i vardagen. Att 

ägna tid åt en meningsfull aktivitet kan påverka individens hälsa positivt. Begreppet aktivitet 

definierades som arbete, lek och aktiviteter i dagliga livet. Genom att vara delaktig i vardagen 

och i samhället kan detta påverka individens meningsfullhet i livet. Följande komponenter 

som utförandekapacitet, viljekraft, vanebildning och miljöns delaktighet i aktiviteter styrs av 

de kulturella förhållningssätten (Kielhofner, 2012).  
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Syfte 
 

Att beskriva hur aktivitet och delaktighet var i relation till flyktingars hälsa och välbefinnande 
i det nya landet.  
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Metod 
 
Författarna genomförde en litteraturstudie för att besvara studiens syfte (Arksey & O’ Malley 
2005). Forsberg och Wengström (2013) menade att en litteraturstudie ska innehålla 
sammanfattning av tidigare genomförda studier. Studien bör utgå från ett välformulerat 
syfte. 
 

Sökmetod 

Sökorden skrevs i samma följd som är beskrivet: Refugee, activity, well-being AND 
occupational participation. AND som är en boolesk operatör användes för att få med fler 
resultat i artikelsökningen (Forsberg & Wengström, 2013).  Databaser som användes var 
bland annat AMED, AGELINE, CINAHL och MEDLINE. Databaserna innehöll 
arbetsterapeutiska och medicinska vetenskapliga tidskrifter.  
 
En första sökning utan inklusionskriterier gav 1273 träffar. Författarna utgick därefter från 

att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2010-2016 vilket gav 549 träffar. I tredje steget 

formulerades ytterligare ett inklusionskriterier nämligen artiklar publicerade i Academic 

Journals vilket resulterade i 533 artiklar. Fjärde inklusionskriterier var att artiklarna skulle 

vara på engelska vilket ledde till 519 artiklar (se tabell 1). En av författarna läste 259 titlar och 

abstrakt medan den andra författaren läste 260 titlar och abstrakt. Av de abstrakts som lästes 

valde ena författaren ut 18 artiklar och den andra författaren 21 artiklar som kunde vara 

relevanta för studiens syfte. Utvalda artiklar lästes i fulltext för att kunna bedöma artiklarnas 

relevans i sin helhet (se tabell 1).  

 

Databearbetning 

Artiklarna lästes igen och dokumenterades genom att skriva ner varje artikels syfte, antal, 

vem deltagarna var, vilket land artikeln var skriven i, vilken typ av metod de använde, 

resultatet, slutsatser och om en etisk prövning genomfördes. Valda artiklars resultat 

diskuterades tillsammans och resultaten dokumenterades efter teman.  

Data sammanställdes sedan i en tabell (bilaga 1) i syfte att på ett överskådligt sätt redovisa 

innehållet i de artiklar som var mest relevanta (Kristensson 2014).  

 

Tabell 1. Översikt databassökning  

 
Databas, sökord och inklusions-

/exklusionskriterier 

Antal 

träffar 

Antal kvar 

att granska 

(Dubletter)  

Valda 

abstrakt 

Valda 

artiklar 

Databaser: 

AGELINE, AMED, CINAHL och 

MEDLINE 

1273    

Sökord: 

Refugee, activity, well-being and 

1273    
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occupational participation. 

Ange avgränsningar; 

*årtal 2010- 2016 

549    

*Academic journals 533    

*Language (Eng) 520  259/260  

Artiklar lästa I full text    38 

Totalt antal    20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema 

 

Etiska överväganden 

Innan en systematisk litteraturstudie inleds ska etiska överväganden göras och artiklars urval 

och resultat tas hänsyn till (Forsberg och Wengström 2013). Nitton av 20 artiklar som 

inkluderades i denna litteraturstudie var granskade av en forskningsetisk kommitté. I den 

tjugonde artikeln framkom från studiens författare att deltagarna informerades om studiens 

syfte och därefter gav sitt samtyckte. Artiklarnas deltagare var anonyma för att skydda deras 

identitet. De inkluderade artiklarna innehöll inklusionskriterier som stärkte studiens syfte. 

 

Undersökta på 
titel/sammanfattning  

N=259/260  

Databas: AMED, AGELINE, 
CINAHL, MEDLINE 

Inkluderade 
artiklar 
N= 20 

Exkluderade 
artiklar 
N=19 

Sökord: Refugee, activity, 
well-being and occupational 

participation 

21 artiklar 
lästes i 
fulltext av en 
författare 

18 artiklar 
lästes i 
fulltext av 
en författare 
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Förförståelse 

Författarna flyttade till Sverige och Tyskland i barndomen. Där upplevdes en kulturkrock 
vilket även medförde förändring av aktivitetsmönstret. Författarna upplevde även vilka 
begränsningar språket kan skapa. Aktiviteter som träning hjälpte en av författarna att 
integreras i det nya samhället genom att det var lättare att lära sig det nya språket i detta 
sammanhang. Diskriminering var det som upplevdes vara bland det svåraste att hantera. 
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Resultat 
 
Totalt bearbetades 20 artiklar varav sju artiklar publicerades i Australien, åtta artiklar i USA, 
tre i Kanada, en i England och en i Indien. Deltagarna i artiklarna hade olika ålder och kom 
från olika länder bland annat Irak, Somalia, Afghanistan, Tibet, Sudan, Dinka, Mexiko och 
Kambodja. Hur urvalet av deltagarna hade gjorts varierade från snöbolls-urval till kommun-
baserat urval.  Artiklarna var både kvantitativa, med frågeformulär, men även kvalitativa, i 
form av intervjuer. Nitton artiklar var godkända av en etisk kommitté och i den tjugonde 
artikeln fick deltagarna information om studiens syfte samt gav sitt samtycke. Utifrån de 
sammanställda artiklarna visade det sig att flyktingars välbefinnande ökade med hjälp av 
utförande av olika aktiviteter.  
 

Flyktingars upplevelser 

 
Enligt Wieland, Tiedje, Meiers, Mohamed, Formea, Ridgeway, Asiedu, Boyum, Weis, Nigon, 

Patten & Sia (2015) framkom det att unga flyktingar som har fått möjlighet att göra 

aktiviteter tillsammans med andra flyktingar skapat meningsfullhet och delaktighet i det nya 

landet. Det gav individer som har förlorat materiella och existentiella saker glädje och hopp 

om ett nytt liv igen. Flyktingars hälsa förbättrades då de fick bättre struktur, sömn, vanor, 

rutiner och ökad social samhörighet. I de olika sammanhang som de deltog i lärde de 

varandra språket och delade med sig av erfarenheter. Deltagarna fick möjlighet att dela med 

sig av sin kultur och bearbetade trauman. Genom att de deltog i en aktivitet kunde deltagarna 

bryta isoleringen i det nya landet (Wieland et al. 2015; Ellis et al. 2015; & Stephenson, Smith, 

Gibson & Watson (2013).  

 

Wieland et al (2015) gjorde en studie där 127 deltagare delades in i 16 fokusgrupper. 

Deltagarna var en heterogen grupp som kom från Mexiko, Sudan, Somalia och Kambodja och 

deltagarna deltog i fysiska aktiviteter. De uppgav att motivationen för att utföra aktiviteterna 

stärktes av vänner, familj samt samhället. Fysisk aktivitet ledde också till ett ökat välmående, 

bättre sömn, språk och hälsa. Deltagarnas självförtroende stärktes, de blev gladare och 

mindre stressade. I en studie av Mohamed, Hassan, Weis, Sia och Wieland (2014) fick 

deltagarna utföra fysiska aktiviteter för att sedan dela med sig av upplevelserna. Det 

framkom att deltagarna var medvetna om fördelar med fysisk aktivitet men att det skiljer sig 

med det nya landets kultur. Somaliska män berättade att klädseln inte passade för hur en 

somalisk man ska klä sig. Uppfattningen om hur en somalisk man bör klä sig påverkar andras 

uppfattningar om individen. De uppgav också att de var vana vid att promenera i grupp 

istället för att träna på gym (Mohamed et al. 2014). Wieland, Weis, Palmer, Goodson, Loth, 

Omer, Abbenyi, Krucker, Edens och Sia (2012); Stephensons et al. (2013)  menade att 

flyktingars välbefinnande främjades av aktivitetsutförande i grupp. 

 

Edge, Newbold, och Mckeary (2014) menade att ungdomar som genomför aktiviteter i grupp 

bidrog till ökat socialt umgänge med ungdomar i det nya landet. Ungdomarna utförde 

aktiviteter som måla, besöka olika platser och lagade mat tillsammans. Liamputtong, 

Wollersheim, Koh och Walker (2012) gjorde en studie där en grupp kvinnor tog del av 

gruppaktiviteter samt fick tillgång till en mobiltelefon. Resultatet av denna studie visade att 

kvinnorna skapade nya sociala nätverk, ökat välmående, bröt isoleringen i det nya landet och 

upplevde mer glädje. Dessa kvinnor fick mobiltelefoner för att hjälpa dem att hålla kontakt 

med andra deltagare samt kontakt med anhöriga från hemlandet. 

http://primo.library.ju.se/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Stephenson%2c+Stephanie+Miner+&vl(5261819UI0)=creator&vl(217481151004UI1)=all_items&fn=search&tab=jul_tab&mode=Basic&vid=jul&scp.scps=scope%3a(db)%2cscope%3a(aleph_jul)%2cscope%3a(sfxjon_jul)%2cscope%3a(DIVA_JUL)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://primo.library.ju.se/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Stephenson%2c+Stephanie+Miner+&vl(5261819UI0)=creator&vl(217481151004UI1)=all_items&fn=search&tab=jul_tab&mode=Basic&vid=jul&scp.scps=scope%3a(db)%2cscope%3a(aleph_jul)%2cscope%3a(sfxjon_jul)%2cscope%3a(DIVA_JUL)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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Wieland et al. (2012) gjorde en studie med 45 kvinnor som under sex veckor deltog i 90 

minuters lektioner med fysisk aktivitet och information om nutrition. Deltagarna var från 

Somalia, Kambodja, Latinamerika och icke immigranter Afro Amerikaner. Dessa kvinnor 

uppskattade aktiviteten dans eftersom de involverade sin kultur i dansen (Wieland et al. 

2012). Mccarthy och David (2010) utförde en studie med 42 unga deltagare. Ungdomarna 

deltog i olika sporter som hjälpte dem att utveckla strategier för att hantera tuffa utmaningar 

i det nya landet (Mccarthy & David 2010). En studie som gjordes av Maximova och Krahn 

(2010) där deltagarna deltog i arbetsträning ökade deltagarnas chanser att få arbete efteråt.  

 

Baird och Boyle (2015) gjorde en studie med tio flyktingar av Dinka folket från Sydsudan. 

Kvinnorna berättade vilka faktorer som hjälpte dem att känna delaktighet och välbefinnande 

i det nya landet. Tre faktorer identifierades och den första var möjligheten till att vara 

självförsörjande. Andra faktorn var familjen som var ett stort stöd för att klara av svåra 

situationer i landet de flytt till. Tredje faktorn var att kvinnorna fick hopp om en bättre 

framtid. I en studie av Hussain och Bhushan (2011) där tolv tibetanska flyktingar uppgav att 

de klarade av svåra situationer i det nya landet med hjälp av deras religion. Tillsammans med 

andra troende hade de i församlingen delat med sig om strategier för att klara utmaningarna. 

De hjälpte varandra med att skapa hopp om en bättre framtid samt lärde sig det nya språket 

(Hussain och Bhushan, 2011). Clark, Gilbert, Rao och Kerr (2014) genomförde en studie där 

36 flyktingkvinnor deltog. Studien handlade om upplevelsen av delaktighet i samhället när 

det gällde sökandet av vård. Det framkom att flyktingkvinnors välbefinnande påverkades av 

tillgängligheten till Hälso- och sjukvården. Delaktigheten i samhället ökade när flyktingarna 

lärde sig det nya språket. Kvinnorna uppgav dock att det största hindret för delaktighet i 

samhället var bristen på rätt vård vilket gjorde att de mådde både psykisk och fysisk dåligt.  

 

Correa- Velez, Gifford och Barnett (2010) studie handlade om hur deltagarna upplevde de 

första tre år som flyktingar i Australien. Möjligheten att få påbörja språkundervisning hjälpte 

flyktingarna att känna sig delaktiga i samhället. Utbildningen ökade deras chans att få arbete. 

En annan viktig faktor var att de fick vara socialt delaktiga med andra unga flyktingar. Det 

hjälpte ungdomarna så de kunde dela med sig av sina erfarenheter och bearbeta trauman 

vilket ökade deras chanser att utvecklas individuellt. Största hindret för att känna sig delaktig 

i samhället var diskriminering och språksvårigheter med invånarna i det nya landet. Khoo 

(2010) beskriver resultatet utifrån en studie som gjordes på 1238 flyktingar. Studien pågick 

mellan åren 1993- 2006. Det framkom att den försämrade ekonomin påverkade flyktingars 

hälsa negativt. Vuxna flyktingar som inte fick sin utbildning tillgodoräknad fick svårare att 

söka jobb. En viktig punkt som framkom i studien var att de länder som tar emot flyktingar 

bör erbjuda flyktingar en allmän hälsokontroll. Individerna bör få tillgång till primärvård 

samt kontakt med en kurator eller psykolog eftersom många av de som flytt sitt hemland har 

genomgått trauman. Möjlighet till språkundervisning ökade flyktingars chanser till 

delaktighet i samhället.  

 

Betancourt, Frounfelker, Mishra, Hussein, och Falzarano (2015) undersökte hur hälsan på 

barn till 21 flyktingar från Somali och 40 flyktingföräldrar från Nepal ursprungligen 

Bhutaneser påverkades i det nya landet. Barnen hade dåliga beteenden som att vara bråkiga, 

använda sig utav fula ord, vara respektlösa och vägrade äta maten i skolan.  Studien visade 

att dessa barn uppförde sig på det sättet då de kände sig utanför samhället på grund av 

kulturkrocken. Hemma skulle de bevara sina vanor och kultur pojken fick bestämma och 

agera som man, i skolan skulle de vara barn som alla andra dock med en annan bakgrund. De 
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största hindren för dessa barn och deras föräldrar visade sig vara språksvårigheter och 

ekonomin. Föräldrarna var rädda att deras barn skulle förlora sin kultur och religion och 

satte press på dem. Barnen däremot ville vara som alla andra men var rädda för föräldrarna, 

vilket tog sig uttryck i bråk och fula ord gentemot andra elever. 

 

Arbetsterapeutiska interventioner 

 
Copley, Turpin, Gordon, och McLaren (2011) menade att det Arbetsterapeutprogram som 

testades i skolan visade att barnen fick hjälp att utveckla sin sociala kompetens och vara 

delaktiga i grupp. Ellis, Abdi, Lazarevic, White, Lincoln, Stern, och Horgan (2015) uppgav att 

gemenskapen i en grupp gynnade flyktingars välmående på ett positivt sätt. De delade med 

sig av erfarenheter och hjälpte varandra i att hantera nya situationer och lära sig språket i det 

nya landet. En grupp kvinnor som deltog i danslektioner ledde också till ökad gemenskap. 

Kvinnorna uppgav att de gillade musik och kunde blanda den nya kulturen med sin egen 

(Wieland et al. 2012). 

 

Sampson och Gifford (2010); Copley et al. (2011) genomförde en studie med barn och 

ungdomar där det framkom att barn som lekte i den nya skolan utvecklade färdigheter inför 

vuxenlivet. Leken stimulerade barnens utveckling och välmående. Barnen berättade att de 

tyckte att miljön bör vara anpassad. De kände att det var skönt att ha ett rum för avkoppling 

och ett stimulerande klassrum (Sampson och Gifford, 2010; Copley et al. 2011).   

 

I Marony, Potter och Thacore (2014) studie berättade två deltagare om sina möten med 

rehabiliteringspersonal. Deltagarna meddelade att personalen som arbetade med att 

rehabilitera flyktingar bör tänka på individens kultur, vanor och roller. En av deltagarna 

berättade att han skulle laga mat tillsammans med arbetsterapeuten och i hans kultur är det 

inte vanligt förekommande att mannen lagar mat (Maroney, Potter & Thacore, 2014).  
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Diskussion 

Författarna valde att genomföra en litteraturstudie eftersom intresset av studiens ämne är 

stort, detta beror på att båda författarna har en annan etnisk bakgrund. Syftet var att 

beskriva aktivitet och delaktighet i relation till flyktingars hälsa och välbefinnande efter en 

flykt till ett nytt land. Enligt Wengström och Forsberg (2013) är en litteraturstudie en 

samling av resultat från flera vetenskapliga artiklar.  

Metoddiskussion 

Författarna valde inklusionskriterier för att endast få med vetenskapliga artiklar som inte var 

äldre än sex år, detta för att få så aktuella resultat som möjligt. Vid första sökningen fick 

författarna träffar på vetenskapliga artiklar på flera olika språk som till exempel, danska, 

hebreiska, japanska och franska. Författarna valde då att begränsa sökningen till att 

inkludera endast vetenskapliga artiklar som är publicerade på engelska. Författarna var noga 

med att läsa igenom artiklarna som valdes ut, utifrån att författarna skulle kunna besvara 

studiens syfte. Begrepp som delaktighet och aktivitet var ständigt i åtanke vid läsning av 

artiklarna. Tillsammans diskuterade författarna vilka sökord och databaser som var 

relevanta. Sökningen gjordes om vid flera tillfällen för att säkerhetsställa att den gav samma 

träffar och därmed öka studiens tillförlitlighet. Tanken var att undersöka om och i så fall hur 

andra forskare har haft samma forskningssyfte i och redovisat resultat från Sverige, men vid 

påbörjad sökning hittades inte tillräckligt material. Författarna valda då att inkludera artiklar 

som är genomförda i andra länder. Träffarna påvisade att det inte har gjorts studier om 

arbetsterapeutiska insatser för flyktingar i Sverige, vilket författarna tycker hade varit av 

intresse. Författarna har diskuterat resultaten i de bearbetade artiklarna. Författarna var 

både självkritiska och kritiska gentemot varandra. Detta för att hitta lämpliga vetenskapliga 

artiklar till denna studie. Resultatet i denna studie skulle kunna användas för att belysa 

behovet av arbetsterapeuter inom dessa arenor/ verksamheter. 

Författarna kunde fördjupat sig mer i Ann Wilcocks litteratur (An Occupational Perspective 

of Health) med olika begrepp inom arbetsterapi som skulle kunnat användas till denna 

studie. Hon belyser bland annat termer som being, doing and becomming. Wilcock belyser 

även om aktivitetsförlusten som författarna nämner kort i bakgrund. Detta hade kunnat 

utvecklas och använts mer i denna studie. Författarna kunde även gjort sökningar med andra 

sökord för att få med träffar på artiklarna som är skrivna av Anne- Le Morville som forskat 

om flyktingar i Danmark. Hennes artiklar använde författarna i bakgrunden. De beskriver 

hur flyktingars välmående påverkades på ett asylboende. 

 

Författarnas egna upplevelser och erfarenhet av att ha flyttat till ett annat land gav ökad 

förförståelse till ämnet. Författarna var noga med att bearbeta artiklarna utan att dra några 

slutsatser baserade på egna upplevelser.   



13 
 

Resultatdiskussion 
 

I en studie av Morville et al. (2014)  framkom att flyktingars hälsa försämrades på grund av 

bristen av meningsfulla aktiviteter i vardagen. De mådde dåligt på grund av sömnbrist och 

smärta i kroppen (Morville et al. 2014). 

 

Fysiska aktiviteter har visat sig vara gynnsamma för flyktingars välbefinnande. Deltagarna i 

studien uppgav att de var medvetna om fördelarna med fysisk aktivitet men att dessa 

utövades på andra sätt i deras hemländer. Några berättade att de promenerade överallt i sitt 

hemland och i det nya landet behöver de besöka ett gym för att röra sig (Wieland, 2015). 

Genom aktivitet kan individer lära sig språket och integreras i samhället. Det är viktigt att 

hitta meningsfulla aktiviteter som individen kan identifiera sig själva med vilket i sin tur kan 

leda till att individens hälsa förbättras. Meningsfulla aktiviteter skulle kunna vara någon 

form av fysisk aktivitet. Morville och Erlandsson (2013) konstaterade att flyktingars 

välbefinnande ökade efter att de utövade fysiska aktiviteter på ett asylboende. Wilcock 

(2006) menade att aktivitet är gynnsamt för individen. När en individ tvingades till 

miljöombyte drabbades individen av aktivitetsförlust som påverkade individens vanor och 

roller. 

 

I en studie av Edges et al. (2014) konstaterades att flyktingungdomars välbefinnande ökade 

efter att de deltagit i gruppaktiviteter. De lagade mat, målade och besökte platser 

tillsammans. Som det framkommit i studierna så mådde flyktingar bra av att utföra 

aktiviteter både enskilt och i grupp. I Simich, Este och Hamiltons (2010) studie framkom att 

flyktingars hälsa ökades av socialt stöd. Liamputtong et al. (2012) gjorde en studie med 

flyktingkvinnor som deltog i gruppaktivitet vars syfte var att hjälpa varandra att integreras i 

samhället. De fick varsin mobiltelefon vilket hjälpte dem att hålla kontakt med varandra och 

med sina anhöriga i hemlandet. Wilcock (2006) liksom Bennet (2012) menade att individens 

hälsa främjades av aktivitet och socialt stöd. I framtiden bör man mot bakgrund av resultaten 

i dessa studier tänka på att införa olika former av gruppaktiviteter på asylboenden. Wieland 

(2015) tog upp att aktiviteter som matlagning och vävning hjälpte traumatiserade individer 

vid bearbetning av sorg och förlust. Det sociala stödet hjälpte individerna att bryta 

isoleringen som uppstod i ett nytt land. Flyktingar i asylboende i Sverige skulle kunna få laga 

mat eller besöka platser i närområdet tillsammans med svenskar. I gruppen skulle de också 

kunna lära sig varandras språk och dela med sig av tidigare erfarenheter. Arbetsterapeuter är 

utbildade i att kunna anpassa aktiviteterna efter individens behov. Clark et al. (2014) och 

Betancourt et al. (2015) studier visade att det största hindret för flyktingars delaktighet i det 

nya landet var språkbristen likaså ekonomin. Länsstyrelsen (2015) uppgav att flyktingar som 

sökte asyl i Sverige bör erbjudas möjlighet att lära sig språket och att delta i någon form av 

sysselsättning minst 40 timmar per vecka. Flyktingar bör även erbjudas samhällsorientering 

som betyder att de får inblick i det nya samhället på ett praktiskt sätt. 

 

Wieland et al. (2012) och Stephensson et al. (2013) studiens resultat visade att deltagarnas 

empowerment (ta makten över sin egen tillvaro) stärktes genom självförsörjning. Utbildning 

och kunskap om samhället underlättade möjligheterna för att skaffa jobb. Länsstyrelsen 

(2015) anser att SFI borde erbjudas till alla nyanlända och de som fått uppehållstillstånd. 

Genom att arbeta i samhället ökade individers känsla av delaktighet och det visade även 

studien som gjordes av Maximova och Krahn (2010).  Vuxna flyktingar deltog i en studie där 

flyktingarna arbetstränade. Arbetsträningen hjälpte deltagarna att förbättra sin fysiska och 
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psykiska hälsa. Stein (2008) menade också att arbetsterapeutiska insatser som arbetsträning 

gynnade individens upplevelse av delaktighet. 

 

Hussains och Bhushan (2011) liksom Wielands (2012) studier belyser att aktivitet gör stor 

nytta för välbefinnandet hos individer som flytt från sitt hemland. För att en individ ska 

kunna vara delaktig i samhället, krävs det att individen får möjlighet till att kunna delta i 

olika aktiviteter. Som yrkesutövande är det viktigt att tänka på vem individen vi möter är 

samt vilka erfarenheter hen har. Kielhofner (2012) påtalar att arbetsterapeuter bör arbeta 

klientcentrerat, vilket innebär att individens personliga egenskaper bör vara grunden till 

behandlingsstrategier samt behandlingsmål. Arbetsterapeuten kan hjälpa individer att 

utvecklas och bearbeta trauman de har gått igenom efter flytten från sitt hemland.  

 

Förbundet Sverige Arbetsterapeuter (2012) ansåg att arbetsterapeutiska insatser kunde 

förbättra individens hälsa och välbefinnande. Målet med arbetsterapi har alltid varit att 

hjälpa individer till ökad delaktighet genom aktiviteter för att uppleva god livskvalitet. 

Individens förutsättningar, behov och interaktion med omgivningen är krav för att individer 

ska lyckas (FSA, 2012). Senaste åren har flyktingströmmen till Sverige ökat och det finns inte 

tillräcklig med ny forskning som rör flyktingars upplevelse av delaktighet och aktivitet. 

Författarna gjorde denna studie för att påvisa att arbetsterapeuter behövs i verksamheter där 

arbete med flyktingar förekommer dagligen. Forskningen visade att individer förbättrade sin 

förmåga att utföra vardagliga aktiviteter med stöd av arbetsterapeutiska insatser 

(Christiansen & Townsend, 2009; Taylor, 2007). 

 

Fördelen med att involvera arbetsterapeuter i arbetet med flyktingar är som FSA (2012) 

uppger att vi ser möjligheter istället för hinder. Arbetsterapeuter arbetar utifrån ett holistiskt 

arbetssätt. Att engagera arbetsterapeuter kan individens välmående ökas genom insatser som 

delaktighet i någon form av föreningsliv i samhället. Genom arbetsterapeutiska åtgärder kan 

flyktingar i Sverige integreras snabbare i samhället. Arbetsterapeuter skulle även kunna 

arbeta i skolan och på asylboenden genom att hjälpa till med att skapa struktur och 

miljöanpassning. Tillsammans med individen skulle arbetsterapeuter kunna formulera mål 

och delmål, vilket skulle kunna skapa tron om en bättre framtid hos individen.  
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Slutsats 
 

Detta examensarbete visar att flyktingars hälsa och välbefinnande gynnas av aktivitet. Dans, 

kreativa aktivitet och fysisk aktivitet gynnar flyktingar välbefinnande. Baird och Boyles 

(2012) studiens resultat visade att personliga faktorer, gemenskap och sociala förhållande 

gynnade flyktingkvinnors hälsa och välbefinnande. Det har visat sig att faktorer som 

språkbrist, ekonomi och diskriminering hindrade flyktingars delaktighet i det nya landet. 

Arbetsterapeuter arbetar klientcentrerad och bör därför tänka på att individen den möter har 

en egen historia (FSA, 2012). Flyktingar bör erbjudas rätt vård och delaktighet i samhället 

från början, för att förhindra försämring hos flyktingars hälsa och välbefinnande. Clark et al. 

(2014) studiens resultat visade att flyktingar har fysiska och psykiska behov. De hinder de 

upplevdes var på grund av språkbristen. Deras låga utbildningsnivåer och hälsokunskap 

försvårades för deltagarna att hitta jobb. Dessa är nödvändiga för att de deltaganarna kan 

vara delaktiga i samhället och kunna ta hand om sin hälsa. Med vår kunskap om aktivitet 

samt delaktighet behövs det fler yrkesutövande arbetsterapeuter i de organisationer som 

flyktingar kan komma i kontakt med. En arbetsterapeut kan göra nytta genom insatser som 

gruppaktiviteter, kreativa och fysiska aktiviteter samt anpassning av miljön på asylboendena. 

Delaktigheten i samhället begränsas av det nya språket och diskriminering samt de fördomar 

befolkningen i det nya landet har. Språkinlärning kan underlättas med hjälp av bilder som är 

en del av arbetsterapeutens insatser.  
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Bilaga 1  
Artikelöversikt 
 

Författare 
(år), titel, 
tidskrift 

Ämnesomr
åde och 
land 

Syfte Deltagare  Metod 
(insamling 
och analys av 
data) 

Etik Resultat/slutsatser Hur aktivitet 
och 
delaktighet 
påverkar 
flyktingars 
hälsa och 
välbefinnande 

Baird, M & 
Boyle, J. 
(2012), Well-
Being in Dinka 
Refugee 
Women of 
Southern 
Sudan. 

Transkultur
ell 
omvårdnad 
USA 

Syftet med denna 
studie var att 
förstå hälsa och 
välbefinnande 
sudanesiska 
flykting kvinnor 
som flytt med 
sina barn till USA 

Tio deltagare 
kvinnor med 
dinka 
bakgrund 

Etnografisk 
metod. 
Individuella 
intervjuerna 
och observation. 

Godkänt Resultaten beskriver personliga 
faktorer, gemenskap och sociala 
förhållande som gynnar 
flyktingkvinnor, med barn, hälsa 
och välbefinnande. Resultatet 
delades in i tre teman; 1/ 
övergången – livet mellan två 
kulturer, 2/ självförsörjning och 
3/ hopp om framtiden. Dessa tre 
teman beskriver en process för 
hur flyktingkvinnor uppnår 
välbefinnande i ett nytt land och 
kultur 

Flyktingkvinnor 
med Dinka 
bakgrund 
upplevde 
välmående i det 
nya landet med 
stöd från sociala 
nätverket. 
Resultatet 
delades i tre 
delar som är 
grunden till att 
de ska känna 
delaktighet i 
samhället. 
Viktigast för 
dessa kvinnor är 
att känna hopp 
om att framtiden 
ska bli bra. 
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Betancourt, T. 
et al. (2015) 
Addressing 
Health 
Disparities in 
the Mental 
Health of 
Refugee 
Children and 
Adolescents 
Through 
Community-
Based 
Participatory 
Research: A 
Study in 2 
Communities. 

Invånares 
hälsa. USA 

Förstå de 
problem, styrkor 
och 
hjälpsökandebete
enden hos 
somaliska Bantu 
och bhutanesiska 
flyktingar och 
bestämma lokala 
uttryck för 
psykisk ohälsa 
bland ungdomar 
i båda 
samhällena . 

61 deltagare 
40 
bhutanesiska 
och21 
somaliska 
flykting 
ungdomar 

Kvalitativa 
forskningsmeto
d. Community-
based 
participation 
research 
(CBPR). 
Snöbollsurval.  

Godkänt I studien framkom det att språk 
och ekonomi kan vara hinder för 
delaktighet i skolan och socialt. 
Ett flykting samband ansågs 
som en resurs efter dem kunde 
hjälpa varandra med d dessa 
problem. Båda grupper hade 
beteendestörningar, depression 
och ångest 

Ungdomarna i 
studien uppgav 
de hjälpte 
varandra när de 
mådde dåligt. 
Största hindret 
till delaktighet i 
samhället var 
språket. 

Clark, A. et al. 
(2014). Excuse 
me; do any of 
you ladies 
speak 
English?' 
Perspectives of 
refugee 
women living 
in South 
Australia: 
barriers to 
accessing 
primary health 
care and 
achieving the 
Quality Use of 
Medicines. 

Medicinsk 
vetenskap. 
Australien 

Identifiera 
hinder för 
tillgång till 
primärvård och 
utforska medicin 
frågor som 
upplevs av 
flyktingkvinnor i 
South Australia 

36 deltagarna 
kvinnor från 
Kongo, 
Burundi, 
Afghanistan, 
Burma, 
Sudan och 
Bhutan  

Intervjuer Godkänt Flyktingar har fysiska och 
psykiska behov. De hinder de 
upplevde var på grund av 
språkbristen. Deras låga 
utbildningsnivåer och 
hälsokunskap försvårade för 
deltagarna att hitta jobb.. Dessa 
är nödvändiga för att de 
deltaganarna kan vara delaktiga 
i samhället och kunna ta hand 
om sitt medicinintag. 

Hindret i att 
kunna känna sig 
delaktiga i 
samhället var i 
första hand 
språket därefter 
diskriminering. 
Genom att delta 
i studien 
lyckades 
deltagarna med 
hantering av 
mediciner och 
kände 
välmående 
efteråt. 
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Copley, J. et al. 
(2011). 
Development 
and evaluation 
of an 
occupational 
therapy 
program for 
refugee high 
school 
students. 

Arbetsterapi 
Australien 

Beskriva och 
diskutera 
utvecklingen av 
ett 
arbetsterapeutisk
t program. Detta 
program används 
i högstadiet för 
barn som flytt 
landet. 

Fyra 
arbetsterapeu
ter, sju skol 
personal och 
två rektorer. 

Intervjuer, 
frågeformulär 
och analys av 
texten 
bearbetades på 
ett systematiskt 
sätt. 

Godkänt Programmet hjälpte eleverna att 
hantera individuella uppgifter i 
klassrummet samt att utveckla 
socialt kompetens. Detta efter 
att deltagit i grupp aktiviteter. 
Miljön i skolan bör anpassas 
efter eleverna. Programmet är 
lämpligt att använda för 
flyktingar som har svårt att 
integreras i nya skolan. 
Samarbete mellan 
arbetsterapeuter och lärare 
underlättade möjligheterna för 
populationen att lära sig i nya 
miljön. Elever upplevde sämre 
hälsa och välbefinnande på 
grund av diskriminering. Detta 
bidrog till sämre fysisk aktivitet 
oh välbefinnande under de 
första tre år i det nya landet. 

Genom att se 
över miljön och 
varje individs 
förmåga 
underlättades 
deras möjlighet 
till att känna sig 
delaktiga i 
skolan. Barnen 
uppgav att deras 
välmående 
gynnas av 
stimulerande 
lekar. Elevernas 
delaktighet och 
välbefinnande 
ökade vid 
utföring av 
aktiviteter som 
skedde 
inom/utomhus 

Correa- Velez, 
I. et al. (2010). 
Longing to 
belong: Social 
inclusion and 
wellbeing 
among youth 
with refugee 
backgrounds 
in the first 
three years in 
Melbourne, 
Australia. 

Social 
vetenskap 
och 
medicinsk 
vetenskap. 
Australien 

Hur psykosociala 
faktorer, 
förknippade med 
välbefinnande 
påverkar 97 
ungdomar med 
flyktingbakgrund 
under deras 
första tre år i 
Melbourne, 
Australien. 

97 deltagare 
12 till 18 åriga 
elever med 
utländsk 
bakgrund.  

Eleverna fick 
skriva alla 
aktiviteter som 
de genomförde 
samt besvara 
frågor.   

Godkänt Elever upplevde sämre hälsa och 
välbefinnande på grund av 
diskriminering. Detta ledde till 
sämre fysisk aktivitet och 
välbefinnande under de första 
tre år i det nya landet.  

Elevernas 
delaktighet och 
välbefinnande 
ökade vid 
utförande av 
aktiviteter som 
skedde 
inom/utomhus. 
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Edge, S. et al. 
(2014), 
Exploring 
socio-cultural 
factors that 
mediate, 
facilitate, & 
constrain the 
health and 
empowerment 
of refugee 
youth 

Socialt och 
medicinsk 
vetenskap. 
Canada 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
sociala och 
kulturella 
faktorer som 
underlättar och 
påverkar hälsan 
blandunga 
flyktingar. 

26 deltagare 
18 till 25 
åriga 
ungdomar 

Grounded 
theory metod. 

Godkänt Resultatet av studien visade att 
ungdomar upplevde svårigheter 
med språket och diskrimination 
I det nya landet. De uppgav att 
det är viktigt med fysisk aktivitet 
och grupp aktiviteter som 
matlagning, målning och besöka 
platser. Detta för att det 
gynnade deras självförtroende 
och hjälpte de att känna sig 
delaktiga i det nya landet. 

Matlagning, 
målning och 
besök av platser 
hjälpte unga 
flyktingar att 
känna bättre 
välbefinnande 
Ungdomar 
uppgav att 
största hindret 
för att känna sig 
delaktiga i 
samhället var 
invånares 
diskriminering 
och fördomar 
gentemot 
flyktingar. 

Ellis, B. et al. 
(2015). 
Relation of 
Psychosocial 
Factors to 
Diverse 
Behaviours 
and Attitudes 
Among Somali 
Refugees. 
American 

Psykiskt 
välmående 
bland 
ungdomar 
USA 

Syftet med 
studien är 
beskriva hur 
psykosociala 
faktorer kan 
påverka mående 
på somaliska 
flyktingar. 

374 deltagare Community 
based 
particitory 
research 
(CBPR). 
Intervjuades. 

Godkänt Tillsammans i grupp fick 
deltagarna utföra aktiviteter. Det 
framkom att bandet mellan 
somaliska flyktingar påverkade 
deras välmående på ett positivt 
sätt. De delade med sig av 
erfarenheter och hjälper 
varandra att hantera nya 
språket.  De förekom att 
deltagarna uppgav att det 
svåraste är att hantera 
diskriminering och fördomar i 
nya landet. 

Deltagarna 
uppgav att de 
var vana i deras 
kultur att umgås 
i grupp. 
Tillsammans 
hjälpte de 
varandra att 
hantera svåra 
situationer. De 
fanns en risk att 
de påverkade 
varandra till att 
delta i 
kriminalitet 
vilket minskade 
deras delaktighet 
i samhället 
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Hussain, D. & 
Bhushan, B. 
(2011). 
Cultural factors 
promoting 
coping among 
Tibetan 
refugees.  

Tibetanska 
flyktingar, 
kultur, 
trauma. 
Indien 

Syftet med 
studien är att 
undersöka hur 
kulturen hjälper 
tibetanska 
flyktingar att 
påverka 
välmående efter 
flykten från sitt 
hemland. 

12 deltagare. 
Tibetanska 
flyktingar. 

Fenomenologis
k analys. 
Snöbollsurval 

Alla 
deltagare 
blev 
informerade 
om studiens 
syfte, metod 
och 
konfidensen  

I resultatet uppgav deltagarna 
att deras religiösa tron 
influerade deras personlighet. 
De menade att deras tron på 
Dalai lama styrde deras 
utförande av aktiviteter. Deras 
religion hjälpte de att känna 
delaktighet och samhörighet 
med varandra. De delade med 
sig av varandras historier vilket 
hjälpte de att hantera 
situationen i nya det landet. 

Att utföra 
aktiviteten i 
gruppen ökade 
deltagarnas 
välmående och 
delaktighet i 
gruppen för de 
indiska 
deltagarna. 

Khoo, S-E. 
(2010) Health 
and 
Humanitarian 
Migrants`Eco
nomic 
Participation. 

Hälsa. 
Australien 

Syftet med 
studien var att 
kunna se en 
tydlig bild om 
och hur 
invandrare har 
de under sina 
första år i det nya 
landet. 

Två kohorter 
undersökning
ar som valdes 
slumpmässigt 
från 75000 
primära 
migranter 
som anlänt 
under 1993-
1995 och 
32500 
primära 
invandrare 
som kom 
under 1999-
2000. 

De fick besvara 
på 
frågeformulär. 

Deltagarna 
fick 
information 
om studiens 
syfte och 
kunde 
avsluta när 
de ville. 

Resultatet visade att de flesta 
invandrare hade fysisk ohälsa. 
De kände ingen samhörighet 
med det nya landet och 
kulturen. De uppgav att de 
kände sig utanför av nya 
befolkningen. Detta påverkade 
deras hälsotillstånd och på det 
sättet var de ingen tillgång till 
arbetsmarknaden. 

Nyckel till 
delaktighet i 
samhället och 
välbefinnande 
var i denna 
studie språket. 
De som kunde 
kommunicera 
var mer 
delaktiga i 
samhället och 
hade bättre 
välbefinnande 
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Liamputtong, 

P.et al. (2012), 

Peer Support 

and Mobile 

Phone among 

Refugee 

Women Living 

in Melbourne. 

Australia 

Hälsofrämja
nde arbete. 
Socialt stöd. 
Australien 

Syftet med 
studien är att 
undersöka hur 
gruppaktiviteter 
samt en mobil 
telefon påverkar 
kvinnliga 
flyktingars 
välmående. 

9 grupper 
med 9-15 
deltagare 

Intervjuer. 
Snöbolls metod 

Godkänt Resultatet visade att grupp 
aktiviteter hjälpte kvinnor att 
skapa socialt nätverk, ökad 
välmående, nya erfarenheter och 
mer glädje. I gruppen hjälpte de 
varandra att lära sig språket och 
bryta isolering i nya landet. 
Mobilen hjälpte kvinnorna att 
ringa varandra vid behov. De 
kunde ringa till sina anhöriga i 
hemlandet. 

Flyktingkvinnor 
som deltog i stöd 
grupp hjälpte 
varandra att 
hantera svåra 
situationer i nya 
landet. Tekniskt 
hjälpmedel som 
mobil hjälpte 
kvinnorna att 
öka sociala 
nätverket och 
hålla kontakt 
med anhöriga i 
hemlandet. 

Marony, P., 
Potter, M., 
Thacore, V. 
(2014). 
Experiences in 
occupational 
therapy with 
afghan clients 
in Australia.  

Arbetsterapi
. Australien. 

Syftet med 
studien är att 
undersöka hur 
rehabilitering 
påverkar det 
psykiska 
måendet på 
Afghanska 
flyktingar. 

Två 
deltagare 

Kvalitativ 
metod. 
Berättande 
historier. 

Godkänt I studien framkom det att i 
rehabiliterings arbetet är det 
viktigt att ta hänsyn till 
flyktingars kultur och religion. 
Personens anhöriga bör 
involveras för att kunna anpassa 
aktiviteterna efter personens 
vanor och roller. En av männen 
berättar att i hans kultur lagar 
inte mannen mat och det är 
svårt att ändra på det. 

Aktiviteter i 
hemmet ökade 
deltagarnas 
delaktighet och 
välbefinnande då 
deltagarna 
kunde lägga 
fokus på något 
annat än 
trauman de 
afghanska 
flyktingarna 
upplevde. 

Maximova, K., 
Krahn, H. 
(2010). Health 
Status of 
Refugees 
Settled in 
Alberta: 
Changes Since 

Flyktingar, 
mental 
hälsa. 
Befolkninge
ns 
Hälsotillstån
dKanada 

Syftet med denna 
studie var att 
identifiera vilka 
faktorer är 
förknippade med 
förändringar i 
flyktingarnas 
psykiska och 

525 deltagare De fick fylla i 
självskattningsf
ormulär och 
deras 
upplevelse 
precis när de 
anlänt till 
landet och efter 

Godkänt Gruppen hade ett stort behov av 
arbetsträning. Detta ökade 
tillgången till arbetsmarknaden. 
Detta för att kunna fastställa den 
nya identiteten samt att ge 
rådgivning till de flyktingar som 
upplevt trauman av att leva i ett 
flyktingläger. 

Deltagarna 
berättade att 
arbetet är en 
viktig del för att 
kunna känna sig 
delaktiga i 
samhället. 
Arbetsträningen 
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Arrival.  fysiska 
hälsotillstånd 

några år. hjälpte 
deltagarna att 
förbättra sina 
förmågor. 

McCarthy, C & 
David, F. 
(2010). 
Exploring the 
health and 
well-being of 
refugee and 
asylum 
seeking 
children. 
Journal of 
Health 
psychology. 

Psykisk 
hälsa. 
England 

Syftet med 
studien är 
identifiera vad 
begrepp 
välmående 
innebär för unga 
flyktingar samt 
vad som bidrar 
och hindrar hälsa 
och välmående 
bland 
populationen 

42 deltagare 
Ungdomar 

Longitudinal 
studie med två 
fokusgrupper. 
Intervjuades 

Godkänt Resultatet: Ungdomarna stod 
inför många utmaningar men 
med tillgång av sport, få 
möjligheter att studera, hitta 
strategier för att hantera trauma 
och få kontakt med anhöriga 
från hemlandet påverkar deras 
välmående positivt. 

Sport hjälpte 
unga flyktingar 
att bearbeta 
trauman. De 
ökade också 
välbefinnandet 
genom att göra 
saker 
tillsammans.   

Mohamed, A. 
et al. (2014). 
Physical 
activity among 
Somali men in 
Minnesota: 
Barriers, 
facilitators, 
And 
recommendati
ons 

Arbetsterapi 
USA 

Syftet med 
studien är att 
undersöka hur 
fysisk aktivitet 
påverkar väl 
måendet bland 
manliga 
somaliska 
flyktingar. 

17 deltagare Community 
based 
participatory 
research 
(CBPR). Semi 
strukturerade 
intervjuer. 

Godkänt Deltagarna i studien uppgav att i 
deras hemland var fysisk 
aktivitet inte en prioriterad 
aktivitet. De prioriterade arbete 
först och främst. De uppgav att 
de var välmedvetna om 
fördelarna med fysisk aktivitet 
men de utförde andra typer av 
aktiviteter i hemlandet. Till 
exempel gick de till fots överallt 
och åkte inte bil som de gör i nya 
hemlandet. Deltagarna uppgav 
också att kläderna som personer 
använder i nya landet inte är 
lämpliga för Somaliska män. 
Klädseln är en viktig del av 
manliga rollen och det påverkar 
andra somaliska personer 
uppfattning om personen. 

Synen på 
aktivitet och 
dess betydelse 
förändrades 
efter deltagandet 
av studien. 
Psykisk aktivitet 
är viktigt för 
hälsan och 
välmående bland 
somaliska 
flyktingar. 
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Miljön påverkade hur aktiva de 
var, de berättade att kylan i det 
nya landet påverkar de att gå ut 
och gå under vinter halvåret. De 
uppgav att i deras kultur är de 
vana vid att utföra aktiviteter i 
grupp vilket inte är vanligt 
förkommande i nya det landet. 

Sampson, R., & 
Gifford, M.  
(2010). Place-
making, 
settlement and 
well-being: 
The 
therapeutic 
landscapes of 
recently 
arrived youth 
with refugee 
backgrounds. 

Hälsa 
Australien 

Syftet med 
studien är att 
undersöka 
sambandet 
mellan 
integrering, 
bosättning 
påverkan på 
välmående efter 
att flytt till 
Melbourne, 
Australia 

121 deltagare. 
11- 19 år. 

De intervjuades 
och 
observerades 

Godkänt Resultatet av studien visade att 
sociala och fysiska faktorer i 
skolan och i hemmet påverkar 
barnens lärande, språk och 
förberedelse inför vuxenlivet. 
Stimulerande lekar gynnade 
deras välmående samt 
utveckling. Flera av deltagarna 
uppgav att det är viktigt med en 
plats för återhämtning till 
exempel sovrummet 

Stimulerande 
lekar, miljön och 
sociala nätverk 
kan bidrog till 
välmående hos 
unga flyktingar.  

Simich, L., et 
al. (2010). 
Meanings of 
home and 
mental well-
being among 
Sudanese 
refugees in 
Canada. 

Hälsa och 
etnicitet. 
Kanada 

Syftet med denna 
studie var att 
identifiera hur 
sociala faktorer 
påverkar 
sudanesiska 
flyktingar 
familjers hälsa 
och 
välbefinnande 
under 
vidarebosättning 
i Kanada  

220 deltagare  Kvalitativ 
intervju 

Godkänt Närvaron och frånvaron av 
socialt stöd samt ekonomiska 
problem påverkade hälsa och 
psykiskt välbefinnande negativt. 

Hindret till 
delaktighet i 
samhället bidrog 
till ohälsa. Några 
av dessa hinder 
som förekom i 
artikel är tillgång 
till arbete. 

Stephenson, S.  
(2013) 

Arbetsterapi 
och 

Denna studie 
undersöker 

åtta deltagare Fenomenologis
k design. 

Godkänt Resultaten visade hur viktig 
vävning var för välbefinnande 

Flykting kvinnor 
i denna studie 

http://primo.library.ju.se/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Stephenson%2c+Stephanie+Miner+&vl(5261819UI0)=creator&vl(217481151004UI1)=all_items&fn=search&tab=jul_tab&mode=Basic&vid=jul&scp.scps=scope%3a(db)%2cscope%3a(aleph_jul)%2cscope%3a(sfxjon_jul)%2cscope%3a(DIVA_JUL)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://primo.library.ju.se/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Stephenson%2c+Stephanie+Miner+&vl(5261819UI0)=creator&vl(217481151004UI1)=all_items&fn=search&tab=jul_tab&mode=Basic&vid=jul&scp.scps=scope%3a(db)%2cscope%3a(aleph_jul)%2cscope%3a(sfxjon_jul)%2cscope%3a(DIVA_JUL)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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Traditional 
Weaving as an 
Occupation of 
Karen Refugee 
Women. 

vetenskap. 
USA 

betydelsen av att 
väva för Karen 
flyktingkvinnor 
från Burma. 

Intervjuades 
med 
semistrukturera
d även öppna 
frågor  

hos en viss grupp av människor. 
Det gynnade den kulturella 
identitet, empowerment 
(självbestämmandet), sociala 
stödet samt ekonomisk stöd i 
nya miljön. 

uppgav att deras 
välbefinnande 
ökade efter att 
de vävt. 
Vävningen 
hjälpte de att 
känna 
gemenskap med 
varandra 

Wieland, M. et 
al. (2012). 
Physical 
Activity and 
Nutrition 
among 
Immigrant 
and Refugee 
Women: A 
Community-
Based 
Participatory 
Research 
Approach. 

Kvinnlig 
hälsa USA 

Syftet med 
studien är 
undersöka hur 
fysisk aktivitet 
kan påverka 
kvinnliga 
flyktingars hälsa. 
Detta efter att de 
flytt till USA. 

45 deltagare A community-
based 
participatory 
research 
(CBPR) 
approach.  

Godkänt Resultatet av studien visade att 
efter att kvinnorna deltagit 
fysisk aktivitet och kurser om 
nutrition förbättrades deras 
hälsa. De uppgav att de känner 
sig mindre stressade och mer 
energi. De uppgav att de gillade 
att dansa. Gillade musiken och 
fick ökad socialt nätverk samt 
lära sig nya saker. Kvinnorna 
uppgav att det var intressant att 
de kunde blanda sin kultur med 
den nya kulturen. 

Dans är 
bidragande 
faktor för 
flyktingkvinnor 
välmående. 
Tillsammans i 
grupp hjälper 
flykting kvinnor 
varandra hur 
delaktigheten i 
samhället kan 
öka. 

Wieland, M., et 
al. (2015).  
Perspectives 
on Physical 
Activity 
Among 
Immigrants 
and Refugees 
to a Small 
Urban 
Community in 
Minnesota. 

Immigranter 
och 
minoritetsgr
upp. USA 

Syftet med 
studien är att få 
en översikt om 
hur fysisk 
aktivitet påverkar 
flyktingars hälsa 
och välmående. 

127 deltagare 
totalt. 16 
fokus grupper 

Community 
based 
particitory 
research 
(CBPR). 
Intervjuades 
efter en mall. 

Godkänt Deltagarna uppgav att det 
krävdes motivation för att vara 
fysisk aktiv. Fysisk aktivitet 
gynnade deras välmående, 
sociala interaktion, sömn, språk 
och hälsa. Familjen, vänner och 
samhälle påverka motivation 
mest. 

Fysiskaktivitet 
gynnade 
flyktingar 
välmående. Dock 
var det vissa 
faktorer som 
påverkade dessa 
individers 
motivation till 
att röra på sig. 
De uppgav att de 
inte fick kosta 
för mycket, stöd 
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från sociala 
nätverket behövs 
och språket 
försvårar 
delaktigheten i 
olika gym 
anläggningar. 

Wieland, M-L.  
et al. (2016). 
Participatory 
development 
and baseline 
characteristics 
of a 
community-
based physical 
activity and 
nutrition 
intervention.  

Samhällsbas
erad 
forskning. 
Fysisk 
aktivitet. 
USA 

Utveckla och 
utvärdera en 
hållbar, 
sociokulturellt 
lämplig fysisk 
aktivitet och kost 
ingripande med 
och för 
invandrar- och 
flyktingfamiljer i 
Rochester, 
Minnesota  

151 deltagare 
(81 
ungdomar, 70 
vuxna, 44 
familjer)  

Community-
based participat
ory research 
approach. 
Forskarna 
användes sig av 
bedömningsinst
rument för att 
mäta fysiken 
och deltagarna 
fick 
dokumentera 
sin kost. 

Godkänt Då många av deltagarna var 
överviktiga är social stöd, kost 
och fysisk aktivitet mycket 
viktiga. 

Deltagarna i 
studie berättade 
att deras 
välbefinnande 
gynnades av 
fysisk aktivitet. 
När de började 
röra på sig fick 
de motivation till 
att förbättra sin 
kost. De kunde 
laga traditionell 
mat på ett mer 
hälsosam sätt. 

 


