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Abstrakt 

Syftet med studien var att beskriva immigranters upplevelser av förändring av aktiviteter 

innan och efter uppehållstillståndet. För att studera detta genomfördes nio intervjuer med 

personer som haft uppehållstillstånd i minst tio år och som kunde svenska bra nog för att föra 

ett samtal. Det deltog fem män och fyra kvinnor i åldrarna 25-50 år. Deltagarna kom 

ursprungligen från Turkiet, Syrien, Irak och Iran. Data analyserades med innehållsanalys och 

analyserna visade tre kategorier: i) Upplevelsen av att uppehållstillstånd ger rätt till arbete 

och utbildning som beskriver deltagarnas upplevelser av deras skolgång, utbildning och arbete 

innan och efter uppehållstillståndet. ii) Möjlighet till delaktighet i aktiviteter i samhället 

beskriver upplevelsen av möjligheter, rättigheter och delaktighet i samhället innan och efter 

uppehållstillståndet. iii) Upplevelser av fritidsintressen och vardagliga aktiviteter beskriver 

upplevelsen av brist på vardagliga aktiviteter och meningsfulla aktiviteter att utföra innan 

uppehållstillståndet och fler möjligheter till vardagliga aktiviteter samt meningsfulla 

aktiviteter efter uppehållstillståndet. Resultatet visade även att majoriteten av deltagarna 

upplevde svårigheter och begränsningar till att få utföra aktiviteter innan uppehållstillståndet 

och fick flera möjligheter till aktiviteter efter uppehållstillståndet. Konklusionen av studien 

visar att det finns ett behov av att förstå immigranters upplevelser av deras situation. Det 

framgår också att det kan vara till gagn för arbetsterapeuter och andra yrkesgrupper att ha en 

förståelse och större inblick av deras liv samt uppmärksamma eventuella fortsatta svårigheter 

till aktivitet och delaktighet. 

 

Nyckelord: occupational therapy, experience of activities, immigrants, participation, changed 

activities 
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Abstract 

The aim of this study was to describe immigrants experiences of change of activities before 

and after the residence permit. To examine this, nine participants were interviewed. They 

have had received residence permit for at least ten years, and could speak the Swedish 

language god enough to be able to have a conversation. There were five men and four women 

who participated in the ages between 25-50. The participants originally came from Turkey, 

Syria, Iraq and Iran. Data was analyzed with content analysis and analyzes showed three 

categories:i) The experience that a residence permit gives the right to work and education that 

describes the participants experience of their schooling, education and work before and after 

the residence permit. ii) Possibility to participate in activities in society that describes 

experience of possibilities,rights and participation in society before and after residence permit. 

iii) Experiences of leisure activities and everyday life describes experience of lack of daily 

activities and meaningful activities to perform before and after residence permit. The result of 

this study showed that the majority of the participants experienced difficulties and limitations 

to get to perform activities before getting residence permit and had more opportunities for 

activities after the residence permit. The conclusion of this study describes that there is a need 

to understand immigrants experiences of their situation. It also appears that this may be useful 

for occupational therapists and other professions to have an understanding and gaining insight 

into their lives and pay attention to possible further difficulties in activity and participation. 

 

Keywords: occupational therapy, experience of activities, immigrants, participation, changed 

activities 

 

 

 



 

4 
 

Innehållsförteckning 

INLEDNING…….……………………………………………………………………………………..5 

BAKGRUND……………………………………………………………………………......................6 

   Arbetsterapi och aktivitetens betydelse……………………………………………..…………………………..6 

   Balans i vardagen……....………………………………………………………….….........................................7 

   Kulturens betydelse för upplevelser av aktiviteter………………………………………………........................8 

   Arbetsterapi och immigranter…………………………..……………………………….....................................9 

PROBLEMFORUMLERING……………………………………………………………………........10 

SYFTE………………………………………………………………………………............................11 

METOD…………………………………………………………………………………......................11   

    Design…………………………………………………………………………………………….....................11 

    Deltagare och urval…………………………………………………….………………………........................11 

    Procedur………………………………………………………………………………………………………..12 

    Datainsamling…………………………………………………………………………………...……………..12 

    Dataanalys…………………………………………………………………………...........................................13 

ETISKA ASPEKTER……………………………………………………………….............................14 

RESULTAT…………………………………………………………………………………................15 

    Upplevelsen av att uppehållstillstånd ger rätt till arbete och utbildning………………………………………15 

    Möjlighet till delaktig i aktiviteter i samhället……………………………………………….………………..17 

    Upplevelser av fritidsintressen och vardagliga aktiviteter…………………………………….........................18 

DISKUSSION…………………………………………………………………………………………19 

    Resultatdiskussion……………………………………………………………………………………………..19 

    Metoddiskussion………………………………………………………………………………….……………22 

KONKLUSION………………………………………………………………………..........................23 

TILLKÄNNAGIVANDE……………………………………………………………..…….................24 

REFERENSLISTA…………………………………………………………………..………………...25 

Bilaga 1………………………………………………………………………………………………...28 

Bilaga 2………………………………………………………………………………………………...29 

 

 



 

5 
 

 

Inledning 

Enligt studien av Gupta och Sullivan (2013) har människor under flera decennier emigrerat 

till andra länder av olika anledningar, det har varit på grund av politiska skäl, krig och 

fattigdom och de drömmer om ett bättre liv. Idag är immigration ett omdiskuterat ämne i 

Sverige på grund av flyktingströmmen som finns idag, då krig förekommer i flera delar runt 

om i världen där civilbefolkningen flyr till länder som de anser har demokrati och frihet. 

Personer som flytt från sitt hemland har ofta levt under stor stress en tid innan de flyr och 

personerna lever i ovisshet i det nya landet under asylprocessen. Sverige är ett land där 

immigranter har möjlighet till permanent uppehållstillstånd vilket bidrar till att befolkningen 

ökar (Gupta & Sullivan, 2013). Många immigranter får efter erhållet uppehållstillstånd, 

bostad på områden som bland annat ligger längre ut från stan och på mindre attraktiva 

områden, de blir utsatta för diskriminering och blir hänvisade till lågbetalda och tunga 

arbeten. Detta är en förklaring till varför immigranter i Sverige upplever att de har dålig hälsa 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 

I Boström och Firouzfars (2015) studie framkom det att personer som var asylsökande 

saknade meningsfulla aktiviteter. Studien visade att asylsökande personer inte hade rätt till 

arbete vilket bidrog till att många spenderade en stor del av sin vardag i hemmet. De hade 

även brist på fritidsaktiviteter, därför gick dagarna ut på att bara vänta ut tiden tills ett besked 

om uppehållstillstånd kom. I studien framkom asylsökandes brist på aktivitetsbalans och de 

beskrev att de efter uppehållstillståndet kunde skapa rutiner och återgå till ett vardagligt liv 

med meningsfulla aktiviteter. Utifrån detta har författarna till den här studien valt att göra en 

studie om immigranters upplevelser av förändrade aktiviteter innan och efter 

uppehållstillstånd.  
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Bakgrund 

Arbetsterapi och aktivitetens betydelse 

Arbetsterapi innebär kunskap och förståelse om personens vardagliga aktiviteter relaterat till 

hälsa och delaktighet (Kielhofner, 2012; Sveriges arbetsterapeuter, 2013). Enligt Kielhofner 

(2012) är målet med arbetsterapi att möjliggöra aktiviteter utifrån personens vilja och stödja 

personen i aktivitet och delaktighet i den omgivande miljön. Kielhofner (2012) beskriver flera 

aspekter av miljön, två av de är fysiska och den sociala miljön. Den fysiska miljön är var 

aktiviteten äger rum och de föremål som används, den sociala miljön är med vem aktiviteten 

sker. I en persons miljö finns en rad olika begränsningar som hindrar aktivitetsutförandet, men 

även resurser som stödjer en persons aktivitetsutförande. Enligt Morville och Erlandsson 

(2013) hamnar asylsökande personer i en ny miljö som kan upplevas främmande jämfört med 

den de är vana med. Detta kan medföra en brist på meningsfulla aktiviteter som har en negativ 

effekt på deras hälsa och välbefinnande. Arbetsterapeuten arbetar med att stödja personer att 

utföra vardagliga aktiviteter och hur detta kan påverka personers hälsa, samt att engagera 

personer till att utöva olika aktiviteter (Backman, 2004; Erlandsson & Persson, 2014). Alla 

personer har ett behov av aktiviteter vilket kan vara både obligatoriska och frivilliga 

aktiviteter (Kielhofner, 2012). Det kan vara valda dagliga aktiviteter, delaktighet i en aktivitet 

eller att ha en balans av olika aktiviteter under dagen (Wagman & Håkansson, 2014a). Till 

exempel egenvård, arbete och fritid kan vara meningsfulla aktiviteter för personer. 

Otillfredsställande aktiviteter uppstår när en person eller grupp är oförmögen att engagera sig 

i dagliga aktiviteter. Otillfredsställda behov kan leda till förlust av mening i livet eller obalans 

i livet (Brown & Hollis, 2013; Wagman & Håkansson, 2014a).  

 

Enligt Brown och Hollis (2013) är aktivitets-deprivation ett tillstånd där en person eller en 

grupp av människor inte kan göra vad som upplevs som meningsfulla, på grund av yttre 

faktorer som förhindrar dem till aktiviteter utifrån de kulturella, sociala och personliga 

aspekterna. När personer inte har en meningsfull aktivitet att utföra uppstår en förlust av 
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engagemang i livet, som påverkar personens hälsa och välbefinnande. Undersysselsatta 

människor är i riskzonen att drabbas av ohälsa för att de har en för liten möjlighet till att 

uppleva meningsfulla aktiviteter och värde i livet. Personer med sysselsättning i hög grad har 

också en risk för ohälsa, eftersom de har för mycket att göra för att kunna ta hand om sig 

själva och sin familj (Brown & Hollis, 2013). Brist på möjlighet att delta i fritidsaktiviteter 

och produktiva aktiviteter orsakar obalans i aktivitetsutförandet, därför måste det finnas en 

balans mellan olika aktiviteter som personen utför (Brown & Hollis, 2013). 

 

Balans i vardagen 

Aktivitetsbalans är ett centralt begrepp inom arbetsterapi och antas vara nyckeln till hälsa och 

välbefinnande (Jonsson, Håkansson & Wagman, 2012; Wagman & Håkansson, 2014a; 

Wagman, Håkansson & Jonsson, 2015). Begreppet aktivitetsbalans definieras kort i 

litteraturen och det finns ingen enhetlig definition utan benämns till exempel som balans 

mellan arbete och vila, hur personer fördelar och organiserar sin tid, livsbalans samt balans i 

vardagen (Backman, 2004; Wagman, Björklund, Håkansson, Jacobsson, & Falkmer, 2011; 

Wagman et al, 2015). Aktivitetsbalans är ett begrepp som ligger till grund för arbetsterapi 

sedan 1920-talet. Adolph Meyer påpekade behovet av att utöva aktiviteter i fyra områden: 

arbete, lek, vila och sömn (Meyer, 1922). Senare påpekar arbetsterapeuter att det är 

nödvändigt med balans mellan aktiviteterna: produktivitet, fritid, personlig vård och vila. 

Aktivitetsbalans är individuellt och påverkas av kultur, värderingar och den omgivande miljön 

(Backman, 2004; Jonsson och Håkansson et al., 2012; Wagman, 2012; Wagman, Håkansson 

& Björklund, 2012; Wagman et al, 2015). 

 

Studier av Sandqvist, Åkesson och Eklund (2005) och Wagman och Håkansson (2014a) visar 

att anledningen till att hälsa och välbefinnande försämras vid obalans i vardagen är för att 

personer inte utför meningsfulla aktiviteter eller på grund av förlust av aktivitet, då personer 

inte utför någon aktivitet alls under dagen. Personer som har mycket fritid kan uppleva brist 
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på uppgifter att göra under dagen, andra kan uppleva sina dagar intensiva med lite fritid och 

för mycket att göra. Samtidigt kan några uppleva mycket att göra som tillfredsställande 

(Erlandsson, 2013). Även Håkansson, Dahlin-Ivanoff och Sonn (2006) beskriver att 

engagemang i meningsfulla aktiviteter är en anledning som möjliggör en uppnådd balans i 

vardagen genom att göra det möjligt för personer att utveckla en meningsfull självbild och en 

hanterbar, harmonisk aktivitetsplan. Balans i vardagen tyder på välbefinnande och brist på 

balans upplevs som överbelastande. Balansen mellan aktiviteter är en subjektiv upplevelse 

och formas efter personens upplevelse av vad balans och hälsa är, aktivitetsbalans kan även 

ses ur ett objektivt perspektiv (Wagman et al., 2011; Wagman et al., 2012). 

 

Kulturens betydelse för upplevelser av aktiviteter 

När personer har immigrerat, förändras deras liv drastiskt och personens förmåga att engagera 

sig i rutiner, vanor och roller som är bekanta för personen och dennes kultur påverkas (Meleis, 

Sawyer, Hilfinger Messias & Schumackers, 2000). Morville och Erlandsson (2013) beskriver 

att personer upplever sina liv som avbrutna på grund av geografisk förändring och kulturella 

normer, vilket medför förlust av roller, vanor och värderingar medan kombinationen leder till 

förlust av identitet. Enligt Bonsaksen och Kvarsnes (2016) och Kielhofner (2012) är det roller 

som ger personen en känsla av identitet. Eftersom roller är individuellt kan en persons olika 

roller förändrats över tid och flera personer kan identifiera sig till en och samma roll, dock 

identifiera sig till rollen på olika sätt. Vid brist på roller eller avsaknad av roller drabbas 

personers psykosociala välbefinnande.  

 

Asylsökande som inte fått beslut om uppehållstillstånd är begränsade i att delta i- och bidra 

till samhället på grund av lagar och regler som begränsar till att utföra nödvändiga och 

meningsfulla aktiviteter tills ansökan beviljats (Gupta & Sullivan, 2013). Socialstyrelsen 

(2009) beskriver att många personer som kommit till Sverige lider av psykosomatiska 



 

9 
 

symtom på grund av att de har upplevt kränkande och skrämmande situationer innan de anlänt 

till Sverige. Att integreras i samhället är viktigt för personers hälsa. Studier av Morville och 

Erlandsson (2013) och Sandqvist et al., (2005) visar att meningsfulla aktiviteter ger en 

betydelse för hälsan för personer med psykisk sjukdom. Enligt Frenchman (2014) kan 

arbetsterapeutens kompetens bidra till att hjälpa immigranter att engagera sig i aktiviteter och 

därigenom främja deras hälsa. Enligt Meleis et al. (2000) studie är delaktighet i vardagen en 

viktig aspekt hos personer som genomgår en förändring.  

 

Det är de sociala livsvillkoren i Sverige och riskfaktorerna som finns för immigranter i 

samhället som leder till att immigranter upplever mindre tillfredsställelse i det vardagliga livet 

(Socialstyrelsen, 2009). Den diskriminering som finns på arbetsmarknaden påverkar 

utlandsföddas livsvillkor och leder till en lägre inkomst samt arbetslöshet. Det tar minst tio år 

innan levnadsvillkoren för immigranter kan jämföras med resten av befolkningen (Erlandsson, 

2013; Clouston, 2014; Socialstyrelsen, 2009). För att personernas möjlighet till 

aktivitetsbalans ska förbättras behövs det tillgång till arbete, utbildning och meningsfulla 

aktiviteter, detta kan ske om ansökan om uppehållstillstånd beviljas (Erlandsson, 2013; 

Wagman et al., 2012).  

 

Arbetsterapi och immigranter 

Forskning av Eklund, Persson och Pooremamali (2011) och Gupta och Sullivan (2013) 

beskriver arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med immigranter, där arbetsterapeuterna 

beskriver att det finns kulturella skillnader som de behöver ta hänsyn till. Arbetsterapeuter har 

tidigare inte inriktat sig i forskning inom kulturell mångfald, därför vet de inte hur de ska 

handskas med det. Enligt Eklund et al. (2011) finns det ett behov av att undersöka kulturens 

roll i arbetsterapeuternas kliniska arbete med immigranter. Eklund et al. (2011) beskriver att 

begreppet kultur är komplext och svårt att definiera, samt att kulturen finns med i varje aspekt 
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av det dagliga livet. Detta kan därför bidra till skillnader mellan klientens och 

arbetsterapeutens mål, övertygelser och värderingar, som beskrivs vara de viktigaste 

anledningarna till varför arbetsterapeuter stöter på svårigheter i arbetet med immigranter. 

Eklund et al. (2011) fortsätter med att beskriva att arbetsterapeuter behöver utveckla kulturell 

kompetent vård på grund av den förändrade sociala miljön. Studien av Eklund et al (2011) 

beskriver att arbetsterapeuter behöver lära sig om de kulturella skillnaderna främst för att 

förstå betydelsen av arbete, fritid och egenvård, för att förstå innebörden av klientens syn på 

de olika aktiviteterna. Missförstånd kan påverka utvecklingen av förtroende och den 

terapeutiska relationen, vilket kan bidra till svårigheter för klientens känsla av hälsa och 

välbefinnande. Därför är arbetsterapeuters kunskaper och färdigheter viktiga i hur de kan 

stödja personer som upplever begränsningar eller hinder i delaktighet. Studien av Eklund et 

al., (2011) beskriver att alla människor har rätt till att vara delaktiga i olika aktiviteter. 

Processen av att byta miljö kan ha en negativ påverkan för immigranters välmående, då de 

kan uppleva svårigheter att utöva aktiviteter. (Frenchman, 2014; Gupta & Sullivan 2013).  

 

Problemformulering 

 Utifrån ovanstående litteraturgenomgång framkommer det att forskning inom kulturell 

mångfald är mestadels internationell och forskningen i Sverige är begränsad. Därför vet 

arbetsterapeuter inte hur de ska handskas med kulturens betydelse hos personer. Eftersom det 

i dagsläget finns en stor flyktingström behövs det göras flera studier i Sverige som undersöker 

immigranters upplevelser, för att få en större inblick och förståelse kring deras vardagliga liv. 

Vidare visar litteraturen brist på aktivitetsbalans hos asylsökande och det framkommer att de 

efter erhållet uppehållstillstånd kan skapa rutiner och återgå till ett vardagligt liv med 

meningsfulla aktiviteter. Utifrån detta har författarna till den här studien valt att göra en studie 

om immigranters upplevelser av förändring av aktiviteter innan och efter uppehållstillstånd.  
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka immigranters upplevelser av förändring av aktiviteter 

innan och efter uppehållstillstånd. 

 

Metod 

Design 

För att besvara syftet valde författarna en kvalitativ design med en retrospektiv ansats. 

Kvalitativa studier grundas på deltagarnas egna upplevelser och känslor kring ämnet 

(Dychawy Rosner, 2012; Lundman & Hällgren Granheim, 2012), därför skedde 

datainsamlingen genom individuella semistrukturerade intervjuer för att få en ökad förståelse 

av deltagarnas upplevelser av förändring av aktiviteter innan och efter uppehållstillståndet. 

  

Deltagare och urval 

Potentiella deltagare söktes inom olika kulturföreningar och Facebookgrupper för att nå ut till 

flera som kunde tänka sig att eventuellt delta i studien. Författarna hade på förhand uppsatta 

kriterier som de utgick från när de rekryterade potentiella deltagare för att på ett bra sätt 

kunna besvara studiens syfte. Urvalsgruppen för denna studie var immigranter då immigranter 

är personer som erhållit uppehållstillstånd. Inklusionskriterierna för deltagande i studien var 

att personerna skulle ha haft uppehållstillstånd i minst tio år för att ha hunnit få möjlighet till 

att integrera sig i samhället. Potentiella deltagarna skulle vara i åldrarna 25-50 år, detta var för 

att de potentiella deltagarna inte skulle vara under 15 år vid erhållet uppehållstillstånd då de 

behövde vara i en medveten ålder och ha upplevt asylprocessen. Vidare ville författarna ha 

deltagare som eventuellt studerar, arbetar eller har annan sysselsättning. Ytterligare ett 

kriterier var att de skulle kunna det svenska språket tillräckligt bra för att kunna delta i en 

intervju och för att undvika brist i kommunikationen mellan författarna och deltagarna. 
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Exklusionskriterierna var att potentiella deltagarna inte fick vara under 25 år eller över 50 år, 

de fick heller inte ha haft uppehållstillståndet i mindre än 10 år. Potentiella deltagare skulle ha 

gått igenom asylprocessen och inte haft möjlighet att ansöka om arbetstillstånd och 

medborgarskap på samma sätt som personer från EU länder kan. Anledningen till detta var på 

grund av att potentiella deltagarna måste ha upplevt förändring av aktiviteter innan och efter 

uppehållstillståndet. Författarna fick samtycke från elva potentiella deltagare om att delta i 

studien , varav två potentiella deltagare valde att avsluta deltagandet. Därmed deltog endast 

nio deltagare. Det var fyra kvinnor och fem män i åldrarna 25-50 år där medelåldern var 35 år. 

Deltagarna kom ursprungligen från Turkiet, Iran, Syrien och Irak och befanns sig i olika delar 

av Sverige.  

 

Procedur 

Författarna skickade ut missivbrev (bilaga 1) till den Kurdiska kulturföreningen i en stad i 

mellan Sverige, Islamiska föreningen i en stad i norra Sverige och Facebook-grupper där 

författarna bifogade breven elektroniskt. Det var till en början svårigheter att få tag i 

potentiella deltagare, då inget svar kom in. Efter några dagar valde författarna att delge 

informationen ännu en gång, totalt skickades missivbreven ut två gånger. Efter några veckor 

kontaktade potentiella deltagare själva författarna för att få mer information om studien och 

om intresse av deltagandet. Samtycke om att delta i studien inhämtades via mail och 

Facebook. I brevet beskriver författarna vad studien handlar om, urvalsgruppen, 

konfidentialitet, vad författarna ville undersöka, vem som kommer ha tillgång till 

datamaterialet samt att deltagarna när som helst kunde välja att avsluta studien. 

 

Datainsamling 

Vid intervjuerna säkerställde författarna informationen om deltagande i studien genom att de 
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gav samma information som finns i missivbrevet muntligt till vardera deltagare. Intervjuerna 

skedde via fysiskt möte eller per telefon beroende på vad deltagarna kände sig bekväma med 

samt på grund av långt avstånd mellan författarna och deltagarna. I den semistrukturerade 

intervjun använde författarna sig av ett frågeformulär (bilaga 2) med öppna frågor samt 

uppföljningsfrågor, i de fall då deltagarna besvarade de öppna frågorna sparsamt. 

Frågeformuläret (bilaga 2) utformades av författarna utifrån Wagman och Håkansson (2014b) 

frågeformulär (OBQ) för att fånga upp studiens syfte. Denna typ av intervjustruktur är 

relevant att använda för att deltagarna ska kunna beskriva sina upplevelser. Med hjälp av 

deras berättelser som är fokus för studien, skapas ett sammanhang och ger ett underlag för 

förståelse (Jonsson, Heuchemer & Josephsson, 2012). Författarna ställde följdfrågor under 

intervjuns gång såsom “kan du berätta mer om…” samt “kan du utveckla…” för att få fram 

ett rikt innehåll i svaren. Intervjuerna spelades in med hjälp av telefon med tillåtelse från 

deltagarna och för att undvika störande inslag ställdes de på flygplansläge, vilket förespråkas 

av Gillham (2008). Intervjuerna genomfördes enskilt och de fördelades mellan författarna, tre 

av deltagarna valde att ha intervjun på bibliotek eller lugnare café och sex av deltagarna valde 

att genomföra intervjun per telefon. Inspelningarna transkriberades kort därefter och 

transkriberingen gjordes av författarna som genomförde intervjun. Intervjuernas längd var på 

15-28 minuter (i genomsnitt 18 minuter). 

 

Dataanalys 

Författarna började med att transkribera intervjuerna var för sig. Författarna läste igenom 

samtliga transkriberingar på var sitt håll och analyserade datainsamlingen tillsammans. Nästa 

steg i analysen var att gemensamt plocka ut meningsbärande enheter som togs ut i ett 

dokument som båda författarna hade tillgång till. En kvalitativ innehållsanalys genomfördes 

enligt Lundman och Hällgren Granheim (2012). Meningsbärande enheterna kondenserades 

och kodades gemensamt av författarna och placerades i kategorier utifrån kvalitativ 

innehållsanalys. Vid bearbetningen och analyseringen av materialet gjordes en kvalitativ 
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innehållsanalys med induktiv ansats. Med en induktiv ansats menas att texten ska analyseras 

förutsättningslöst från författarna, texterna kan vara baserade på människors olika erfarenheter 

och upplevelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Meningsbärande enheter 

identifierades och viktig information från texterna som var relevant för studiens syfte 

formulerades till en så kallad kondenserad meningsenhet tillsammans av författarna. Vilket 

innebär att meningen kortades ner för att texten ska bli lätthanterlig. Därefter förkortades 

varje kondenserad mening ner till koder för att informationen med få ord ska kunna beskriva 

textens innehåll som författarna tillsammans kom fram till. Koderna delades sedan upp i 

kategorier,där de koder som definierade samma sak hamnade i en och samma kategori. 

Handledaren läste igenom tre av intervjuerna samt preliminära kategorier. Koderna delades 

slutligen in i tre huvudkategorier som tillsammans uppgav resultatet till deltagarnas 

upplevelser av förändring av aktiviteter innan och efter uppehållstillståndet. 

 

Etiska aspekter 

Innan intervjuerna påbörjades presenterades information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt för deltagarna. Missivbrevet skrevs med lättare svenska för att alla skulle 

förstå innebörden av studien och minimera risken för missuppfattningar. Missivbrevet 

innehöll information om vem som hade rätt till intervjuerna och transkriberingarna, det var 

endast författarna till studien som hade tillgång till inspelningarna därefter raderades 

inspelningarna. De som läste de utskrivna intervjuerna var författarna till studien samt 

författarnas handledare. Deltagarna informerades om konfidentiell hantering av 

transkriberingarna och rätt att avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång. 

En av riskerna som studien kunde medföra var att författarna kunde missförstå vad deltagarna 

hade sagt och försökt att förklara med anledning av brist på språkkunskaper. Det var även 

viktigt att informera deltagarna om studiens syfte och på vilket sätt resultatet kommer 

presenteras. Därför är det viktigt med noggrann hantering av förberedelser innan studien 
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påbörjas samt att vara noga med hanteringen av intervjuerna (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Studiens resultat kan vara användbart som information och ge en tydligare 

överblick av ämnet. Om resultatet i studien påvisar brist på någonting eller om det dras en 

slutsats om att det finns en viss problematik inom området kan informationen användas av 

olika professioner. Det kan bli ett område som arbetsterapeuter kan fördjupa sig inom 

(Morville & Erlandsson, 2013). Deltagarna som medverkar kanske upplever att de bidragit till 

någonting bra och känner tillfredsställelse i att fått chansen att berätta om sina liv och kan 

bidra till att deltagarna får en självinsikt. På grund av konfidentialitet kan deltagarna känna sig 

trygga i beslutet till medverkandet (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Resultat 

Utifrån analysen av insamlad data framkom det tre kategorier “Upplevelsen av att 

uppehållstillstånd ger rätt till arbete och utbildning”, “ Möjlighet till delaktighet i aktiviteter 

i samhället” och “Upplevelser av fritidsintressen och vardagliga aktiviteter” Den första 

kategorin beskriver brist på aktiviteter innan uppehållstillstånd som till exempel skolgång, 

utbildning och arbete och upplevelsen av att uppehållstillstånd ger rätt till aktiviteter efter 

uppehållstillståndet. Den andra kategorin beskriver upplevelsen av möjligheter, rättigheter och 

delaktighet av aktiviteter i samhället innan och efter uppehållstillståndet. Den sista kategorin 

beskriver upplevelsen av brist på aktiviteter att utföra innan uppehållstillståndet och fler 

möjligheter till aktiviteter efter uppehållstillståndet. Resultatet av kategorierna beskrivs i 

textform samt styrks med citat från deltagarna. 

 

Upplevelsen av att uppehållstillstånd ger rätt till arbete och utbildning 

Denna kategori beskriver deltagarnas upplevelser av aktiviteter som skolgång, utbildning och 

arbete innan och efter uppehållstillståndet. Många upplever svårigheter med språket och 

okunskapen i ett nytt land där allt känns ovisst och deltagarna beskrev det som påfrestande att 

vänta på uppehållstillstånd för att kunna börja i skolan och arbeta. Majoriteten av deltagarna 
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beskriver sin vardag utan värde och mening innan uppehållstillståndet. En deltagare beskrev 

följande: 

 

jag kände ingen, jag kunde inte systemet så bra, jag hade inte möjlighet att lära mig språket 

snabbt..jag tycker språk gör mycket...man kan integrera sig bättre...så..jag levde i min 

bubbla..väntade på ett svar om jag skulle stanna eller åka..jag hade ingen tanke om nånting 

[sic] förutom det...nu är det bra tack o lov. 

 

Dataanalysen visade att majoriteten av deltagarna upplevde att de hade/fick möjlighet att gå i 

skolan, utbilda sig och börja arbeta efter erhållet uppehållstillstånd. De nämnde känslan av 

tillfredsställelse, lycka och frihet efter att ha fått uppehållstillstånd. Däremot fick några av 

deltagarna möjlighet till att börja skolan för att lära sig språket innan de fått 

uppehållstillståndet på grund av ung ålder. De upplevde därför inte att deras vardag 

förändrades gällande skolgången vid erhållet uppehållstillstånd, förutom att förändringarna 

som deltagarnas föräldrar genomgick påverkade deltagarna till en tryggare vardag på grund av 

en stabilare ekonomi. En yngre deltagare beskrev sin mammas upplevelse som ett exempel: 

 

det är en enormt skillnad...om jag tar min mamma som exempel.. så då fick hon gå i skola i 

SFI och lära sig svenska men så fort vi fick uppehållstillstånd, pluggade hon till 

undersköterska och.. jobbade som undersköterska direkt.. det var ett stort steg för henne.. hon 

fick... om jag säger mer nytta av uppehållstillståndet i hennes ålder då 

 

Det fanns en deltagare som upplevde svårigheter att komma in i samhället och arbeta samt 

komma igång med aktiviteter efter erhållet uppehållstillstånd. Hon nämner att hon i sitt 

hemland haft en roll som arbetande kvinna vilket bidrog till självständighet för henne. Efter 

att ha kommit till Sverige har hon upplevt förlust av hennes tidigare roller, identitet och sedan 

haft svårigheter att skapa nya roller i Sverige. Majoriteten av deltagarna upplevde också 

förlust av sin identitet och roller som de tidigare haft i sitt hemland innan uppehållstillståndet, 

dock beskriver de sina nya roller som de skapat under åren efter erhållet uppehållstillstånd 

som tillfredsställande. En av deltagarna upplevde inga svårigheter med att komma in i 

samhället då hon fick möjligheten att börja arbeta innan erhållet uppehållstillstånd. 
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Möjlighet till delaktig i aktiviteter i samhället 

Denna kategori beskriver upplevelsen av möjligheter, rättigheter och delaktighet till 

aktiviteter i samhället innan och efter uppehållstillståndet. Innan erhållet uppehållstillstånd 

beskrev majoriteten av deltagarna att deras vardag gick ut på att vänta på besked om 

uppehållstillstånd. Samt att de inte hade rättigheter på grund av att de saknade de fyra sista 

siffrorna i personnumret, vilket bidrog till att deltagarna upplevde brist på social tillhörighet. 

Deltagarna beskriver även att de upplevde brist på aktiviteter som de kunde göra vilket 

exempelvis var att skaffa bostad, utföra fritidsaktiviteter, ta körkort och kunna resa till 

hemlandet för att hälsa på sina nära och kära. Deltagarna beskriver hemlängtan till sina 

hemländer, saknad av sina familjer och sina vänner som var kvar i hemlandet,vilket var en 

stor del av deras vardag innan uppehållstillståndet. Saknaden fortsatte även för vissa deltagare 

efter uppehållstillståndet på grund av andra skäl vilket var på grund av, exempelvis tidsbrist 

då arbete och utbildning tog stor del av deras vardag. En av deltagarna uttryckte sin 

upplevelse av vardagen innan uppehållstillståndet såhär: 

 

Jahh..det va längesen..men...det va jobbiga perioder..ehhm..för att jag hade ingenting...jag 

kunde inte jobba...jag kunde inte gå i skolan riktigt, jag hade ingen bostad då för att jag kunde 

inte hyra på mitt namn..ehhh….jag hade inte pengar, jag hade ingenting….ehhh..jag väntade 

och väntade bara...på att jag ska få uppehållstillstånd för att kunna börja mitt nya liv..jag 

hade lämnat allt bakom mig i mitt hemland för att börja på nytt...men det va svårt 

 

Och en annan deltagare beskrev sin upplevelse av vardagen innan uppehållstillståndet så här: 

 

“jaa..så man lever i en fängelse...fast man sitter inte inne man är ute.”  

 

Dataanalysen visade att majoriteten av deltagarnas upplevelser av vardagen innan erhållet 

uppehållstillstånd begränsade och gav begränsade möjligheter till aktiviteter och delaktighet i 

samhället. De beskrev svårigheter kring samhället och svenska systemet, till exempel 

kulturen, sederna, normerna, de oskrivna reglerna och värderingarna som finns i det svenska 

samhället. Vidare beskrev de känslan av ovisshet och brist på kunskap. I dagsläget, några år 
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efter uppehållstillståndet upplever majoriteten av deltagarna sina liv tillfredsställande och 

upplever att de har samma rättigheter som alla andra svenska medborgare och delaktighet i 

samhället. Majoriteten av deltagarna beskriver att de i dagsläget känner sig hemmastadda och 

att Sverige är deras land. Detta beskrevs av en deltagare på följande vis: 

 

“..jag känner mig som alla andra svenska personer här i landet och deras möjligheter o 

så..jag känner mig delaktig och att jag har kommit in i samhället och detta är det jag är 

nu..”  

 

 

 

 

Upplevelser av fritidsintressen och vardagliga aktiviteter 

Denna kategori beskriver upplevelsen av brist på vardagliga aktiviteter och även möjligheter 

att utföra meningsfulla aktiviteter innan uppehållstillståndet. Till exempel fritidsintressen, 

vissa hushållssysslor, ansöka om körkortstillstånd, och utföra viktiga ärenden (bankärenden 

och läkarbesök). Vidare beskriver denna kategori flera möjligheter till vardagliga aktiviteter 

samt meningsfulla aktiviteter efter uppehållstillståndet.  

 

Majoriteten av deltagarna upplevde tidigare, innan uppehållstillståndet, att de inte hade 

möjlighet till att utföra fritidsintressen på grund av rättighetsskäl utifrån lagar och regler. De 

upplevde också att de hade mycket fritid men inga aktiviteter att utföra. De hade inte 

möjlighet till medlemskap på exempelvis gym, fotbollsklubb och dylikt, vilket begränsade 

dem till att utöva sina fritidsintressen. Detta bidrog till att deltagarna upplevde brist på hälsa 

och välbefinnande. En av deltagarna uttryckte sig såhär: 

 

Jag gjorde inte mycket..jag väntade på besked..jag bodde hos de jag kände..försökte lära mig 

språket..asså..de jag bodde med försökte lära mig..det gick sådär..Svenska språk är 

svårt....sen jag hjälpte till med olika sysslor i deras hem o så..jag väntade på att dagarna 

skulle gå...så va min dag 

  



 

19 
 

De beskriver däremot att de idag, flera år efter uppehållstillståndet, har möjlighet att utföra 

sina fritidsintressen som de vill. Deltagarna nämner att de idag måste planera sin vardag för 

att hinna med sina fritidsintressen och de vardagliga aktiviteterna. Många beskrev att de idag 

har för mycket vardagliga aktiviteter och att de idag har ansvar och måsten som fyller deras 

vardag. De flesta deltagare nämner att de planerar sin vardag för att finna tid till de vardagliga 

aktiviteterna samt fritidsintressen. En av deltagarna beskrev det som följande: 

 

...ibland har jag inte tid men ibland räcker det och jag hinner allting..umgås med familjen, 

träffa kompisar o [sic]…göra andra saker också..men ibland räcker det inte på grund av att 

man kanske jobbar...kommer...efter..tre, fyra tiden då hinner man inte göra så mycket så.. 

  

En av deltagarna upplevde att tiden till att utöva fritidsintressen fanns, däremot hade 

deltagaren brist på intressen samt svårigheter att finna fritidsintressen att utföra. Enligt 

deltagarens upplevelse av vardagen idag är den sämre än när hon bodde i sitt hemland på 

grund av motgångar i det vardagliga livet.  

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva immigranters upplevelse av förändrade aktiviteter innan 

och efter uppehållstillståndet. Resultatet visade att uppehållstillståndet har betydelse för 

möjligheterna till aktiviteter hos deltagarna, då deltagarna upplevde sig begränsade innan 

uppehållstillståndet på grund av brist på rättigheter och språkkunskaper. Deltagarna beskrev 

begränsningarna de hade med anledning till att de inte tilldelats de fyra sista siffrorna i 

personnumret. Vidare visade resultatet att möjligheterna till aktiviteter efter erhållet 

uppehållstillstånd ökade för majoriteten av deltagarna. En av deltagarna upplevde svårigheter 

av förändring till det bättre och en av deltagarna upplevde inte svårigheter till aktiviteter och 

gemenskap i samhället varken innan eller efter erhållet uppehållstillstånd.  
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Det framkom även i resultatet att majoriteten av deltagarna upplevde brist på identitet på 

grund av förlorade roller och svårigheter att skapa nya roller innan uppehållstillståndet då 

deltagarna inte fått möjlighet till arbete och hade brist på fritidsintressen. En av deltagarna 

nämnde att möjlighet till arbete i hemlandet var större och att det i Sverige varit en svårighet 

att finna sysselsättning både innan och efter erhållet uppehållstillstånd. Morville och 

Erlandsson (2013) beskriver i sin studie personers upplevelser av sina liv som avbrutna på 

grund av geografisk förändring och kulturella normer, vilket medför förlust av roller, vanor 

och värderingar medan en kombination leder till förlust av identitet. Vidare beskriver 

Kielhofner (2012) roller som en känsla av identitet och att roller är en individuell upplevelse. 

Roller kan förändras över tid, brist eller avsaknad av roller kan påverka till att personen 

upplever brist på identitet och struktur i vardagen.  

 

Deltagarna upplevde att de var begränsade i att delta, bidra till samhället och utföra 

nödvändiga och meningsfulla aktiviteter innan erhållet uppehållstillstånd. Detta beskrivs även 

av Gupta och Sullivan (2013) som beskriver att asylsökande är begränsade att delta i 

samhället på grund av lagliga och regionala regler tills ansökan om uppehållstillstånd beviljas. 

Enligt Morville och Erlandsson (2013) hamnar asylsökande i en ny och annorlunda miljö som 

kan leda till att deras rätt och möjligheter till aktiviteter förändras till det sämre. Morville och 

Erlandsson (2013) och Sandqvist et al. (2005) beskriver att brist på meningsfulla aktiviteter 

leder till nedsatt välbefinnande. Vidare beskriver Sandqvist et al. (2005) och Wagman och 

Håkansson (2014a) att hälsa och välbefinnande försämras hos personer som inte utför 

meningsfulla aktiviteter eller har förlust av aktiviteter, då personer inte utför någon aktivitet 

alls under dagen. Deltagarna upplevde innan erhållet uppehållstillstånd att de hade brist på 

aktiviteter att utföra och upplevde sina dagar som besvärliga under väntan på 

uppehållstillståndet. Dels på grund av mycket tid som inte fylldes med meningsfulla 

aktiviteter och istället spenderades på sömn, vilket bidrog till en vardag utan värde och 

mening enligt deltagarna. Enligt Brown och Hollis (2013) kan brist på möjlighet att delta i 

fritid och sysselsättning orsaka obalans mellan aktiviteter och de framhåller att det bör finnas 
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en balans mellan de olika aktiviteterna som en person utför. Majoriteten av deltagarna 

upplevde att de hade balans mellan de obligatoriska aktiviteterna till exempel arbete, studier, 

hushållssysslor och vila några år efter erhållet uppehållstillstånd, däremot upplevde en 

deltagare att hon inte utförde tillräckligt med aktiviteter under vardagen och spenderade mer 

tid på vila. Backman (2004) och Jonsson och Håkansson et al. (2012) och Wagman et al. 

(2012) studier beskriver aktivitetsbalans på olika sätt som till exempel balans mellan arbete, 

fritid, personlig vård och vila. De beskriver även hur personer fördelar och organiserar sin tid 

och balans i vardagen och att aktivitetsbalans påverkas av kultur, värderingar och den 

omgivande miljön. 

 

Studien av Medin och Alexandersson (2000) beskriver att tillgång till ett arbete leder till 

förbättring av psykiska symtom och en starkare social tillhörighet. Det framkommer i 

resultatet att majoriteten av deltagarna efter uppehållstillståndet upplever sig som en del av 

samhället och de känner sig hemmastadda i Sverige. Vidare visar resultatet hur arbete kan 

bidra till tillfredsställelse och en känsla av självständighet. Delaktighet i vardagen är en viktig 

aspekt för personer som genomgår en förändring enligt Meleis et al. (2000). Resultatet visade 

brist på delaktighet bland deltagarna i deras vardag innan uppehållstillstånd. Deltagarna kände 

inte en gemenskap i samhället och beskrev svårigheter till integration på grund av till exempel 

okunskap om det svenska rättssystemet/ samhället, och som tidigare nämnts på grund av 

språkbrist. Vidare har det framkommit i resultatet att möjlighet till delaktighet ökat efter 

uppehållstillståndet hos majoriteten av deltagarna. Anledningen grundas på att utbildning lett 

till ökade språkkunskaper och därmed möjlighet till delaktighet i olika aktiviteter. Även 

Brown och Hollis (2013) och Kielhofner (2012) och Wagman och Håkansson (2014a) 

beskriver behovet av aktiviteter både mellan obligatoriska och frivilliga aktiviteter. Som kan 

vara delaktighet i en aktivitet, dagliga aktiviteter eller en balans mellan olika aktiviteter i 

vardagen. Otillfredsställande aktiviteter uppstår när en person eller grupp inte har möjlighet 

till att engagera sig i aktiviteter, vilket stämmer överens med resultatet i den här studien där 

majoriteten av deltagarna nämnt otillfredsställelse med att inte kunna utföra de aktiviteter de 
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funnit meningsfulla. 

 

Enligt Eklund et al. (2011) stöter arbetsterapeuter på svårigheter i arbete med immigranter på 

grund av skillnader mellan klientens och arbetsterapeutens mål, övertygelser och värderingar, 

vilket kan bero på brist på forskning kring ämnet. För att skapa bättre förutsättningar för 

delaktighet i det svenska samhället kan arbetsterapeutens kunskaper om aktivitetsbalans och 

deras aktivitetsfokus gynna immigranters och asylsökandes välmående (Kielhofner, 2012). 

Vidare beskriver även Frenchman (2014) och Gupta och Sullivan (2013) att arbetsterapeutens 

roll bland annat är att hjälpa immigranter att engagera sig i aktivitet och därigenom främja 

deras hälsa. Enligt Eklund et al. (2011) måste arbetsterapeuter engagera sig i kulturell 

kompetent vård för att förstå hur klientens liv påverkas. Arbetsterapeuter behöver utveckla 

kulturell kompetens om den förändrade sociala miljöns påverkan och lära sig mer om 

kulturella skillnader för att förstå betydelsen av aktiviteter för immigranter. Därmed beskriver 

Eklund et al. (2011) att arbetsterapeuters kunskaper och färdigheter i hur de kan stödja 

personer som upplever begränsningar eller hinder att vara delaktig i en aktivitet är viktigt.  

 

Metoddiskussion 

Det var till en början problematiskt att få deltagare till studien vilket kan bero på att 

informationen inte nått fram till de potentiella deltagarna på bästa sätt. Till vidare forskning 

kan det vara bra att kontakta flera föreningar samt besöka föreningar om möjligheten finns 

och ge ut informationsbrevet i pappersform. Författarna fick upprepade gånger skicka 

förfrågan till föreningarna och grupperna som valdes för att till slut bli besvarade. I slutändan 

anmälde elva deltagare intresse där två deltagare sedan valde att avbryta deltagandet på grund 

av tidsbrist. Genom urvalet av deltagare i förhållande till ålder och kön var det möjligt att 

skapa en inblick av upplevelsen av förändrade aktiviteter innan och efter erhållet 

uppehållstillstånd. Ett moment i genomförandet av studien kunde utförts annorlunda vilket var 

intervjuernas tillvägagångssätt. Författarna hade inte möjlighet att ha fysiska möten med alla 
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deltagare vilket bidrog till att de flesta intervjuerna skedde via telefonsamtal. Genom 

telefonsamtal var det lättare för deltagarna att bli distraherade av andra moment som skedde i 

deras tillvaro, vilket resulterade till pauser och distraktion från frågorna därmed kan det vara 

bra om möjligheten finns att utföra intervjuerna genom att ha ett fysiskt möte. Deltagarna 

uttryckte sig tydligt med undantag för några få som upplevde svårigheter att uttrycka sig 

språkligt, författarna har under intervjuerna kontrollerat att de uppfattade deltagarnas svar 

korrekt. 

 

Det finns skillnader mellan deltagarnas åldrar vilket kan vara positivt då deltagarnas 

erfarenheter varierar. Författarna har använt sig av citat från deltagarna för att styrka 

deltagarnas upplevelser. Citaten i resultatet har inte korrigerats och är direkt från deltagarnas 

berättelser på grund av att feltolkning ska förhindras. Citaten kan innehålla felaktiga 

meningsuppbyggnader, dock framkommer det tydligt vad deltagarna vill uppge. Deltagarna 

som medverkat i studien kommer från mellanöstern, vilket innebär att de har liknande kulturer 

och bakgrunder. Detta kan ha bidragit till likadana upplevelser och tolkningar av deras 

situationer (Flores, 2002). Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2012) är det viktigt att 

analysera informationen förutsättningslöst vilket författarna har tagit hänsyn till. Författarna 

har haft en kontinuerlig kontakt och samtalat med varandra under studiens gång för att skapa 

en så tillförlitlig studie som möjligt, vilket även Lundman och Hällgren Granheim (2012) 

beskriver är viktigt.  

 

 

 

Konklusion 

Sammanfattningsvis visar resultatet av denna studie att deltagarna upplevt förändringar av 

aktiviteter innan och efter uppehållstillståndet. De har stött på motgångar och upplevt 

begränsningar i förhållande till deras tidigare liv i hemlandet. De har upplevt svårigheter med 



 

24 
 

att leva sina liv under samma förutsättningar som svenska medborgare har samt upplevt brist 

på aktiviteter och delaktighet innan erhållet uppehållstillstånd. Deltagarna var tvungna att 

vänta på besked om uppehållstillstånd innan de fick rättigheter att utföra de aktiviteter som de 

ville utföra. De beskriver väntan, längtan och önskan till frihet då de kände sig begränsade till 

att utföra aktiviteter. Resultatet visar också att majoriteten av deltagarna upplevt förbättring 

efter erhållet uppehållstillstånd då de fick rättigheter och möjligheter till att skapa en vardag 

med aktiviteter som de ville göra. Deltagarna beskriver att uppehållstillstånd är av värde för 

att kunna utföra de aktiviteter som bidrar till delaktighet i samhället som till exempel att 

kunna utbilda sig, arbeta, utföra ärenden och utföra fritidsintressen som för varje deltagare 

ansågs vara av vikt för en tillfredsställande vardag samt för deltagarnas självständighet. 

Deltagarna upplevde förändringar av aktiviteter innan och efter uppehållstillståndet då de 

tydligt beskrivit att det har skett förändring till flera möjligheter till aktiviteter och därmed 

bidragit till delaktighet i samhället. Resultatet visar även på att medvetenhet om deltagarnas 

tidigare situation och begränsade möjligheter bör uppmärksammas hos arbetsterapeuter och 

andra yrkesgrupper som kan komma att arbeta med immigranter i sitt arbete. Detta för att 

även få förståelse och en större inblick av deras liv samt uppmärksamma eventuella fortsatta 

svårigheter till aktivitet och delaktighet. Författarna anser att resultatet kan uppmärksammas i 

olika arbetsterapiverksamheter för att kunna engagera immigranterna till aktiviteter, 

delaktighet samt främja deras hälsa. Det är viktigt att vidare forskning görs inom ämnet som 

Eklund et al. (2011) och Morville och Erlandsson (2013) påpekar. Författarna föreslår att 

framtida studier kan ha fler deltagare för att utvidga undersökningsgruppen och att ha en 

bredare variation av etnicitet för att se om resultatet skiljer sig mellan deltagarna.  

 

 

Tillkännagivande 

Vi vill ge ett stort tack till deltagarna som ställt upp och bidragit till denna studie och vi vill 

även tacka Maria Prellwitz för sitt handledande genom studiens gång. 
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Bilaga 1  

Information och förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 

  

Hej! 

  

Många personer som har flyttat till Sverige under de senaste åren har beskrivit problem med 

att fylla sin tid med meningsfulla aktiviteter under den tid de väntat på uppehållstillstånd. 

Denna studie har för avsikt att undersöka om möjligheten har förbättrats efter erhållet 

uppehållstillstånd. 

  

Därför frågar vi dig som haft uppehållstillstånd i minst 10 år om du vill vara med och delta i 

en studie där vi ställer frågor om hur din möjlighet till aktivitet är i nuläget och hur det har sett 

ut tidigare innan uppehållstillståndet. Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som 

helst välja att avbryta ditt deltagande utan att ange specifik orsak. Alla som deltar kommer att 

förbli anonyma och resultatet i den färdiga studien presenteras behandlas så att ingen enskild 

person går att identifiera. 

  

Om du tackar ja, kommer vi att tillsammans planera in tid och rum för intervjun som kommer 

att innehålla några frågor om hur din dag ser ut samt hur din dag såg ut tidigare, innan du fick 

uppehållstillstånd. Intervjun beräknas ta cirka 30-40 minuter och kommer att spelas in, det är 

endast vi författare till studien som kommer att ha tillgång till inspelningen efter att studien är 

färdig kommer inspelningen raderas. De som kommer läsa de utskrivna intervjuerna är vi som 

gör studien och vår handledare. 

  

Efter att studien har avslutats publiceras den på Luleå tekniska universitets hemsida. För mer 

information om studien och intresse om deltagande i studien var god att kontakta oss via mail. 

  

  

Med vänliga hälsningar 

Serwin Isik och Lina Bäcklin 

  

Handledare: Maria Prellwitz 

Universiterslektor 

Luleå tekniska universitet 

Mail: Maria.prellwitz@ltu.se 

Telefon nr: 0920-491000 

  
Serwin Isik     Lina Bäcklin 
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Arbetsterapeutstudent     Arbetsterapeutstudent 

Luleå tekniska universitet    Luleå tekniska universitet 

Mail: serisi-3@student.ltu.se   Mail: linbic-3@student.ltu.se 

Bilaga 2 

 

Frågor  

● Kön 

● Ålder: hur gammal är du? 

● hemland/ursprung? (vilket land är du ifrån?) 

● Arbete, studerar eller annan sysselsättning (Vad har du för sysselsättning?) 

● Innan uppehållstillståndet hur såg din vardag ut?(Hur såg din vardag ut innan du blev 

tillgiven uppehållstillstånd?) 

● Hur meningsfull upplever du din situation? (Upplever du din situation som 

meningsfull?) 

● Upplever du att du hinner göra det du skulle behöva under en dag? 

● Känner du dig tillfredsställd med hur vardagen ser ut? 

● Upplever du att du har tid för att umgås med andra/ ensamtid?  

● Känner du dig tillfredsställd med ditt yrke/utbildning? 

● Upplever du att tiden räcker till för utöva dina fritidsintressen/ aktiviteter du måste göra?  

● Upplever du balans mellan obligatoriska aktivitet och fritids intressen? 

● Hur upplever du balansen mellan vila och dagliga aktiviteter? 

● Hur ser din vardag ut idag?( Hur ser en vanlig dag ut för dig?) 

● Upplever du samhörighet i samhället?( Känner du att du passar in i samhället?) 

● Hur var det innan uppehållstillståndet? (Hur såg samhörigheten ut för dig innan du fick 

uppehållstillstånd?) 

● Innan uppehållstillståndet vad saknade du? (värdeupplevelser - något från sitt hemland, 

syssla osv) 

● I dagsläget är det något du saknar nu?(samma som ovan) 

mailto:linbic-3@student.ltu.se
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● Upplever du att dygnets timmar räcker till? 

  

 

Uppföljningsfrågor - exempel 

Berätta mer 

Kan du utveckla 

Är du nöjd med tillvaron? 


