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Sammanfattning 

Den här rapporten är en utvärdering av projekt Inspira, som avser "Integrerad behandling för 

personer med psykisk ohälsa inom etableringen i Uppsala län". Målgruppen för projektet är 

migranter med traumatisk bakgrund och psykisk ohälsa. Deltagarna i projektet är migranter 

från 18 år och uppåt som har haft en pågående etableringsplan hos Arbetsförmedlingen och 

som haft svårt att fullfölja denna på grund av psykisk ohälsa - eller psykisk och fysisk ohälsa i 

kombination - som i sin tur hänger samman med erfarenheter av krig och flykt. Målet med 

insatserna i projektet har varit att förebygga och minska psykisk ohälsa, främja en hälsosam 

livsstil och därmed ge dessa personer förutsättningar att klara av aktiviteter enligt sin 

etableringsplan. Projektet är ett samverkansprojekt som påbörjades i Uppsala mellan 

Arbetsförmedlingen, Uppsala kommun och Röda korsets behandlingscenter. Projektet har 

pågått mellan 2015-2017.  

Tio intervjuer har gjorts med personer som medverkat i projektet (mellan oktober till 

november 2017) och med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys beskrivs deras upplevelser. 

Syftet är att beskriva hur deltagare upplever att projektet har fungerat och hur de upplever att 

aktiviteterna i projektet har påverkat deras psykiska hälsa, samt förmåga att fullfölja 

etableringsinsatser med sikte på arbete/utbildning. Ambitionen är att lyfta fram lärdomar från 

projektet utifrån ett deltagarperspektiv, för att på så vis ge en röst åt de individer som deltagit 

i projektet och åt de som kan delta i liknande insatser. Rapporten är skriven på uppdrag av 

Arbetsförmedlingen.   

Resultaten visar att deltagarnas inställning är genomgående god till insatserna i Inspira. De 

som intervjuades uttrycker sig i positiva termer kring utförande, stöd och handläggning. 

Personalens engagemang och goda bemötande bidrog till den positiva upplevelsen av 

insatserna. Trots en positiv inställning till projektet anser många att de ännu inte är 

arbetsförmögna, även om man överlag har utvecklas i rätt riktning tack vare insatserna. 

Deltagarna är motiverade till arbete, men uttryckte också en tvekan inför sin egen förmåga att 

klara av en riktig sysselsättning. Den dominerande inställningen är att den egna hälsan, 

psykiskt och fysiskt blivit bättre på grund av insatserna, men att man ännu inte är helt bra och 

att hinder kvarstår. Detta uttrycker man oberoende av om man i stort sett avslutat sina insatser 

eller är mitt i dem. 
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Även andra problem upplevdes bidra till att vara långt ifrån arbetsmarknaden. Att ha svaga 

språkkunskaper och att tidigare arbetslivserfarenheter inte är direkt användbara i Sverige 

beskrivs som stora hinder. Anhörigas svårigheter i hemlandet är ytterligare ett hinder för tron 

på att man ska klara av en etablering på arbetsmarknaden. Problematiken är komplex, vilket 

kan medföra en längre process mellan insats och arbetsliv.  

Många ger uttryck för att de trots sina mångfacetterade sjukdomar och alla sina problem 

lyckas mobilisera tillräcklig kraft och energi för att möjliggöra ett liv med en daglig aktivitet 

med alla de krav en sådan innebär. Dessa människor har deltagit i SFI- utbildningen, samtal 

med psykolog och friskvårdaktiviteter och några av dem haft praktik.  

Deltagarna i Inspira är flyktingar och hade symptom som kan relateras till trauma. PTSD eller 

relaterade symptom kan utgöra hinder för arbete och personer med dessa symptom behöver 

tid och samordnade resurser för att må bättre och etablera sig på arbetsmarknaden. De som 

intervjuats ger uttryck för att ha behov av kontinuerlig rehabilitering-, medicinsk-, och 

psykologisk behandling i kombination med arbetsförberedande insatser för att hitta fram till 

kapacitet och resurser.  
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Bakgrund 

Människor på flykt 

I dagsläget befinner sig omkring 65 miljoner människor på flykt från sina hem, vilket är en 

historisk hög siffra [1]. Ungefär sex procent av dessa människor befinner sig i Europa, vilket 

motsvarar fyra miljoner människor. Det osäkra världsläget under det senaste decenniet har 

inneburit en kraftig ökning av flyktingströmmar till Sverige, där framför allt konflikten i 

Syrien kan ses en orsaksförklaring till att antalet asylsökande har fördubblats 2014 i 

jämförelse med 2012 [2, 3]. 

Under 2014 ansökte omkring 80 00 människor om asyl och under 2015 fördubblades den 

siffran till 160 000 [4]. År 2014 var de största grupperna av asylsökande från Syrien (38 %), 

Eritrea (14 %) samt Somalia (6 %). År 2016 var de tre största grupperna av asylsökande från 

Syrien (20 %), Afghanistan (11 %) och Irak (10 %) [5]. Numera kommer allt färre människor 

till Sverige för att söka asyl. Detta beror på en rad olika politiska åtgärder, både i Sverige och 

i övriga världen. 

Med tanke på att flyktingar utgör en särskild sårbar grupp kan anpassningen till ett nytt liv 

och i ett nytt land vara väldigt utmanande både för individen och för omgivningen.  

Anpassningen till det nya livet måste ofta ske samtidigt som man behöver hantera 

psykologiska problem som är orsakat av hemska och livshotande händelser i hemlandet och 

under tiden på flykt. I ett sådant läge kan etableringsprocessen bli mycket besvärlig för att 

individen har begränsade möjligheter att tillgodogöra sig de kunskaper eller färdigheter som 

krävs i det nya samhället. 

Psykisk ohälsa bland flyktingar 

Samhället står inför större utmaningar gällande behandlingar för personer med psykiska 

sjukdomar.  I flera kulturer är det dessutom vanligt med stigmatisering kring psykiska 

sjukdomar vilket medför att många undviker att söka vård för sina besvär [6]. Personer med 

flyktingbakgrund kan samtidigt ha ett större vårdbehov och det gäller särskilt de som har 

traumatiska erfarenheter bakom sig [7]. 

Enligt internationella studier har flyktingar en ökad risk för psykisk ohälsa [8] [9, 10]. 

Forskningen visar att immigranter med flyktingbakgrund löper ökad risk att drabbas av 

psykiska och fysiska sjukdomar jämfört med andra grupper av utrikes födda och den 

inhemska befolkningen [11]. Enligt Socialstyrelsen uppskattas mellan 20-30 procent av 
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asylsökande flyktingar som anländer till Sverige lida av psykisk sjukdom [6]. Detta kan bero 

på faktorer som har med tiden före, under eller efter själva migrationen att göra. 

Många flyktingar har varit med om separationer, materiella förluster och hot, tortyr och våld 

[7, 9]. Personer med flyktingbakgrund kan känna sig isolerade i det nya landet på grund av 

språksvårigheter, en svår ekonomisk situation, utanförskap, en otrygg tillvaro och bristande 

socialt nätverk [7]. Kvinnor har en högre risk att drabbas av psykisk ohälsa än män [11]. 

Kanadensiska studier visar att kvinnor med utrikesbakgrund löper en dubbelt så stort risk att 

drabbas av postpartumdepression [7, 12]. Detta kan ha samband med pre- och 

postmigrationens stress och trauma. Språksvårigheter och rädsla av stigmatisering inom den 

egna gruppen tros också påverka situationen [7]. I mellanöstern, Asien och Afrika är det 

vanligt med stigmatisering av psykisk ohälsa [12, 13]. 

I en svensk studie om nyanlända irakier i Malmö konstateras att gruppen har generellt sämre 

psykisk och fysisk hälsa än befolkningen i riket [14]. I en annan studie från 2016 som är 

baserat på tvärsnittsdata insamlad via enkäter visas att den psykiska hälsan är mycket stor 

bland nyanlända från Syrien och bland asylsökande från Eritrea, Somalia och Syrien. Samma 

studie visar att nästan 30 % av studiedeltagare från  Syrien lider av depression eller 

ångestproblematik samt  posttraumatiskt stress syndrom (PTSD)[15].  

Posttraumatiskt stressyndrom 

 Psykisk ohälsa i form av bland annat posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) , ångeststörningar 

och depression är vanligt förekommande bland vuxna flyktingar och asylsökande [16, 17]. 

Personer som har varit torterade löper betydligt ökad risk att drabbas av posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD) och depression [9]. En stor översikt studie har visat att frekvensen av 

diagnosen PTSD är tio gånger så vanligt hos personer med flyktingbakgrund jämfört med den 

inhemska befolkningen [18]. Samma studie visar även att en av tjugo patienter med 

flyktingbakgrund lider av en svår depression och cirka en av tjugofem lider av generellt 

ångestsyndrom [18].  

Individer som lider av PTSD eller traumarelaterade symptom har kraftiga psykologiska och 

fysiologiska reaktioner på omständigheter i vardagen som påminner personen om traumat. 

Symptomen yttrar sig i form av isolerings tendenser, ångest, depression, sömn och 

koncentrationssvårigheter som associeras till traumat. De psykosomatiska besvären är bland 

annat magont, huvudvärk och hjärtpåverkan [19]. Andra vanliga symptom är ilska och 

pendlande mellan vredesutbrott och förtvivlan samt känslor av hopplöshet [20].  
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Etableringen i Sverige 

Den svenska integrations- och etableringsprocessen ett högaktuellt ämne i dagens samhälle, 

dels för att många flyktingar kommer till Sverige och dels för att integrationsfrågor berör 

många områden. Etableringsinsatser för invandrare berör personer mellan 18-64 år, som har 

fått uppehållstillstånd (lag 2010:197). Efter bosättning i en kommun ska Arbetsförmedlingen 

upprätta en individuell etableringsplan tillsammans med nyanlände så fort som möjligt. Den 

individuella etableringsplanen består av en sysselsättning på heltid (40 timmar per vecka) 

under högst två år och innefattar aktiviteter såsom svenskundervisning, samhällsorientering, 

samt andra aktiviteter såsom arbetsförberedande aktiviteter med syfte till att påskynda inträdet 

på arbetsmarknaden. Förutsättningen för att få ersättning som betalas ut till 

etableringssökande individer är att personen deltar i de aktiviteter som finns i den upprättade 

individuella etableringsplanen. 

Enligt proposition 2009/10:60 är ohälsa är en av de vanligaste orsaker till att nyanlända 

avbryter sina etableringsinsatser. I etableringsinsatser för etableringssökande individer i 

Uppsala län konstateras också att det finns personer som har svårt att fullfölja aktiviteter i sin 

etableringsplan på grund av psykisk och fysisk ohälsa [21, 22]. Mot bakgrund av de 

svårigheter som finns bland nyanlända i Uppsala län startades projektet Inspira av 

Arbetsförmedlingen i samarbete med Uppsala kommun och Röda Korset behandlingscenter.  

Om Inspira 

Syftet med projektet 

Syftet med projekt Inspira har varit att skapa förutsättningar för att hjälpa migranter med 

traumatiska bakgrunder och speciella behov av psykosocial karaktär att klara av sina 

individuella etableringsplaner. Projektet avser att förbättra vederbörandes möjlighet att 

etablera sig i samhället och närma sig till arbetsmarknaden. Målet med projektet är att minska 

psykisk ohälsa och främja en hälsosam livsstil och minska passivitet hos projektdeltagare. 

Projektet har pågått mellan 2015 och 2017. 

Deltagare 

Projekt Inspira riktar sig till personer i etableringen i Uppsala där målgruppen är nyanlända 

personer mellan 18 och 64 år med uppehållstillstånd.  Deltagarna rekryteras via 

Arbetsförmedlingen, och efter ett screeningsamtal förmedlas kontakt med RKC Uppsala för 

bedömningssamtal och ställningstagande om påbörjad behandling. Inklusionskriterier har 

varit personer med psykisk ohälsa eller psykisk och fysisk ohälsa i kombination, där ohälsan 
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är relaterad till erfarenheter av krig, flykt eller tortyr. Att uttrycka motivation till att delta i 

psykologiska och hälsofrämjande insatser är också ett kriterium. Exklusionskriterier har varit 

pågående substansmissbruk, akut suicidalitet eller psykos. Ingen tidsram för deltagande sattes 

då patientgruppen är relativt heterogen avseende behov. Varje kvartal kallas deltagarna till 

individuella uppföljningsmöten tillsammans med behandlare och projektledare, där man 

diskuterar och revidera planeringen och tog beslut om fortsatt deltagande eller plan om avslut. 

Då en persons etableringsplan tar slut ska i regel deltagandet avslutas, men vid fortsatt behov 

och motivation till behandling kan man i vissa fall fortsättningsvis ha aktiviteterna som en del 

av sin sysselsättning och i andra fall fortsätta psykologkontakt i RKC Uppsalas ordinarie 

verksamhet. 

Projektets aktiviteter är en del av etableringsplanen ger en ersättning i form av 

etableringsersättning. Vikt har lagts vid deltagarnas motivation att ta del av de aktiviteter som 

erbjuds inom projektet och att börja i projektet var frivilligt.  

Behandlingsinsatser 

Kärnan i projektet är att förbereda deltagarna inför arbetet genom ett insatsprogram som 

bygger på helhetstänkande kring individen. Insatsprogrammet utgörs av både 

kompetensutvecklande, friskvårdande och behandlande inslag. Projektet är avsett för att stötta 

och hjälpa deltagare som på grund av psykisk ohälsa och psykosociala problem har utvecklat 

ett utanförskap i samhället och står långt ifrån arbetsmarknaden. Alla deltagare i projekt 

Inspira erbjöds individuell psykologkontakt, hälsofrämjande aktiviteter och individuell 

fysioterapeutisk bedömning och konsultation [23]. 

Psykologisk behandling 

Den psykologiska behandlingen motsvarade den som bedrivs i RKC Uppsalas ordinarie 

behandlingskontakter. Vanliga problem som varit i fokus i behandlingen är nedstämdhet- och 

ångestproblematik samt posttraumatisk stress. Totalt sex behandlare var inblandade, varav tre 

har KBT-inriktning (kognitiv beteendeterapi) och tre psykodynamisk. Deltagare fick 

behandling baserad på KBT eller Acceptance and Commitment Therapy (ACT).  

Fysioterapi 

Deltagare har genomgått en fysioterapeutisk bedömning inför deltagande. Vissa deltagare har 

fått flera sessioner med fysioterapi, baserat på individuella behov. Fysioterapin har fungerat 

som ett komplement till offentlig vård och ofta samverkat med denna genom planering och 
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informationsutbyte. Man har lagt stor vikt vid planering av personens fortsatta egenvård och 

fysiska aktivitet. Vanliga områden för insatser har varit spänningstillstånd och smärta. 

Hälsofrämjande insatser 

Deltagarna har erbjudits fysisk aktivitet under ledning av fysioterapeut. Aktiviteterna har varit 

vattengymnastik, yoga, gymträning samt under det andra året även qigong. Under det första 

året i projektet erbjöds alla under inledningsfasen i sitt deltagande fyra grupptillfällen om 

olika aspekter av hälsa och egenvård, och under det andra året har många tagit del av 

kostinformation av extern föreläsare. Alla har haft möjlighet att få årskort till Friskis &Svettis 

och gymintroduktion av fysioterapeut. Under 2017 har som ett alternativ till detta erbjudits 

årskort till ett Fitness 24 Seven-gym med avdelning för enbart kvinnor. 

Vägledningsgrupp på Arbetsförmedlingen 

Syftet med en s.k. vägledningsgrupp var att få en övergripande bild av svensk arbetsmarknad, 

skapa motivation och en riktning framåt för individen genom olika övningar i grupp. 

Deltagarna sågs vid fyra tillfällen tillsammans med arbetsförmedlare, arbetspsykolog och tolk. 

De fick berätta om sin egen arbetslivsbakgrund och komma fram till möjliga fortsatta vägar 

mot arbete eller studier i Sverige. Värderingsövningar handlade om att ta ställning till olika 

värderingar i förhållande till arbete, att lyfta fram positiva personliga egenskaper som kan 

användas i ett arbetssökande i Sverige och att praktiskt träna på en anställningsintervju. 

Vidare gavs information om begreppet funktionsnedsättning och olika möjligheter till stöd 

som Arbetsförmedlingen kan ge vid behov.  

Efter vägledningsgruppen ägde enskilda samtal rum med fokus på individens mål mot arbete 

eller studier och individens förutsättningar. Syftet var också och att stämma av kring eventuell 

funktionsnedsättning samt om behov av anpassning förelåg. Den planering som skapades vid 

individuella möten var sedan grunden för den fortsatta etableringsplanen för individen.  

Gruppen erbjöds fortsatta träffar efter att själva vägledningsgruppen var avslutad, i form av ett 

Jobbcafé. Fokus var deltagarnas olika frågor kring arbete, studier och fortsatt planering där 

dessa diskuterades i grupp. Forumet skapade även en möjlighet att kunna stödja varandra 

inom gruppen fortsatt. Samtal med arbetsförmedlare, arbetspsykolog, arbetsterapeut och 

socialkonsulent har även ägt rum vid andra tillfällen vid behov.  
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Samverkan 

Samverkan har skett mellan fler aktörer vid bedömning av individens stöd- och vårdbehov 

och vid planering av arbetspraktik, undervisning och andra inslag i etableringen. Detta har 

förutsatt ett samarbete mellan bl.a. medarbetare på Röda Korsets behandlingscenter, 

arbetsförmedlare, specialister på Arbetsförmedlingen, personal inom vården, lärare som 

arbetade med svenska för invandrare (SFI) och socialsekreterare. 

Utvärdering 

I slutet av 2016 presenterades en första utvärdering av projektet, där data samlades in med 

enkäter [24]. Resultaten visade inte på någon större förändring i sysselsättning vid 

uppföljningen eller att deltagarna i högre utsträckning hade en egen försörjning, men att 

många fått en högre ekonomisk ersättning då de också erhållit försörjningsstöd. En majoritet 

upplevde att projektet hjälpt dem att kunna ta del av övriga etableringsinsatser. Tydligt i 

gruppen var förekomst av långvarig sjukdom, somatiska symptom, ett lågt subjektivt 

välbefinnande, hög skattning av symptom på depression och ångest, liksom symptom på post-

traumatisk stress. Subjektivt välmående var signifikant bättre och symptom på depression var 

signifikant lägre vid uppföljningen, jämfört med i början av projektet. Skattningen av 

posttraumatiska symptom var lägre vid uppföljningen, men skilde sig inte signifikant åt 

mellan mätningarna. En tendens kunde ses gällande att acceptans av känslor var bättre vid 

uppföljningen än i början av projektet. Det kan vara ett tecken på att insatserna påbörjat en 

förändring hos deltagarna.  

I den här rapporten utvärderas projektet Inspira genom en kvalitativ analys av deltagares 

upplevelser av projektet. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här rapporten är att belysa upplevelserna hos deltagare i projekt Inspira som 

gäller hur insatserna påverkat psykisk hälsa och möjlighet att på sikt få ett arbete. 

- Hur upplever deltagarna att projektet fungerat? 

- Hur upplever deltagarna att projektet aktiviteter påverkat deras hälsa? 

- Hur upplever deltagarna att projektet påverkat deras möjlighet att närma sig 

arbetslivet? 
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Metod 

Studiedesign 

Studien är baserad på en explorativ studie med kvalitativ design, med semistrukturerade 

intervjuer. Metoden lämpar sig vid undersökning av människors sociala upplevelser, tankar, 

förväntningar och attityder [25]. Semistrukturerade intervjuer innebär att öppna frågor ställs 

utifrån en förutbestämd frågeguide, men att frågorna kan anpassas till tankar och områden 

som diskuteras. Frågeguiden presenteras i helhet Bilaga 2. Tio intervjuer genomfördes med 

personer som deltagit i Inspira.    

Rekrytering av deltagare   

Deltagarna i projekt Inspira tillfrågades om de ville vara informanter i studien, eller delta i en 

intervju som ett led i utvärderingen av projektet. De tillfrågades av 

projektledare/arbetsförmedlare per telefon. Innan intervjuerna påbörjades informerades 

deltagarna om de etiska principer, både muntligt (via sitt språk). Vid telefonsamtalet angavs 

syftet med intervjun, att den var frivillig att delta, att resultaten behandlas konfidentiellt och 

med sekretess samt att utvärderingen kan komma att användas i syfte för forskning och att 

inga personuppgifter skulle användas i utvärderingen. Ett informationsbrev delgavs till 

deltagarna vid intervjuns genomförande (Bilaga 1), då det översattes av tolk. För att undvika 

missförstånd på grund av språkbrister så användes tolk. Bedömningen är att informationen 

förmedlades så att deltagarna var införstådda med vad deras medverkan innebär.  

Informanterna valdes utifrån olika faktorer för att få en så representativ grupp av deltagarna 

som möjligt. Hälften hade avslutat sin behandling med psykolog hos Röda Korsets 

behandlingscenter och hälften hade en fortsatt pågående behandlingskontakt med psykolog. 

Samtliga deltagare valdes utifrån att de haft minst 10 individuella psykologsessioner.  

Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes individuellt på Arbetsförmedlingen och tolk tillhandahölls vid alla 

intervjuer. Arabisk, persisk/dari och bengali tolk användes vid intervjuerna. Total 

genomfördes tio intervjuer. Efter samtycke från deltagarna spelades intervjuerna in med två 

diktafoner. Intervjuerna på gick mellan 60-75 minuter. Medeltiden för intervjuerna var ca 1 

timme. En person (författare A.D) genomförde alla intervjuerna. 
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Dataanalys  

Det inspelade materialet transkriberades till text. I arbetet med analysen togs namn bort och 

ersattes av numreringar. Alla informanter fick en egen kodsiffra i ett dokument där 

deltagarnas bakgrundsdata sammanställdes. Samma kodsiffra användes vid transkribering av 

intervjuerna. Informanternas kön, ålder, ursprungsland, tid i Sverige, utbildning, 

sysselsättning i hemlandet, nuvarande sysselsättning i Sverige sammanställdes.  

Intervjumaterialet analyserades med hjälp av innehållsanalys, där huvudfokus var det 

manifesta innehållet i texten [26]. Det som direkt uttrycktes i texten grupperades i kategorier 

som avsåg avspegla informanternas upplevelser och svar på frågorna. Metoden tillåter en 

explorativ analys jämfört med en analys som från början styrs av en specifik förhandsvald 

teori. Analysen skedde induktivt, vilket betyder att kategorier inte var förutbestämda, utan 

urskildes under analysens gång utifrån materialet innehåll [26].    

Etiska övervägande 

Vetenskapsrådet grundläggande etiska principer följdes: informationskravet, samtyckeskravet 

konfidentialiteskravet och nyttjandekravet (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 

Regionala etiksprövningsnämnden i Uppsala har godkänt kompletteringsansökan till en 

tidigare ansökan gällande studien ” integrerade behandling för personer med psykisk ohälsa 

inom etableringen i Uppsala län”, Dnr 2015/069.  

 

  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Resultat 
Informanterna 

Bakgrundsdata presenteras i Tabell 1. Sex kvinnor och fyra män deltog i studien. 

Informanterna kom från fyra olika länder: Syrien, Iran, Afghanistan och Bangladesh, 

medelålders var 35 år. Fyra personer var högutbildade och två var analfabeter. Alla deltog i 

svenskundervisning, friskvårdsaktiviteter och samtal med psykolog. Förutom nämnda 

aktiviteter deltog en informant i gruppträffar om kost och hälsa. 

 

Tabell 1.  Bakgrundsdata över de tio intervjuade deltagarna. 

Kön antal Födelseland Antal Aktivitet Antal 

Kvinnor      

Män 

6                         

4 

Syrien            

Iran  

Afghanistan 

Annat land 

 

6                  

2                    

2                          

1                  

SFI                

Friskvård             

Samtal med 

psykoterapeut 

Gruppträffar-Kost 

och hälsa 

Vägledningsgrupp 

Samtal med: 

Arbetspsykolog/ 

Arbetsterapeut/ 

Socialkonsulent/ 

Kortare väglednings-

session 

 

 

10             

10                               

10             

 

1 

 

6 

 

10  

- 

- 

4         

Tid i Sverige  År Utbildningsnivå  År Ålder  

Max                

Min           

7               

1             

>12 år            

10-12 år            

7-9                    

1-6              

Ingen    

4                                         

2                                            

1                

1                

2           

Högst            

Lägst           

52                                              

20 
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Hur projektet fungerat och hur det påverkat hälsan och närheten till arbetsmarknaden  

Personalen engagemang och bemötande 

Informanterna nämner personalens bemötande (både personal vid AF och vid RKC) som 

viktigt för den positiva upplevelsen av insatserna inom projektet. Personalens bemötande 

beskrivs som bra på så vis att de lyssnar på deltagarens problem samt är ”lyhörda” för 

individens behov och utveckling. Personalens stöd, och ”lyhördhet” gör att deltagarna 

upplever att deras behov prioriteras.  

De nämner att personalen har tät och nära kontakt med dem och att det gör att de har 

möjlighet att identifiera den enskilda individens behov och tillsammans med deltagaren hitta 

möjliga lösningar. 

”På Arbetsförmedlingen tar min handläggare mig på allvar.  Om jag får hjälp bara så här 

lite är jag nöjd” Informant 2. 

Personalens engagemang och bemötande gör att deltagarna känner att de bryr sig om dem och 

vill att de ska göra framsteg.  

”… jag känner att det är första gången som jag får hjälp på riktigt. Jag får stöd och hjälp av 

personalen ” nämner personalens namn” för att komma igång med vardagliga livet” 

Informant 3. 

Motivation att minska utanförskap 

Tydligt är att informanterna är ganska motiverad att delta i projektet och att man uttrycker att 

motivationen stärks efter att projektet pågått ett tag. En orsak till att de känner sig motiverade 

är att de vill förändra sin känsla av exkludering från arbetsmarknaden och minska sin 

ekonomiska utsatthet. En oro över att ha svårt att få pengarna att räcka till präglar deras 

berättelse och informanterna beskriver att deras barn inte får det som de behöver i form av bra 

kost, kläder och fritids-aktiviteter. Det som motiverar till självförsörjning är den ekonomiska 

utsatthet som de lever i. 

”Min dröm är att få ett jobb för att mina barn får saker de önskar. Jag vill göra roliga grejer 

med mina barn, men jag kan inte, ekonomin tillåter inte… det gör mig så ledsen” Informant 4.                                                                                                                                    

Det framkommer att man vill bidra till samhället och genom att få ett riktigt arbete inte vara 

bidragsberoende i den närmaste framtiden. 
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”Jag känner skuld och skam över att jag inte kan försörja min familj som en man” … ”Det 

spelar ingen roll om det är som taxiförare, bussförare, vilket jobb som helst….” Informant 7.   

Vill men är inte redo – psykisk ohälsa ett hinder 

Informanternas begränsade förmåga kan förstås utifrån det faktum att flertalet av dem har 

olika ohälsotillstånd som innebär att deras fysiska och psykiska kapacitet på olika sätt är 

nedsatta. En av informanterna berättar hur hennes mående påverkar hennes möjlighet till ett 

arbete. 

”Jag vill, men jag känner inte mig tillräckligt friskt (redo) att göra det. Jag försöker … men 

allt är relaterat till min hälsa” Informant 2. 

Informanterna upplever fortfarande symptom på psykisk ohälsa, bland annat nedstämdhet, 

koncentrationssvårigheter, sömnstörningar och glömska.  

”Första problemet är psykisk ohälsa, för syriska flyktingar. Mina vänner som har psykisk 

ohälsa säger att de har ont i huvudet. Jag har besvär med axlar och nacke och får också 

svåra huvudvärkar…” Informant 6.   

”Jag har svårt att fokusera mig på någonting. Jag glömmer mina nycklar, tappar bort 

plånboken, glömmer mina påsar på bussen. Jag har ju PTSD. Det påverkar mig 

jättemycket….” Informant 2. 

Värk i rygg, axlar och nacke nämns som svårigheter. Även sömnproblem är ett påtagligt 

problem som deltagarna har gemensamt. På grund av att de sover dåligt känner man att det 

inte går att arbeta heltid just nu.  

” Jag mår dåligt. Har svårt att sova på natten, har ont i kroppen ,svårt att vakna på 

morgonen .. är trött på dagen” Informant 5. 

Behandling lindrar 

Samtalsterapi hos psykolog eller psykoterapeut framhålls av deltagarna som viktigt. De 

nämner att de fått hjälp av psykolog och majoriteten av deltagare vill gärna fortsätta sin 

kontakt med psykoterapeut efter avslutat projekt. Informanterna upplever att deras symptom 

har försvunnit helt eller blivit avsevärt bättre, även om hälsan fortfarande är ett hinder i livet.             

” De hjälper mig med  psykolog och svenskundervisning. Jag har smärtor i kroppen… jag är 

spänd. … går på Röda Korset… Jag får hjälp av sjukgymnasten… Gör Chi gång för att 
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slappna av, jag pratar med …. hon är bra Psykolog. Mår mycket bättre nu än tidigare” 

Informant 3. 

”Mitt mål med projektet är att må bättre innan jag kan koncentrera mig på ett arbete. Jag vill 

gärna sluta ta medicin mot mina smärtor. Psykologen hjälper mig otroligt mycket. I framtiden 

vill jag få ett jobb som jag kan klara av” Informant 5. 

 

Språket och utbildning 

Två av tio informanter har ingen utbildning från sitt hemland. 

”Kan inte så mycket svenska… har inte gått till skolan i mitt hemland… Jag behöver 

utbildning i svenska för att göra mig förstådd på en praktikplats” Informant 8. 

Kvarvarande familjemedlemmar 

Tydligt är att det finns en oro för hur situationen i hemlandet kommer att utvecklas och 

informanterna beskriver hur de ständigt grubblar över sina upplevelser från hemlandet och 

flykten. Många har separerats från sina anhöriga och har varit med om krigsupplevelser som 

var psykiskt påfrestande att berätta om under intervjun, exempelvis att deras familj eller 

bekanta blivit dödade eller torterade. 

”När man har förlorat allt, ingen kan hjälpa en. Jag hade allt i hemlandet, min familj, 

pengar, hus, bil och … Det tåg lång tid innan vi återförenades. Vem kan ge tillbaka allt som 

jag har förlorat? ...  kanske de får mig att känna mig mer avslappnat, men mer kan de inte 

göra.” Informant 3. 

Det berättas om oron för sina familjemedlemmar som finns kvar i hemlandet. 

”Jag saknar alltid min familj efter ett samtal. De berättar om vad som är dåligt, hur alla mår 

och om det senaste som hänt i konflikten…. Efter varje samtal tänker jag på vad dem sa….Jag 

har svårt att koncentrera mig på studier och är mycket stressad” Informant 9. 

Hälsofrämjande insatser 

Informanterna är nöjda med projektets insatser, särskilt friskvård. Fysisk träning i olika 

former framhålls av alladeltagare som viktigt. Genom samarbete med fysioterapeuter upplever 

man att det finns möjlighet till både individuell träning t ex genom bassängträning och yoga, 

men även flera olika gruppvisa träningar t ex gymträning.  Man får lära sig olika 

avslappningsövningar. De har även haft friskvård som till exempel sjukgymnastik, yoga och 

Chi gong. 
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”… jag mår bättre efter träning…. avslappningsövningar hjälper mig att hantera 

stressen…jag känner mig starkare som person efter övningar och avkopplingar” Informant 6. 

Möjlighet att lära känna andra och få dagsrutiner 

Inspiras insatser upplevs positiva för att man fått möjlighet att lära känna andra deltagare och 

att träffa andra i samma sits, vilket beskrivs som lärorikt och viktigt. Informanterna framhåller 

att delta i ett projekt gör att de har någonstans att gå på dagarna och till en plats dit de är 

välkomna. Att delta i projektet har skapat dagsrutiner som gör att deltagarna får en känsla av 

att vara en del av projektet.  De är glada att berätta till sina bekanta och grannar att de deltar i 

projektet.  

”... jag träffar andra som har problem med sin hälsa….pratar mycket med en kompis (klass 

kompis) om mina problem. Han berättar om sina också…” Informant 7. 

”… det är bra att träffa andra, nya människor för att man inte kan leva ensam” Informant 9. 

” … det känns bra att säga och visa till bekanta och grannarna att jag har något att göra på 

dagarna” Informant 4. 

Kunskap om arbetsmarknaden 

Informanterna upplever att genom Inspara erhållit en förbättrad kunskap gällande 

arbetsmarknaden. Exempelvis har man lärt sig att skriva CV, läst platsannonser, fått 

information om vilka möjligheter finns gällande olika bidrag, praktik samt deltids- och 

heltidsarbete och att man kan se att det finns olika vägar ut på arbetsmarknaden. De upplever 

att de kan lättare förstå vad de olika aktörerna inom etablering gör. 

”   I början var det svårt, men jag frågade mer och mer, nu jag förstår… det är lättare att 

förstå varför jag ska träffa Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan…..hur ska jag söka jobb, 

läsa platsannonser….” Informant 1. 
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En meningsfull praktik 

Övning skapar rutin 

Inspiras insatser gällande anordning av praktikplatser (som inte var obligatorisk, men som 

ordnades utifrån en individs behov) beskrivs som en viktig faktor eftersom deltagarna får en 

möjlighet till närkontakt med arbetslivet. Under nästan alla intervjuer har praktikplatser varit 

ett återkommande tema. Alla är överens om att praktik i grunden är något bra. En deltagare 

beskriver  

” …praktik är ett bra sätt att öva in rutiner i arbetslivet, för den som har stått utanför 

arbetslivet en längre tid och inte är van vid rutinerna”. 

 Samma person nämner: 

”Och om jag inte har några rutiner och erfarenhet, då är det knappast att de tar in en sån 

person. Därför är praktik en viktig del för dem som inte har mycket att komma med.” 

”Praktik kan också vara ett sätt att komma in på arbetsmarknaden eller i alla fall ge 

referenser” Informant 8. 

Att känna sig utnyttjad 

Det framkomer att informanterna i viss mån var besvikna och tycker att praktiken inte leder 

dit de vill. De känner sig utnyttjade som gratis arbetskraft utan att ges möjlighet till fortsatt 

anställning.  En informant beskriver sin erfarenhet av praktik så här: 

 ”Man går och praktiserar en månad, sen hämtar de en annan som praktiserar, sen hämtar de 

en annan. Alltså, man jobbar gratis. Det finns ingen chans… man vet att det bara är en 

månad. efter en månad kommer jag gå hem. Så jag tänker bara på när månaden ska ta slut” 

Informant 9. 

”Praktik ska ju vara, inte för att bli av med en arbetslös, det ska ju vara för att man ska få 

insikt och om man vill byta yrke eller komma in på den svenska arbetsmarknaden, men det ska 

ju helst vara inom ditt område. För det här verkar ibland som att det är ett utnyttjande av oss. 

För det är ju gratis arbetskraft.” Informant 10. 

Nätverk med arbetsgivare                                                                                                               

Avsaknad av nätverk är också en av orsakerna till att det är svårt för utländska akademiker att 

utbildning, menar en informant. Att Inspira skulle ha kontakter med arbetsgivare inom olika 

branscher hade därför varit bra, menar personen. För att få det att fungera föreslår 
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informanten samarbete med andra aktörer, som högskolor och företag och menar att 

handläggare som jobbar så kan uppdatera sig om företagens behov och samtidigt 

marknadsföra arbetssökande i projektet.  

Erbjuda kompletterande utbildning 

En informant säger att utbildning är ”guld värt”. Informanterna diskuterar att i nästan alla 

jobbannonser efterfrågas sökande utbildning. Även de jobb som går att hitta på platsbanken 

under ”jobb utan krav” kräver utbildning”. En informant föreslår att Inspira kunde stå för 

kostnader för de kompletterande utbildningar/yrkesutbildningar som de behöver, t.ex. om 

någon saknar körkort och därför har svårt att hitta jobb.  

                                                                                              

Diskussion 

Det övergripande syftet med den här utvärderingen var att beskriva hur deltagare i projekt 

Inspira upplever projektet och insatsernas effekt på hälsa och anställningsbarhet.                                             

Resultaten visar att inställningen är genomgående god till projektet och dess insatser. 

Informanterna uttrycker sig i positiva termer kring utförande, stöd och handläggning. 

Personalens engagemang och goda bemötande betraktas som en framgångsfaktor. Det som 

nämns som positivt är framförallt möte med handläggare där personen bemöts med en känsla 

av respekt och lyhördhet. Genom mötet uppstår känslor av samhörighet mellan personalen 

och deltagare.   

Överlag framkommer att man utvecklas i rätt riktning tack vare insatserna. Trots detta anser 

många att de ännu inte är arbetsförmögna. Som resultatet visar är problematiken komplex, 

vilket kan medföra en längre process mellan insats och arbetsliv. I Inspira består effekterna i 

rehabiliteringen främst att klara av vardagen och dess krav.  

Informanterna är motiverade till arbete, men uttrycker också en tvekan inför sin egen förmåga 

att klara av en riktig sysselsättning.  Angående insatserna i relation till den egna hälsan-både 

psykiskt och fysiskt, är den dominerande inställningen att man blivit bättre, men att man ännu 

inte är helt bra och att hinder kvarstår. Detta svar förekomer såväl bland de som mer eller 

mindre hade avslutat insatser eller som de som vid intervjun befinner sig mitt i projektet. 

Utifrån en holistisk ansats ses hälsa som en resurs som inverkar på individens förmåga att 

uppnå grundläggande mål i vardagen [27]. Resultatet visar på ett flertal hälsorelaterade hinder 



21 
 

som för deltagarnas del inverkar på upplevelsen av anställningsbarheten och därmed på 

förmågan att närma sig arbetsmarknaden. Det lyfts fram fysiska och psykiska 

funktionsnedsättningar som hinder för anställningsbarhet, vilket kan kopplas till en studie som 

pekar på att personer med olika typer av funktionsnedsättningar möter svårigheter i sina 

försök att ta sig in på arbetsmarknaden [28]. Informanterna klagar på ständig värk i nacke, till 

följd av överspändhet. Även sömnsvårigheter är vanliga, något som bidrar till att många 

känner sig trötta och att de inte är redo för ett heltidsjobb.  

Förutom sjukdomstillståndet hade deltagare även andra problem som bidrar till att de är långt 

ifrån arbetsmarknaden. Ett stort hinder är deras svaga språkkunskaper, som man själv 

upplever. Andra problem såsom anhörigas svårigheter i hemlandet är hinder för tron på att 

man ska klara av en etablering på arbetsmarknaden. Eftersom hindren för deltagarna är många 

upplever de att de har en lång väg kvar att gå för att komma ut på arbetsmarknaden.  

Alla deltagare i Inspira hade kommit till Sverige som flyktingar. När flyktingarna lider av 

PTSD eller relaterade symptom blir hindren för ett arbete betydligt svårare då man redan 

tillhör en utsatt grupp. Flyktingar med en sådan bakgrund har enorma behov, behöver mycket 

tid och stora och samordnade resurser för att må bättre och därigenom etablera sig på 

arbetsmarknaden.  

Deltagarna i projektet har trots sina mångfacetterade sjukdomar och alla sina problem lyckats 

mobilisera tillräcklig kraft och energi för att möjliggöra ett liv med en daglig aktivitet med 

alla de krav en sådan innebär. Dessa människor har både deltagit i SFI utbildningen, samtal 

med psykolog och friskvårdaktiviteter och några av dem haft praktik.               

Det framkommer att man uttrycker en motivation kring att etablera sig på arbetsmarknaden. 

En drivkraft för det är att komma bort från ett utanförskap och en ekonomisk utsatthet. 

Insatserna ger möjlighet till att få träffa andra och att diskutera erfarenheter, samt ger 

möjlighet till att hitta rutiner i vardagen. Praktik anser ge möjlighet till att öva färdigheter, 

men deltagare beskriver också hur de kan känna sig utnyttjade då man förstod att 

praktikplatsen inte skulle leda till en fast anställning.  
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Slutord 

Sammanfattningsvis visar resultaten att alla som intervjuats var positivt inställda till projekt 

Inspira och insatserna i projektet. Informanterna berättar att de mår bättre, men också om 

frustration över att inte komma någonstans på grund av ohälsa, oro för sina 

familjemedlemmar och bristande språkkunskaper. De uttrycker samtidigt hopp inför 

framtiden och glädje över att kunna ta del av Inspiras insatser.   

Det framkommer att det finns psykisk ohälsa och hade betydande erfarenheter av traumatiska 

händelser. Resultaten visar ett tydligt behov av insatser som kan minska bördan av psykisk 

ohälsa hos dessa redan utsatta individer. Psykisk ohälsa kan utgöra en barriär för en lyckad 

etablering i samhället. Insatser för att främja psykisk hälsa kan både minska mänskliga 

lidande och bidra till positiva samhällsekonomiska konsekvenser. Informanterna ger uttryck 

för att ha behov av kontinuerlig rehabilitering-, medicinsk-, och psykologisk behandling i 

kombination med arbetsförberedande insatser för att hjälpa dem att hitta fram till sin kapacitet 

och sina resurser.  

TACK 

Stort tack till studiedeltagare som valde att ställa upp för intervjuer och dela med sig sina 

upplevelser. Tack till personal på Röda Korset behandlingscenter och Arbetsförmedlingen i 

Uppsala där studien genomfördes, för trevliga bemötandet, tillhandahållande av 

intervjulokaler och hjälpen med rekrytering av deltagare. 
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                                          Bilaga 1 

 
  

Information om forskningsprojekt inom projekt Inspira  

 

Bakgrund och syfte: Med detta brev tillfrågas du om deltagande i ett forskningsprojekt. Målet är att 

undersöka om hälsa, levnadsvanor, sysselsättning och andra hälsofaktorer påverkas av att delta i 

Inspiras verksamheter. Forskningen utförs av forskare vid Institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap vid Uppsala Universitet.  

 

Fråga om deltagande: Du tillfrågas om att delta i forskningsprojektet för att du deltar i projekt 

Inspiras aktiviteter. Alla som deltar i dessa aktiviteter tillfrågas om att delta i forskningsprojektet.  

 

Hur går studien till: Om du väljer att delta i forskningsprojektet kommer du att få delta i en intervju 

(ca 1-1/2 timme). Tolk kommer finnas på plats om det behövs. Om du efter att ha svarat på frågor vill 

prata med någon om tankar eller funderingar så finns det möjlighet till det. Kontakta ansvarig så får du 

hjälp att boka en tid för det.  

 

Sekretess och data: Ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar. Forskningshuvudman och 

personuppgiftsansvarig är Uppsala universitet. Enligt personuppgiftslagen, PUL (1998:204) har du rätt 

att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få 

eventuella fel rättade. Kontaktperson är Achraf Daryani(se kontaktuppgifter nedan).  

 

Frivillighet och samtycke: Det är helt frivilligt att delta i forskningsprojektet och du som deltar kan 

när som helst tacka nej till fortsatt deltagande. Du som avbryter ditt deltagande behöver inte förklara 

varför och det kommer inte att påverka ditt deltagande i projekt Inspira. Ditt deltagande i projekt 

Inspira påverkas inte av om du väljer att avstå från deltagande i forskningsprojektet. Det är fullt 

möjligt att delta i projekt Inspira utan att delta i forskningsprojektet. Samtycke till att delta i 

forskningsprojektet ges skriftligt genom att fylla i samtyckesblanketten.  

 

Ansvarig och kontaktuppgifter: Om du har frågor kontakta Annika Åhs via e-post, telefon eller brev.  

 

Med vänliga hälsningar, 

                                                                                                                 

Annika Åhs  Achraf Daryani  Ragnar Westerling  

Forskare  Forskare   Professor i Socialmedicin 

 

E-post: annika.ahs@pubcare.uu.se     Mobil: 070-340 08 02 

E-post: achraf.daryani@pubcare.uu.se          Mobil: 070-471 50 37  

Adress: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) Husargatan 3, Box 564, 752 37 Uppsala 

 

  

mailto:annika.ahs@pubcare.uu.se
mailto:achraf.daryani@pubcare.uu.se
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Bilaga 2 
Frågeguide- INSPIRA 

Bakgrundsfrågor Ålder, kön, utbildning, tidigare och nuvarande sysselsättning, liksom om 

anhöriga och boende samt typ av ersättningsform och typ av insats samt vilka aktiviteter 

respondenten medverkat i samt hur länge och hur ofta du medverkat. 

A) Deltagarnas upplevelse av hur projektet har fungerat och hur det påverkat närheten 

till arbetsmarknaden   

Värdering av insatserna och närhet till arbetsmarknad 

 Hur har insatserna i projektet fungerat? 

 Vad tycker du om effekten av insatserna i projektet?  

 Tror du att du snart kan få ett arbete? 

 Har du bättre kännedom om hur du söker arbete i Sverige efter att ha varit med i 

projektet? 

 Tycker du att projektet tog tillvara på din kompetens och byggde på den för att du ska 

kunna få ett arbete? 

 Finns det något annat som projektet borde ha gjort för att du lättare ska kunna få ett 

arbete?  

 Hur kan Arbetsförmedlingen stödja dig för att komma ut i arbetet? 

 Vad skulle du behöva för att komma i arbete (eller t.ex. studier)? 

 Påverkar din hälsa eller ditt sätt att fungera (funktionsförmåga) din möjlighet att få ett 

jobb? 

 Hur ser du på arbetet och sysselsättning generellt? Är det viktigt för dig att ha ett 

arbete eller att vara sysselsatt på annat sätt? 

 Att vara man eller kvinna, hur påverkar det möjligheten att få ett arbete tycker du?  

 Vad har du för tankar kring frågor som berör jämställdhet när det gäller arbete? 

B) Deltagarnas upplevelse av sin hälsa och funktionsförmåga och hur den påverkats av 

projektet 

Hur hälsan har påverkats av projektet och hur man beskriver hälsa 

 Har deltagande i projektet påverkat din hälsa? På vilket sätt? 
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 Har du ändrat dina hälsovanor då du deltagit i projektet? (såsom kost och fysisk 

aktivitet) 

 Har ditt sociala- stöd och nätverk påverkats av projektet? 

 Har du utökat eller minskat dina kontakter med vården i samband med att du deltagit i 

projektet?   

 Skulle du vilja beskriva din hälsa?  

 Vad är det som gör att du mår bra på insidan?  

 Vad är det som gör att du mår dåligt på insidan? 

 Har du en långvarig sjukdom? 

 Har du andra fysiska eller psykiska besvär? 

 Upplever du någon psykisk eller fysisk funktionsnedsättning? D.v.s. begränsar din 

psykiska eller fysiska hälsa ditt sätt att fungera och i så fall hur? 

 När man har varit med om traumatiska upplevelser är det vanligt att man får ökade 

psykiska besvär, som t.ex. att man känner sig mer nedstämd och får ångest, att man får 

mardrömmar eller ”flashbacks”, att man känner sig spänd och vaksam och/eller att ens 

sätt att bete sig påverkas eller förändras.  

- Hur ser det ut för dig när det gäller sådana symptom? Vill du beskriva? (Här följs 

symptom upp vad gäller 1) mardrömmar, flashbacks 2) överspändhet, vaksamhet, 

3) hur beteendet påverkas och 4) nedstämdhet, ångest). 

 Upplever du att den här typen av symptom (avser ptsd symptom) påverkats av att du 

har deltagit i projektet?  

C) Deltagarnas upplevelser av den individuella planeringen 

 Vad ska du göra enligt planen? 

 Har du förstått innehållet i planen? 

 Har du förstått vad ska du göra enligt planen? 

 Är du motiverad att göra det som står i planen m.m.? 

 Hur ser du på planen? Uppskattar du den? Finns det någonting som du vill ändra på? 

 Hur leder planen framåt mot ditt mål? 

 Går du på andra insatser än Inspira (andra skolor, olika utbildningar, på praktik, eller 

subventionerat arbete) om ja, hur upplever deltagarna detta? 

 


