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Abstract	  
 

Title 

Restrictions in society – A bachelor study on the everyday occupations of asylum seekers  

Purpose 

The influx of refugees creates challenges, both globally and nationally, when trying to in-

clude them in society. Therefore, the purpose of this study is to investigate how refugees 

and asylum seekers, who take part in voluntary activities, describe the experience and im-

portance of participating in occupations. Furthermore, this study investigates how partici-

pating in these occupations influences their daily lives. This study operates with an occu-

pational therapy perspective. 

 

Problem statement 

How do asylum seekers and refugees, attached to a special activities offer, experience par-

ticipation in occupations and how do they describe the influence these occupations have on 

their daily life. 

 

Method 

This study compiled a qualitative study, based on the phenomenological theory of science. 

Five semi-structured interviews of asylum seekers from three different special activities 

offers have been conducted. 

 

Results 

The results in this study are based on the five participants statements concerning their oc-

cupations and participation as well as the influence of these occupations. During the pro-

cess of analysis the following three areas where identified: Keeping occupied, occupation-

al adjustments, and lack of opportunity for participating in society. 
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Conclusion 

Part of the results show that all participants find that just to be occupied is important as a 

part of their daily living. Furthermore, the participants expressed a lack of activities that 

match their skills and wishes. The study also showed that the participants have a desire to 

contribute to and be a part of society. 

 

Keywords 

Asylum seeker, refugee, occupational therapy, occupations, occupational adjustments 

 

Characters  

1550 
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Resume 

Titel 

Når samfundet begrænser – Et bachelorprojekt om asylansøgeres hverdagsaktiviteter  

Formål 

Tilstrømningen af flygtninge skaber både på globalt- og nationalt plan store udfordringer 

ift. at inddrage disse mennesker i samfundet. Derfor er formålet med denne undersøgelse at 

finde frem til, hvordan flygtninge og asylansøgere, der deltager i frivillige aktivitetstilbud, 

beskriver oplevelsen og betydningen af at deltage i aktiviteter. I den forbindelse også, hvad 

det betyder for deres hverdag, at de deltager i aktiviteter. Dette vil i undersøgelsen blive 

belyst ud fra et ergoterapeutisk perspektiv. 

 

Problemformulering 

Hvordan oplever asylansøgere/flygtninge, tilknyttet et aktivitetstilbud, at deltage i aktivite-

ter og hvordan beskriver de den betydning aktiviteterne har for dem i deres hverdag?  

 

Metode 

Der er udarbejdet et kvalitativt studie, som tager udgangspunkt i den fænomenologisk vi-

denskabsteori. Herunder er der blevet foretaget fem semistrukturerede interviews af asyl-

ansøgere fra tre forskellige aktivitetstilbud.  

 

Resultater 

Resultaterne i denne opgave bygger på de fem informanters udtalelser, omhandlende deres 

aktiviteter og deltagelse i disse, samt betydningen af dem. Der blev i analyseprocessen 

identificeret følgende tre områder “at holde sig beskæftiget”, “tilpasning af aktiviteter” og 

“manglende mulighed for deltagelse i samfundet”  

 

Konklusion 

Som en del af resultaterne fremgik det, at det for alle informanterne var vigtigt at foretage 

sig noget i hverdagen. Resultaterne viste yderligere, at informanterne gav udtryk for, at 

mangle aktiviteter, der passede til deres kompetencer og ønsker. Undersøgelsen viste også, 

at informanterne ønskede at bidrage til og indgå i samfundet.  
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Søgeord 

Asylansøger, flygtning, ergoterapi, aktivitet, tilpasning    

 

Antal tegn  

1555 

  



 
5         

 

Indholdsfortegnelse	  

Abstract	  .........................................................................................................................................	  1	  
Problembaggrund	  ......................................................................................................................	  7	  
Afgrænsning	  ........................................................................................................................................	  10	  

Formål	  .........................................................................................................................................	  11	  
Problemformulering	  ..............................................................................................................	  11	  
Begrebsafklaring	  ...............................................................................................................................	  11	  
Asylansøgere/flygtninge:	  .............................................................................................................................	  11	  
Aktivitetstilbud:	  ...............................................................................................................................................	  11	  
Aktiviteter:	  .........................................................................................................................................................	  12	  
Deltagelse:	  ..........................................................................................................................................................	  12	  

Metode	  ........................................................................................................................................	  12	  
Design	  ....................................................................................................................................................	  12	  
Det	  videnskabsteoretiske	  grundlag	  og	  forskningsmetode	  .................................................	  12	  
Det	  semistrukturerede	  interview	  .............................................................................................................	  13	  

Litteratursøgning	  ..............................................................................................................................	  13	  
Informanter	  .........................................................................................................................................	  14	  
In-‐	  og	  eksklusionskriterier	  ..........................................................................................................................	  14	  
Rekruttering	  ......................................................................................................................................................	  14	  
Demografisk	  data	  .............................................................................................................................................	  15	  

Etiske	  overvejelser	  ...........................................................................................................................	  15	  
Dataindsamling	  ..................................................................................................................................	  16	  
Metodologisk	  karakteristik	  .........................................................................................................................	  16	  
Interviewguide	  .................................................................................................................................................	  17	  

Transskription	  ...................................................................................................................................	  17	  
Databearbejdning	  .............................................................................................................................	  17	  
Helhedsindtryk	  .................................................................................................................................................	  18	  
Meningsbærende	  enheder	  ...........................................................................................................................	  18	  
Kondensering	  ....................................................................................................................................................	  18	  
Sammenfatning	  .................................................................................................................................................	  19	  

Resultater	  ..................................................................................................................................	  20	  
At	  holde	  sig	  beskæftiget	  ..................................................................................................................	  20	  
Tilpasning	  af	  aktiviteter	  .................................................................................................................	  21	  
Utilfredsstillende	  aktiviteter	  ......................................................................................................................	  21	  
Tilfredsstillende	  aktiviteter	  ........................................................................................................................	  22	  

Manglende	  muligheder	  for	  deltagelse	  i	  samfundet	  ...............................................................	  22	  
Socialt	  netværk	  .................................................................................................................................................	  22	  
Arbejde	  .................................................................................................................................................................	  23	  

Diskussion	  af	  resultater	  ........................................................................................................	  24	  
At	  holde	  sig	  beskæftiget	  ..................................................................................................................	  24	  
Tilpasning	  af	  aktiviteter	  .................................................................................................................	  26	  
Manglende	  muligheder	  for	  deltagelse	  i	  samfundet	  ...............................................................	  29	  

Diskussion	  af	  metode	  .............................................................................................................	  31	  
Den	  videnskabsteoretiske	  tilgang	  og	  forskningsmetode	  ....................................................	  31	  
Litteratursøgning	  ..............................................................................................................................	  32	  
Informanter	  .........................................................................................................................................	  32	  



 
6         

Etiske	  overvejelser	  ...........................................................................................................................	  33	  
Dataindsamlingen	  .............................................................................................................................	  34	  
Transskription	  ...................................................................................................................................	  36	  
Databearbejdning	  .............................................................................................................................	  36	  

Konklusion	  ................................................................................................................................	  37	  

Perspektivering	  .......................................................................................................................	  38	  

Formidlingsovervejelser	  ......................................................................................................	  39	  
Litteraturliste	  ...........................................................................................................................	  40	  

Bilag	  .............................................................................................................................................	  45	  
Bilag	  1	  ....................................................................................................................................................	  45	  
Søgehistorik	  for	  PubMed	  ..............................................................................................................................	  45	  
Søgehistorik	  for	  Cinahl	  ..................................................................................................................................	  46	  

Bilag	  2	  ....................................................................................................................................................	  52	  
Søge-‐matrix	  ........................................................................................................................................................	  52	  

Bilag	  3	  ....................................................................................................................................................	  53	  
Introduktionsbrev	  på	  dansk	  .......................................................................................................................	  53	  
Introduction	  in	  English	  .................................................................................................................................	  54	  

Bilag	  4	  ....................................................................................................................................................	  55	  
Informationsbrev	  på	  dansk	  .........................................................................................................................	  55	  
Information	  paper	  in	  English	  	  ....................................................................................................................	  56	  

Bilag	  5	  ....................................................................................................................................................	  57	  
Samtykkeerklæring	  på	  dansk	  	  ....................................................................................................................	  57	  
Informed	  consent	  in	  English	  	  ......................................................................................................................	  58	  

Bilag	  6	  ....................................................................................................................................................	  59	  
Interviewguide	  på	  dansk	  ..............................................................................................................................	  59	  
Interviewguide	  in	  English	  ............................................................................................................................	  61	  

Bilag	  7	  ....................................................................................................................................................	  63	  
Retningslinjer	  for	  transskription	  ..............................................................................................................	  63	  

Bilag	  8	  ....................................................................................................................................................	  64	  
Matrix	  for	  temaerne	  .......................................................................................................................................	  64	  

 
  



 
7         

Problembaggrund	  

I år er der flere flygtninge på verdensplan end nogensinde før. Dette skyldes i høj grad kri-

gene i Mellemøsten, som bl.a. udspiller sig i Syrien, Irak og Afghanistan og desuden uro-

lighederne i Eritrea. Det er især Europa, der bliver påvirket af de store flygtningestrømme 

(The UN Refugee Agency, 2015a). Andelen af asylansøgere i Danmark er, som vist i tabel 

1, steget de seneste år, og som det ses i tabel 2, kommer asylansøgerne primært fra Mel-

lemøsten og Nordafrika (Udlændingestyrelsen, 2015a). 

 

Tabel 1 

Historisk årlige asylansøgertal 
År I alt 

2011 3.806 

2012 6.184 

2013 7.557 

2014 14.792 

2015 13.425 

(Udlændingestyrelsen, 2015a) 

 

Tabel 2 

Aktuelle månedlige asylansøgertal 
      Måned 

 
 
Nationalitet     

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt 
Pr. 

31.102015 

1 alt  
2014 

Syrien 308 153 152 242 324 482 498 944 1.290 1.459   5.843 7.087 

Eritrea 5 13 22 76 228 224 238 359 260 198 1.623 2.285 

Statsløse 75 39 26 23 48 84 62 84 141 297 879 1.362 

Somalia 33 37 18 30 24 12 7 5 25 24 215 683 

Rusland 14 12 12 9 27 22 12 25 22 9 164 522 

Afghanistan 23 26 25 23 46 47 57 80 237 329 893 313 

Iran 27 20 19 20 35 39 27 60 272 763 1.282 284 

Marokko 19 29 13 12 17 13 4 13 13 11 144 228 

Irak 10 5 8 6 16 18 28 113 301 317 822 151 

Ukraine 7 4 10 6 5 6 8 13 11 9 79 132 

(Udlændingestyrelsen, 2015a) 

 

Ved at underskrive FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder i 1948 og FN’s flygt-

ningekonvention fra 1951, har Danmark forpligtet sig til at overholde disse (United Nati-

ons, 2015; The UN Refugee Agency, 2015b). Dette betyder, at menneskerettighederne skal 

efterleves i Danmark, for flygtninge såvel som for danskere.  

   World Federation of Occupational Therapists (WFOT) tilslutter sig FN’s erklæring om 

menneskerettigheder og angiver i deres “Position Statement on Human Rights” holdningen 
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til menneskerettigheder i forhold til menneskelig aktivitet og deltagelse. Dette består af 

seks principper omhandlende alle menneskers ret til at deltage i aktivitet. Principperne 

stadfæster bl.a., at mennesker har ret til at deltage i aktiviteter, der udnytter deres potentia-

le, og at alle har ret til at blive støttet i deltagelse i aktivitet og derigennem at blive inklude-

ret og værdsat som medlemmer af samfundet. Hvis ikke principperne overholdes, kan 

mennesker blive økonomisk, socialt eller fysisk ekskluderet af samfundet (World Federati-

on of Occupational Therapists, 2006). 

 

I november 2015 blev et udspil med stramninger på asylområdet vedtaget af den danske 

regering. Stramningerne indebærer som udgangspunkt 13 punkter, der har til formål at 

bremse tilstrømningen af asylansøgere (Gormsen, 2015a). De 13 punkter er blevet stærkt 

kritiseret af bl.a. Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors, Institut for Menneskerettigheder og 

FN, for at være på kant med menneskerettighederne (Gormsen, 2015b).  

   De nye stramninger vil besværliggøre asylansøgningsprocessen (Westermann & Johan-

sen, 2015), som i forvejen er forbundet med mange begrænsninger i adfærd og i mulighe-

der for deltagelse i samfundet (Burchett & Matheson, 2010). Dette kan føre til en følelse af 

begrænset kontrol over eget liv, i takt med at individer bliver afhængige af systemet i det 

land, hvor de søger asyl (Burchett & Matheson, 2010). Et eksempel på denne begrænsede 

kontrol over eget liv ses i asylansøgernes mulighed for at tage et arbejde. Lovgivningen på 

området indebærer, at asylansøgerne først må søge om arbejdstilladelse, seks måneder efter 

de har søgt om asyl i landet. For at få arbejdstilladelsen skal de samtidig underskrive en 

samarbejdsaftale om, at de frivilligt rejser ud af landet, hvis deres ansøgning afvises (Ud-

lændingestyrelsen, 2015b).  

   Mens asylansøgerne opholder sig afventende i asylcentrene, er deres mulighed for udø-

velse af aktiviteter, f.eks. i form af arbejde, dermed nedsat. En sådan nedsat aktivitetsudø-

velse kan lede til tab af motoriske og processuelle færdigheder. Der ses således en sam-

menhæng mellem det ikke at foretage sig noget, og en nedsat evne til at udføre ADL (Ac-

tivities of Daily Living) (Morville, 2014).  

 

Flere humanitære organisationer i Danmark har fokus på asylansøgernes begrænsede kon-

trol over eget liv og ønsker at give dem en tryg, meningsfuld og værdig ventetid, mens 

deres sagsbehandling er i gang (Røde Kors, 2015a). Organisationerne mener at integrati-

onsprocessen vil blive besværliggjort, grundet de lange ventetider i asylcentrene. Røde 

Kors’ generalsekretær påpeger, at asylansøgere i udpræget grad er motiverede, når de an-
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kommer, men at motivationen mindskes hos dem, når de i en længere periode bliver passi-

viseret og vænner sig til ikke at foretage sig noget mens de opholder sig på asylcentrene 

(Westermann & Johansen, 2015). 

   De humanitære organisationer arbejder bl.a. med muliggørelse af forskellige undervis-

nings- og aktivitetstilbud for asylansøgere på asylcentrene (Røde Kors, 2015b). Derudover 

tilbydes der for både asylansøgere og flygtninge andre frivillige tilbud, eksempelvis på 

aktivitetscentre og kulturhuse, rundt om i landet (Dansk Flygtningehjælp, 2015a). Her til-

bydes der forskellige kurser med fokus på integration i samfundet, såsom 30 timers orien-

terings- og introkursus, lær-dansk, hjælp til at skabe nye netværk, cykelkurser, jobsøgning 

etc. (Røde Kors, 2015b; Dansk flygtningehjælp, 2015a).  

 

Suleman og Whiteford (2013) beskriver vigtigheden af at have øje for aktiviteters betyd-

ning, når der tales om flygtninge- og integrationsproblematikker. Flygtninge, der i deres 

hjemland har oplevet krig, vil være påvirket i forhold til deres rutiner og deltagelse i hver-

dagsaktiviteter (McElroy, Muyinda, Atim, Spittal, & Backman, 2012).  

   Ergoterapi bygger på, at mennesket er et aktivitetsvæsen med et medfødt behov for akti-

viteter, og at disse er basis for menneskets sundhed, udvikling og velvære (Wilcock & 

Hocking, 2015; Townsend & Polatajko, 2008). Mulighederne for at udøve og deltage i 

aktiviteter, kan påvirkes af ændringer i det enkelte menneske, .ændringer i aktiviteter og 

ændringer i menneskets omgivelser. Disse ændringer kan virke både fremmende og be-

grænsende på aktivitetsudøvelsen (Townsend & Polatajko, 2008).  

   I en ergoterapeutisk kontekst benyttes begrebet occupational deprivation, til at beskrive 

den tilstand, som nogle mennesker oplever, når de bliver begrænset i deres aktivitetsudfø-

relse, grundet ændringer i deres omgivelser (Wilcock & Hocking, 2015). Begrebet define-

res således: 

 

“A state in which a person or group of people are unable to do what is 

necessary and meaningful in their lives due to external restrictions. It is 

a state in which the opportunity to perform those occupations that have 

social, cultural and personal relevance is rendered difficult if not impos-

sible” (Whiteford, 2000) 

                 

De ydre omstændigheder, som der i citatet refereres til, er uden for individets eller grup-

pens kontrol (Wilcock & Hocking, 2015; Whiteford, 2000) og kan f.eks. være fattigdom, 
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manglende beskæftigelsesmuligheder, regler og love, begrænsninger grundet sociale ydel-

ser og uddannelsessystemer (Wilcock & Hocking, 2015).  

 

Kielhofner beskriver voksenlivet som værende stærkt forbundet med arbejdslivet (Kielhof-

ner, 2010). Arbejde vil for voksne mennesker være den primære aktivitet og vil først og 

fremmest være et middel til overlevelse. Arbejde vil derudover også betyde, at man delta-

ger i og bidrager til samfundet, skaber et socialt netværk, opnår struktur i sin dagligdag og 

desuden medvirker til at udvikle identitet og status (Jones, 1998). 

  En påtvungen eksklusion fra arbejdet er blevet karakteriseret som førende til occupational 

deprivation og som værende med til at passivisere mennesker (Burchett & Matheson, 

2010). Nogle grupper af mennesker er derfor særligt udsatte for at opleve occupational 

deprivation i kraft af manglen på deres primære aktivitet. Dette gælder f.eks. fængselsind-

satte og flygtninge (Wilcock & Hocking, 2015 ; Whiteford, 2000).  

  Whiteford (1997) har undersøgt aktiviteter og occupational deprivation i et retspsykiatrisk 

fængselsafsnit - et sted med en masse regler og retningslinjer, der begrænser mulighederne 

for deltagelse i aktiviteter. Ved interviews med de indsatte nævnte alle søvn som værende 

deres primære aktivitet, hvilket tydeliggjorde manglen på aktiviteter. Derudover beskrev 

de tiden som noget, der gik langsomt, og en nævnte at have en oplevelse af, at tiden blev 

struktureret via måltiderne - de faste holdepunkter i løbet af dagen. 

   Tidsperspektivet går igen i Farnworth’s ‘Doing, being and boredom’ (1998), som tager 

udgangspunkt i en undersøgelse af unge indsatte. Undersøgelsen viste øget grad af ked-

somhed ved deltagelse i passive fritids- og egenomsorgs aktiviteter og at de indsatte i høj 

grad fandt, at de aktiviteter de deltog i, ikke var udfordrende nok.  

   Ligeledes angives det i en undersøgelse af tre mænds aktiviteter på et asylcenter, at 

manglen på relevante og meningsfulde aktiviteter har ført til occupational deprivation. 

Mændene fortalte, at de gjorde brug af aktiviteter som adspredelse, i et forsøg på at holde 

sig igang og for at undgå depression (Morville & Erlandsson, 2013).  

Afgrænsning	  

På baggrund af ovenstående ses det, at asylansøgere og flygtninge er en udsat gruppe, når 

der tales om occupational deprivation. De er i samfundet underlagt en masse regler, der 

påvirker deres muligheder for at deltage i aktiviteter.  

  På denne baggrund forsøger forskellige organisationer i landet at tilbyde aktiviteter for at 

give asylansøgere og flygtninge en værdig ventetid og mulighed for deltagelse i hverdagen. 
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Disse aktivitetstilbud formodes at fremme flygtninge og asylansøgeres velbefindende og 

deres deltagelse i samfundet. 

   Da den ergoterapeutiske forskning på asylområdet er begrænset, og de fundne artikler 

hovedsageligt omhandler betydningen og konsekvenserne af manglen på aktiviteter for 

asylansøgere og flygtninge, vil det i dette bachelorprojekt blive forsøgt at undersøge ople-

velsen og betydningen af at deltage i aktiviteter. 

Formål	  

Formålet med denne undersøgelse er derfor at finde frem til, hvordan flygtninge og asylan-

søgere der deltager i nogle af de frivillige tilbud, beskriver oplevelsen og betydningen af at 

deltage i aktiviteter. I den forbindelse også, hvad det betyder for deres hverdag, at de del-

tager i aktiviteter. Dette vil i undersøgelsen blive belyst ud fra et ergoterapeutisk perspek-

tiv. Formålet har ledt til følgende problemformulering:    

Problemformulering	  

Hvordan oplever asylansøgere/flygtninge, tilknyttet et aktivitetstilbud, at deltage i aktivite-

ter og hvordan beskriver de den betydning, aktiviteterne har for dem i deres hverdag?  

Begrebsafklaring	  

For at øge læsevenligheden af denne undersøgelse gennemgås nedenfor de mest centrale 

begreber i opgaven. Disse begreber vil blive brugt løbende, og det er derfor et ønske at 

danne konsensus om ordenes betydning i denne kontekst. 

Asylansøgere/flygtninge:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

En asylansøger er en udlænding, som ansøger om opholdstilladelse i et andet land for at 

opnå flygtningestatus og beskyttelse i det pågældende land. Når ansøgningen er bearbejdet 

og godkendt af udlændingestyrelsen, opnår asylansøgeren flygtningestatus (Udlændinge-

styrelsen, 2015c).  

Aktivitetstilbud:	  	  

Frivillige eller organiserede tilbud, som udbydes til asylansøgere/flygtninge af f.eks. akti-

vitetscentre, kulturcentre eller humanitære organisationer (Dansk Flygtningehjælp, 2015b; 

Trampoline House, 2015).  
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Aktiviteter:	  

Fisher opdeler aktivitetsbegrebet i aktivitet, opgave, handlen og betydning og formål. 

Fisher sætter lighedstegn mellem det engelske occupation og det danske aktivitet. Begrebet 

aktivitet skal dermed, i denne undersøgelse, forstås som det engelske occupation, da dette 

begreb indeholder betydningen og formålet.  

Begrebet aktiviteter skal derfor forstås som det, at mennesket gør noget gennem udførelse 

af handlinger, hvorigennem de kan finde engagement (Fisher, 2012).  

Deltagelse:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Deltagelse er et centralt begreb for ergoterapeuters aktivitetsforståelse. Deltagelsesbegrebet 

skal forstås som borgerens ret til at involvere sig i samfundet, samt mulighed for deltagelse 

i sociale og samfundsmæssige kontekster, både alene og i samvær med andre (Ergotera-

peutforeningen, 2008).  

Metode	  

I dette afsnit præsenteres projektets design, og der argumenteres for den valgte forsk-

ningsmetode og videnskabsteoretiske tilgang. Derudover præsenteres litteratursøgningen, 

etiske og metodiske overvejelser ift. informanterne, dataindsamlingen og bearbejdningen 

af data. 

Design	  

Det er på baggrund af problemformuleringen valgt at udføre et kvalitativt studie, med en 

fænomenologisk tilgang. Undersøgelsen indebærer semistrukturerede individuelle inter-

views, som vil forsøge at belyse oplevelserne med og betydning af asylansøgernes aktivite-

ter. 

Det	  videnskabsteoretiske	  grundlag	  og	  forskningsmetode	  

Problemformuleringen lægger op til en fænomenologisk tilgang, da det ønskes at få viden 

om de subjektive oplevelser.  

  I fænomenologien er fokus på den levede erfaring og subjektets livsverden. Det vigtige er 

den enkeltes fortællinger og erfaringer, da disse giver udtryk for fænomenernes essens. 

Ved at anvende en fænomenologisk tilgang i forskningen er den største opgave at se bort 

fra fordomme og teorier, og dermed at sætte sin forforståelse i parentes (Kristensen, 2007). 
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  Fænomenologien lægger op til den kvalitative forskningsmetode. Denne benyttes, når 

man vil udforske menneskets erfaringer, oplevelser, tanker, holdninger, værdier og sam-

handlinger. Målet for den kvalitative metode er ikke at forklare, men derimod at forstå 

fænomener. Metoden giver mulighed for at spørge ind til meningen, betydningen og nuan-

cerne af særlige hændelser og adfærd hos informanten, hvilket kan styrke forståelsen af, 

hvorfor mennesker gør som de gør (Malterud, 2011). I projektet benyttes den kvalitative 

metode i form af individuelle forskningsinterviews og i form af analyse.  

Det	  semistrukturerede	  interview	  

De individuelle forskningsinterviews er udformet som semistrukturerede interview. Dette 

opererer med åbne spørgsmål, der - i en interviewguide - er struktureret ud fra temaer. Det-

te fordrer, at informanten, indenfor en ramme, kan fortælle åbent om oplevelser, og giver 

mulighed for at interviewet kan udvikle sig i de retninger, der giver mening for informan-

ten (Christensen, Nielsen & Schmidt, 2007; Brinkmann & Tanggaard, 2015). 

Litteratursøgning	  

For at erhverve viden om den nyeste forskning på området, er der lavet systematisk søg-

ning på fire databaser: PubMed, Cinahl, OT Seeker og SFI Campbell. De to sidstnævnte 

gav ingen brugbare resultater, ved søgning på “asylum seeker”, “refugee” og “occupatio-

nal deprivation, hvorfor der kun er vedlagt søgehistorik for PubMed og Cinahl (se bilag 1). 

Søgningerne blev foretaget i oktober 2015. 

  Søgningerne er lavet med fokus på, hvilken indflydelse manglen på aktiviteter har for 

asylansøgere og flygtninge. Nedenstående tabel viser en søgematrix for søgninger foretaget 

på både PubMed og Cinahl (tabel 3). Der er både blevet søgt på alle ord enkeltvist og på 

hele kolonner samlet. Dette er gjort for at sikre at få flest mulige artikler frem. 

 
 Tabel 3 
Asylum seek* or and Activit* or and Occupational therap* or 
Asylum-seek* or  ADL or  Occupational science or 
Refugee or  A Daily Living or  Occupational deprivation or 
Fugitive or  Activity level or  Integrat* or 
Displaced Person or  ADL ability   Boredom or 
DP or     OT or 
Prison inmate or     Citizenship  
Imprisoned or       
Incarceration or       
Offender or       
Long-term jobless or       
Long-term unem-
ployed 
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I vurderingen af artiklernes brugbarhed er det ud fra disses abstracts vurderet, hvilke studi-

er der på bedst vis har undersøgt og beskrevet de relevante områder. Her har fokus bl.a. 

været på overførbarheden til det danske samfund. Der er hovedsageligt fundet kvalitative 

studier, hvor de fleste er velbeskrevet ift. metode og materiale. Der er stor vekslen i ande-

len af informanter. 

  Herudover er der inddraget artikler, som er anbefalet af en ekspert på området og artikler 

fundet ved kædesøgning (se bilag 2). 

Informanter	  

In-‐	  og	  eksklusionskriterier	  

Inklusionskriterierne for valg af informanter var, at det skulle være asylansøgere eller 

flygtninge i Danmark på over 18 år. De skulle være tilknyttet, og kontinuerligt bruge et 

aktivitetstilbud. Derudover skulle de kunne tale, forstå og læse engelsk eller dansk. 

   Eksklusionskriterierne var, at det ikke skulle være asylansøgere og flygtninge under 18 

år. Dertil at de ikke havde svære kognitive forstyrrelser, der indvirkede på evnen til at ud-

trykke sig verbalt under et interview. Desuden at deres sprogforståelse blev vurderet til 

ikke at være tilstrækkelig til at kunne indgå i et interview. 

Rekruttering	  

For at få formidlet en kontakt til målgruppen blev der først, via mail eller telefon, taget 

kontakt til 14 organisationer og kommunale afdelinger, som havde aktivitetstilbud til 

flygtninge og asylansøgere. Tre organisationer gav positiv tilbagemelding, og disse blev 

dernæst besøgt. På to af stederne blev projektet præsenteret for de flygtninge og asylansø-

gere, der havde vist interesse for at deltage. Præsentationen foregik mundtligt på engelsk 

og/eller dansk, og der blev udleveret skriftlig information på begge sprog (se bilag 3 og 4). 

Dernæst blev der indhentet mailadresser på de personer, der stadig viste interesse for at 

deltage og sendt en mail med information til dem. Når/hvis de svarede, at de ville deltage, 

blev der over mail aftalt tid og sted for interviewet. 

   Et af aktivitetscentrene havde på forhånd rekrutteret fire informanter, der var klar til at 

blive interviewet. Disse blev dog stadig informeret både mundtligt og skriftligt og fulgte 

derefter den planlagte rekrutteringsproces. 

   På et af de andre aktivitetstilbud blev der foretaget to besøg, hvoraf det første bestod af 

en præsentation af os selv, samt formålet med projektet, på en uformel facon. Ved andet 

besøg var formålet at rekruttere en informant, og der blev derfor gået målrettet efter dette. 
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Demografisk	  data 

I projektet indgår fem informanter fra tre forskellige aktivitetstilbud. Alle rekrutterede in-

formanter bor på asylcenter og vil derfor i opgaven blive benævnt asylansøgere, på trods af 

at tre informanter står i en atypisk situation, da de tidligere har haft opholdstilladelse i 

Danmark. 

   Demografisk data ses i tabellen nedenfor (tabel 4). Alle informanter optræder med et 

fiktivt navn. 

 

Tabel 4 
 Karim Omid Yousef Mayleen Baqi 
Køn Mand Mand Mand Kvinde Mand 
Alder 50 35 33 50 74 
Land Iran Iran Iran Kina Eritrea 
Asyl- 
status 

Asylstatus uafklaret Asylstatus uafklaret Asylstatus uafklaret Asylansøger Asylansøger 

Aktivitets- 
tilbud 

X X X Y Z 

	  

Etiske	  overvejelser	  

Ved al forskning er det vigtigt at være opmærksom på at overveje de etiske dilemmaer, der 

kan opstå. Dette gælder ligeledes kvalitativ forskning, da metoden beskæftiger sig med 

menneskers personlige liv og erfaringer (Brinkmann, 2015). 

 

Der er gjort mange overvejelser ift., hvad der skal være særlig opmærksomhed på, når 

målgruppen for projektet er asylansøgere og flygtninge. Her indgår en bevidsthed om, at 

informanterne højst sandsynligt har været udsat for traumatiserende oplevelser, da de har 

oplevet krig og uretfærdighed i deres hjemland, og har været på flugt for at nå Danmark. 

Derudover står asylansøgerne i en usikker situation, hvor fremtiden er uvis, grundet en 

igangværende sagsbehandling om asyl (Udlændingestyrelsen, 2015d). 

   Det kvalitative interview kræver en god relation og åbenhed mellem forsker og infor-

mant, da metoden indbyder til, at informanten fortæller åbent om sine oplevelser. Under 

interviewet skal det tilstræbes, at relationen ikke bliver terapeutisk, og der skal være op-

mærksomhed på, at informanten er til stede for at hjælpe forskeren og ikke omvendt 

(Brinkmann, 2015). I den forbindelse er det nøje overvejet, hvordan informanten kan blive 

påvirket af situationen. Her har det været forsøgt at have en anerkendende tilgang til det, 

der blev fortalt, men samtidig vente med en evt. terapeutisk handling til efter interviewet, 
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da det ikke er en del af forskningen (Brinkmann, 2015). Handlingen har i så fald været at 

henvise til andre instanser, der kan hjælpe informanten med de spørgsmål, denne måtte 

have. 

 

I projektet følges det danske codex for forskning og de herunder hørende tre principper om 

ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 

2015). Med disse in mente har der, under hele projektet, været særlig opmærksomhed på 

bl.a dataindsamling og behandling af data, samt planlægningen af projektets forløb og ty-

deliggørelse af anvendte metoder og teorier. 

   Informanterne har modtaget både mundtlig og skriftlig information om projektets formål 

samt hvilke rettigheder de havde undervejs, inden de har sagt ja til at deltage. Rettigheder-

ne omhandler frivillig deltagelse, anonymitet og fortrolig forvaring af data. Disse fremgår 

af samtykkeerklæringen (se bilag 5) og introduktionsbrevet (se bilag 3).  

Dataindsamling	  

Metodologisk	  karakteristik	  

Der blev i undersøgelsen udført semistrukturerede individuelle interviews. Dette design 

blev valgt, da der søgtes efter individuelle og umiddelbare fortællinger.  

   Der vil altid være et asymmetrisk magtforhold i forskningsinterviews (Kvale & Brink-

mann, 2015). Det blev overvejet hvordan dette magtforhold ville blive påvirket af metodo-

logiske valg, f.eks. antallet af personer, der var til stede under interviewet. Det blev beslut-

tet, at der ved alle interview skulle være to medlemmer af gruppen til stede - en interviewer 

og en observatør. Dette var for at sikre bedst muligt udbytte af hvert interview og for at der 

blev observeret på kropssprog og mimik, da dette kunne være interessant data, som ikke 

kunne høres på lydoptagelsen. Dog afveg et af interviewene fra metoden, da det blev fore-

taget af kun én interviewer, grundet uforudset forhindring. 

   Alle i gruppen har foretaget og, så vidt muligt, været observatør på mindst et interview. 

Herved fik alle gruppemedlemmer en dybere forståelse for både metoden og datamateria-

let. 

   Interviewene blev optaget på diktafon, og derudover skrev observatøren noter til inter-

viewet. Informanten blev gjort opmærksom på dette inden interviewet. 

   Tre af interviewene foregik i små lokaler uden forstyrrelser. To foregik i uhensigtsmæs-

sige lokaler, hvorfor interviewene blev forstyrret undervejs.  
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Interviewguide	  

Interviewguiden (se bilag 6) blev udarbejdet med inspiration fra Brinkmann & Tanggaard 

(2015, s. 39). Den er bygget op omkring fire forskningsspørgsmål, og til hvert af disse hø-

rer der et eller flere interviewspørgsmål og underspørgsmål. I forskningsspørgsmålene er 

fokus rettet mod hvilke fænomener, der ønskes faglige forklaringer på. Interviewspørgsmå-

lene er så vidt muligt formuleret i dagligdagssprog, for at de lægger op til, at informanterne 

besvarer med beskrivelser og for at gøre dem let forståelige (Brinkmann & Tanggaard, 

2015). 

   Interviewguiden er først udarbejdet på dansk og derefter engelsk. Dette er gjort for at 

sikre, at interviewet kunne foregå på det sprog, den enkelte informant bedst muligt kunne 

udtrykke sig på og samtidig tilpasset interviewernes sprogkundskaber.  

   Interviewguiden er pilottestet på to personer, med gode engelskkundskaber, uden for 

målgruppen, for at få feedback på interviewets konstruktion og forståelighed. 

Transskription	  

Som en del af metoden er alle interview blevet transskriberet. Retningslinjer for transskri-

beringen (se bilag 7) er lavet med udgangspunkt i de instruktioner, der er givet som ek-

sempel i Brinkmann & Tanggaard (2015, s. 44). Dette er gjort for at sikre en ensformighed, 

da det blev besluttet, at den der har foretaget interviewet, også er den som transskriberer. 

Vedkommende har en indsigt i ordlydene og det der er sket, som ikke kan høres på opta-

gelsen (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 43).  

Databearbejdning	  

Til at analysere data benyttes den systematiske tekstkondensering. Denne metode er inspi-

reret af Giorgi’s fænomenologiske analyse og beskrevet af Malterud (2011). Analysen har 

til formål at belyse informanternes beskrivelse af oplevelsen af at deltage i aktivitet og 

aktiviteternes betydning. Den fænomenologiske tilgang betyder, at der benyttes en datasty-

ret analyse, da der på denne måde ikke lægges en forforståelse ned over data, og da me-

ningsindholdet i informanternes beskrivelser dermed bevares (Malterud, 2011).  

Informanternes data analyseres først længdegående og dernæst tværgående for at skabe et 

helhedsbillede af fællestræk og variationsbredde i en større meningsgivende kontekst 

(Malterud, 2011). Dette er visualiseret i vedlagte matrix (se bilag 8).  

   Metoden består af fire trin; helhedsindtryk, meningsbærende enheder, kondensering og 

sammenfatning (Malterud, 2011). Processen beskrives nedenfor og visualiseres i tabel 5. 
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Helhedsindtryk	  

På første trin stykkes et helhedsbillede af data sammen, og foreløbige temaer skitseres 

længdegående for hvert enkelt interview (Malterud, 2011).  

   Her blev de fem transskriberinger gennemlæst af alle. Dernæst blev de tværgående, 

sammenfaldende temaer diskuteret, samt de som afveg. Ud fra denne diskussion blev der 

dannet seks intuitive temaer. De seks foreløbige temaer var: “Holde sig igang”, “begræns-

ninger for deltagelse i samfundet”, “job og uddannelse”, “lære dansk”, “mål og motivati-

on” og “organisering af hjælp”.  

Meningsbærende	  enheder	  

På andet trin blev alle fem transskriptioner dekontekstualiseret for at udvælge de menings-

bærende enheder, samt frasortere de, for problemformuleringen, irrelevante tekstelementer 

(Malterud, 2011). En systematisk gennemgang af transskriptionerne resulterede i, at de 

meningsbærende enheder blev identificeret under seks foreløbige temaer. Dernæst blev de 

seks temaer revurderet og reduceret. Udfordringen var at identificere og klassificere de 

meningsbærende enheder i interviewene. Et af temaerne udgik grundet manglende rele-

vans. Et tema blev kodet og bibeholdt. Fire af temaerne blev sammenkædet til to kode-

grupper. De endelige kodegrupper kom dermed til at hedde: “Strukturering af hverdagen”, 

“primære aktiviteter” og “manglende muligheder for deltagelse i samfundet”. Samtidig 

udgik de meningsbærende enheder, som ikke længere havde relevans, grundet udviklingen 

af kodegrupperne.  

Kondensering	  

På tredje trin blev de meningsbærende enheder sammenkoblet til foreløbige subgrupper, 

for at specificere indholdet (Malterud, 2011). Denne proces startede med en højtlæsning af 

hver af de meningsbærende enheder fra hver kodegruppe, for at få diskuteret de forskellige 

nuancer af disse. Dernæst blev de grupperet for at få overblik over ligheder og afvigelser 

blandt disse. Subgrupper blev løbende justeret for at tilpasse dem til de meningsbærende 

enheder. Der blev af flere omgange sorteret meningsbærende enheder fra, da disse ikke 

passede ind under de endelige subgrupper.  

   Processen endte ud med, at kodegruppen “strukturering af hverdagen” ikke blev inddelt 

i subgrupper, da de meningsbærende enheder var meget lig hinanden. De to andre kode-

grupper, “primære aktiviteter” og “manglende muligheder for deltagelse i samfundet”, 

blev hver opdelt i to subgrupper, henholdsvis “tilfredsstillende aktiviteter” og “utilfreds-

stillende aktiviteter” og “socialt netværk” og “arbejde”. 
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   For hver af disse fem grupper blev der udarbejdet et fiktivt citat som kondensat for de 

mæningsbærende enheder. Dette kondensat blev sammensat af informanternes egne udta-

lelser. Hver gruppe blev ligeledes forsynet med et guldcitat, som var bedst dækkende for 

indholdet (Malterud, 2011).   

Sammenfatning	  

På det fjerde trin blev fundene genfortalt ved rekontekstualisering i form af en analytisk 

tekst til hver gruppe (Malterud, 2011). Her blev der taget udgangspunkt i den kondensere-

de tekst for hver af grupperne, og guldcitaterne blev brugt til at underbygge de analytiske 

fund. I den analytiske tekst blev resultaterne beskrevet loyalt ift. informanternes originale 

udtalelser (Malterud, 2011). Dette blev sikret ved løbende at tjekke, at hver af de menings-

bærende enheder blev forstået ud fra den rigtige kontekst, og ved at den analytiske tekst til 

sidst blev sammenholdt med transskriptionerne af interviewene. Til slut blev de analytiske 

tekster for hver kodegruppe læst igennem, for på denne måde at finde beskrivelser der var 

dækkende for hver. 

 
Tabel 5 

Helhedsindtryk 
 

Temaer 

Meningsbærende 
Enheder 

 
Koder 

Kondensering 
 

Subgrupper 

Sammenfatning 
 

Beskrivelse 
 
Holde sig i gang  

 
Strukturering af hverda-
gen 
 

  
At holde sig beskæftiget 
 

 
Mål og motivation 
 

 
 
Primære aktivitet 

	  
• Tilfredsstillen-‐

de	  aktiviteter	  
• Utilfredsstil-‐

lende	  aktivite-‐
ter	  
	  

 
Tilpasning af aktiviteter 

 
 
Lære dansk 
 
  

Manglende muligheder 
for deltagelse i aktivite-
ter 
 

	  
• Socialt	  net-‐

værk	  
• Arbejde	  	  

 
Manglende muligheder 
for deltagelse i samfun-
det 

 
Job og uddannelse 
 
 
Begrænsninger for del-
tagelse i samfundet 
 
 
Organisering af hjælp 
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Resultater	  

I dette afsnit beskrives resultatet af analysen. Afsnittet er inddelt efter ovenstående beskri-

velser og subgrupper, og der er til hver skrevet en analytisk tekst med tilhørende citater. De 

citater der indgår i teksten, er rettet til grammatisk og sprogligt, så de er lettere læselige, 

men uden at den oprindelige mening går tabt.  

At	  holde	  sig	  beskæftiget	  

Alle informanterne i undersøgelsen gav udtryk for, at det at holde sig beskæftiget med no-

get, var særligt vigtigt for dem. Dette kom til udtryk ved, at informanterne var glade for at 

være i aktivitet. Mange gav udtryk for, at mangel på aktiviteter påvirkede dem både ift. 

energiniveauet og deres følelsesmæssige tilstand. Flere af informanterne beskrev f.eks., at 

de blev kede af det, og at de ikke følte, at det var godt for dem, når de ikke havde noget at 

lave. De havde ligeledes en oplevelse af, at de ville blive vanvittige eller deprimerede, hvis 

de ikke havde noget at foretage sig. Af denne årsag havde Omid f.eks. valgt at udfylde sin 

hverdag med et fuldt program med dagligdags aktiviteter, for på denne måde at glemme 

sine problemer. Imens havde Baqi valgt at fokusere på sin tro, for dermed at undgå at “bli-

ve skør”, og indgik også i flere aktiviteter i løbet af sin dag, da dette hjalp til, at han ikke 

tænkte så meget over fortiden. 

   Nogle af informanterne gav udtryk for, at de ikke havde nok aktiviteter i løbet af deres 

hverdag, mens andre oplevede, at de havde nok aktiviteter, men at indholdet af disse ikke 

var fyldestgørende. Yousef nævnte bl.a., at han havde lidt travlt nu, og at det var godt, for-

di han tidligere, da han ikke havde noget at lave, var meget træt. Karim nævnte til gen-

gæld, at han blev ked af det, når han nogle dage brugte størstedelen af sin dag på værelset 

med sin computer. Han kunne godt lide at arbejde på computer, men fire timer om dagen 

var tilstrækkeligt. 

   Mayleen var tilfreds med den måde hendes aktiviteter udfyldte hendes hverdag på, men 

det ville også være okay for hende, hvis der var mere. Hun prøvede at indgå i de mulighe-

der, der var i nuet, og udtrykte følgende: 

 

“You just try to be normal by doing, without doing how can you do that? No, you cannot”’ 

 

Denne udtalelse beskriver tydeligt, hvordan alle informanterne forholdte sig til det at holde 

sig beskæftiget, og beskriver oplevelsen af dette. 
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Tilpasning	  af	  aktiviteter	  

Utilfredsstillende	  aktiviteter	  

De tre informanter fra aktivitetstilbud X indgik i dansk- og computerundervisning og 

nævnte alle en utilfredshed med disse.  

   Alle tre informanter havde interesse for computere, inden de kom til Danmark, hvilket 

bl.a. var grunden til, at de deltog i computerundervisning. På trods af interessen og glæden 

ved at arbejde med computer, var de ikke glade for undervisningens indhold. Yousef og 

Karim udtrykte frustration over, at læreren på aktivitetstilbud X ikke formåede at svare på 

de spørgsmål, der blev stillet. Yousef fortalte at han nogle gange måtte hjælpe andre i klas-

sen, fordi læreren ikke kunne, og Karim nævnte, at han læste “help-program” for at få svar 

på spørgsmålene. Karim udtrykte følgende om computerundervisningen: 

 

“Jeg er ikke glad for det. Nej! Det er fordi jeg lærer ikke. Jeg har et projekt, 

et WordPress projekt. Jeg arbejder på mit projekt, og så når jeg har nogle 

spørgsmål, så ved lærerne ikke [svaret]. Jeg har ikke noget alternativ til den-

ne aktivitet. Hvis jeg havde andre alternativer, ville jeg skifte den ud. Men jeg 

har ikke andre alternativer.” 

 

Manglen på alternative aktiviteter, som Karim nævnte i ovenstående, gik igen hos Omid. 

Han fortalte, at den undervisning han blev tilbudt, var for let, og at der ikke var nok udfor-

dringer for ham, men at han ikke vidste, hvad han ellers kunne lave. Derudover beskrev 

han, hvordan omgivelserne på aktivitetstilbud X påvirkede ham negativt, fordi de andre 

mennesker, der deltog der, var deprimerede, havde problemer og var gamle. Yousef nævn-

te ligeledes gennemsnitsalderen som værende en medvirkende faktor, til at han havde søgt 

undervisning et nyt sted.  

   Hvor Omid mente, at danskundervisningen var for let, mente Karim, at undervisningen 

var svær men god. Han syntes dog, at der blev brugt en forkert metode, da de bare blev sat 

til at løse opgaver, og lærerne ikke underviste. Han havde en klar idé om, hvordan under-

visningen kunne være tilrettelagt bedre ved, at der var en times undervisning og en time, 

hvor de lavede opgaver. 
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Tilfredsstillende	  aktiviteter	  

Karim og Yousef mente, på trods af metoden, at danskundervisningen var god og at lærer-

ne var gode, men de gav begge udtryk for, at de ikke havde nok undervisning og udtrykte 

et ønske om flere timer.  

   Mayleen og Baqi var gennemgående positive da de fortalte om deres primære aktiviteter, 

og de udtrykte en stor tilfredshed derved. Mayleen beskrev aktivitetstilbuddet som et godt 

sted for hende og en god chance for at komme sig mentalt og opnå en følelse af normalitet. 

Hun udtrykte nedenstående om sin primære aktivitet på aktivitetstilbud Y: 

 

“Yeah I would like to work all week, it’s okay, because it’s the place where I 

can enjoy; enjoying the work and the people here and … all the things here, 

yeah, that’s good. I, I think it’s joy, it’s happy and … also learning.” 

 

Mayleen udtrykte en glæde ved at arbejde og have kolleger. Hun var glad for, at hun på 

stedet lærte nye ting, og fortalte, at hendes uddannelses- og arbejdsmæssige baggrund 

gjorde det nemt for hende at lære nyt. Det hun lærte og lavede på aktivitetstilbuddet, gav 

mening ift. hendes egen situation, da hun fik mulighed for at udtrykke sig om det at være 

asylansøger.  

   Baqi udtrykte ligeledes en glæde ved at tillære sig nye færdigheder. I hans tilfælde blot i 

forbindelse med danskundervisning, som var hans primære aktivitet. Han nævnte, at spro-

get var svært, men at han havde gode lærere. Desuden forekom det ham ikke kedeligt at 

lære sproget, eftersom han havde et mål - at kunne kommunikere med det danske folk. 

Manglende	  muligheder	  for	  deltagelse	  i	  samfundet	  

Socialt	  netværk	  

De tre informanter fra aktivitetstilbud X nævnte manglen på en dansk ven eller en dansk 

omgangskreds som noget, der fyldte meget for dem i deres hverdag. At lære danskere at 

kende og at indgå i sociale sammenhænge med dem, havde høj prioritet for disse informan-

ter. De lagde stor vægt på, at det at kunne snakke med danskere, ville gøre, at de blev bed-

re til dansk. Karim mente, at bare en time om dagen, hvor de snakkede dansk, ville hjælpe. 

Derudover ville de gerne deltage i begivenheder, lære kulturen at kende og være en del af 

samfundet, hvilket de havde svært ved, når de udelukkende var blandt andre asylansøgere. 

Dette udtrykte Karim bl.a. gennem følgende udtalelse: 
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“Hvis jeg ikke finder nogen dansk gruppe, så skal jeg finde en iransk grup-

pe. Det er ikke så godt! Jeg snakker iransk med iranere. Jeg kan godt tale 

iransk. Jeg kender godt iransk kultur ... Jeg vil vide hvordan den danske kul-

tur er og hvordan man snakker dansk. Jeg prøver, men jeg kan ikke finde.” 

 

Det var ligeledes gennemgående for disse informanter, at de ikke vidste hvordan de skulle 

møde danskere. De forsøgte f.eks. via grupper på facebook og brugte op til to timer om 

dagen på dette, dog uden held.  

Arbejde	  

Alle informanterne kom i interviewene ind omkring det at have et arbejde. Mayleen nævn-

te, at hun var ked af ikke at have samme rettigheder som den almene borger, men at hun 

havde en forståelse for systemet. Flere nævnte, at de ikke havde papirer på de uddannelser, 

de havde i deres hjemland, og udtrykte frustration over hvordan de skulle bevise at de er 

kvalificerede. De var opmærksomme på, at de derfor måtte “starte forfra” med en uddan-

nelse, for at få lov til at varetage et job, hvor de kunne bruge deres kompetencer. Omid 

fortalte i den sammenhæng: 

 

“But, now I’m looking for my future. And I’m looking for a good job for my-

self. And I think with myself ... what can I do in Denmark, because I have 

not any certificate, so I can’t take any good job. So, I don’t know, what can 

I do? I’m 35 years old and ... I think, it’s late … if I wanna go to university. 

Because, first of all I need to talk to Danish, I need to learn Danish more 

and more because I want to integrate with society, Danish society.” 

 

Flere af informanterne nævnte, at de ikke brød sig om at modtage penge fra staten. De ville 

gerne have muligheden for at arbejde for disse penge. Mayleen beskrev, at hun så den fri-

villige aktivitet hun deltog i, som værende et arbejde. På denne måde fik hun en følelse af 

at give noget igen til samfundet.  

   På trods af et ønske om at kunne lave det han er uddannet til, var det tydeligt, at det vig-

tigste for Baqi var, bare at få lov at lave noget. Det udtrykte han på følgende måde: 
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“Even if I don’t find that [job med svejsning], even if I clean, if they told me 

this is your work, so clean this, I would be very happy. I don’t  like the mo-

ney I receive. I am not in peace, I am not. Because ehh I am not in peace, 

well I remember that when I take my, money, no! To be cleaning or by doing 

something I would be very happy” 

Diskussion	  af	  resultater	  

I dette afsnit vil undersøgelsens resultater blive holdt op imod hinanden og diskuteret. Her 

vil ligeledes blive inddraget teori, som er med til at tydeliggøre resultaterne og diskussio-

nen af disse. Dertil vil undersøgelsens resultater blive belyst ved at inddrage tidligere brug-

te, samt nye videnskabelige artikler. Undersøgelsens tre beskrivelser; “strukturering af 

hverdagen”, “tilpasning af aktiviteter” og “manglende muligheder for deltagelse i aktivi-

teter”, vil blive diskuteret enkeltvis i afsnittet.  

 

Teoretisk vil omdrejningspunktet for diskussionen være ValMO-modellen, som kort vil 

blive beskrevet her (Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001). 

   Modellen beskriver, hvordan aktiviteter figurerer som et samspil mellem personen, op-

gaven og omgivelserne. Afhængigt af koblingen mellem disse tre vil aktiviteter have for-

skellige værdier. Disse forskellige værdier inddeles i konkrete, symbolske og selvbeløn-

nende værdier. De konkrete værdier er håndgribelige, de symbolske værdier er betinget 

personlige, kulturelle og universelle, og de selvbelønnende værdier er, når man oplever 

nydelse og glæde. Alt dette foregår på tre forskellige niveauer: Makro, meso og mikro. 

Makroniveauet omhandler hele livsperspektivet og de aktiviteter, mennesker vælger at 

indgå i på forskellige tidspunkter i livet. Mesoniveauet beskriver aktiviteterne og rollerne 

på et bestemt tidspunkt i livet og kan altså ses som et udklip i makroniveauet. Mikroni-

veauet er de mindste dele af aktiviteterne, som mennesket indgår i. Samspillet mellem dis-

se tre niveauer, afgør betydningsfuldheden af en aktivitet (Persson, Erlandsson, Eklund & 

Iwarsson, 2001).  

At	  holde	  sig	  beskæftiget	  

Alle informanterne forsøgte at udfylde deres hverdag med aktiviteter. Nogle af dem havde 

fastlagt aktiviteter for alle tidspunkter af alle dage, mens andre havde færre aktiviteter i 

løbet af ugen.  
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   Ved at planlægge aktiviteter, struktureres hverdagen og dermed livet, fordi aktiviteter er 

med til at organisere tiden (Townsend & Polatajko, 2008). Informanterne gav udtryk for at 

deres energiniveau og følelsesmæssige tilstand blev påvirket, når de havde mangel på akti-

viteter. Dette nævnte de som grunden til, at de forsøgte at udfylde hverdagen med aktivite-

ter. Dette stemmer overens med det ergoterapeutiske syn på aktiviteter, som værende vig-

tige for mennesket og dets velbefindende, og som værende en faktor, der spiller ind på 

menneskets sundhed og velvære, på lige fod med fysisk og mental sundhed (Townsend & 

Polatajko, 2008; Wilcock & Hocking, 2015).  

   Derudover nævnte Baqi, at det at holde sig igang med aktiviteter, betød at han ikke tænk-

te så meget over fortiden og sin situation. Dette stemmer overens med fundene i det kvali-

tative studie foretaget af Morville & Erlandsson (2013), der omhandler asylansøgere i 

Danmark. Her sås det også, at de tre mænd i høj grad benyttede aktiviteterne som en stra-

tegi til at håndtere deres situation, og at aktiviteterne i mindre grad udfyldte tiden på me-

ningsgivende vis (Morville & Erlandsson, 2013). 

 

Flere af informanterne gav udtryk for, at de ønskede at foretage sig mere i løbet af ugen, 

mens andre gav udtryk for, at de gerne ville have mere at foretage sig, i form af andre akti-

viteter til at udfylde deres hverdag. Dette kan vidne om, at de havde en oplevelse af at 

mangle aktiviteter, og især aktiviteter med en højere grad af betydningsfuldhed.  

   Karim deltog på aktivitetstilbud X to gange om ugen, ellers var han på asylcenteret. Her 

havde han ikke særlig mange aktiviteter, han kunne deltage i, hvorfor han endte med at 

bruge det meste af dagen på at sidde ved sin computer. På trods af, at han godt kunne lide 

at sidde ved computeren, udtrykte han stor frustration over ikke at have andre aktivitetsmu-

ligheder de dage han var på asylcenteret, da han blev træt og ked af det. 

   Karim var opmærksom på, hvordan han blev påvirket af ikke at lave noget, hvilket gik 

igen ved alle informanterne. De fortalte, at grunden til at de udfyldte deres hverdag var, at 

de ellers blev deprimerede, trætte, “vanvittige” o.lign. Dette kan vidne om, at det var res-

sourcestærke personer, da de formåede at reflektere over det og handle på det, så vidt det 

var dem muligt.  

   Et studie, der undersøgte asylansøgeres tilfredshed med dagligdagsaktiviteter, viste net-

op, at der var en sammenhæng mellem, at de asylansøgere, der foretog sig noget, havde et 

bedre helbred, end de, der ikke foretog sig noget. Ift. helbredet sås det, at det ikke var nær 

så vigtigt, om aktiviteterne var værdifulde for den enkelte, som det var bare at have aktivi-

teter (Morville, Erlandsson, Danneskiold-Samsøe, Amris & Eklund, 2015).  
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Ved brug af ValMO-modellen er det muligt at diskutere informanternes udsagn om betyd-

ningen af de aktiviteter, de indgår i.  

   Omid nævner, at han sørger for at have et fuldt program hver dag, fordi han tidligere i sit 

liv har været vant til at have en travlt beskæftiget hverdag. Dette kan ses, som at han på 

makroniveau forsøger at opretholde samme beskæftigelsesniveau, ved på meso- og mikro-

niveau at varetage så mange aktiviteter som muligt. Det at være travl giver ham en konkret 

værdi i form af, at alle aktiviteterne medvirker til at give dagen struktur. På denne måde 

kan man sige, at hver enkelt aktivitet giver mening i kraft af, at den bidrager til denne 

struktur. Dette til trods for, at de enkelte aktiviteter ikke nødvendigvis er betydningsfulde i 

sig selv.  

   Når Omid indgår i aktiviteter på de forskellige niveauer, vil han være i besiddelse af nog-

le roller, alt afhængigt af hvilke aktiviteter, han indgår i. De roller mennesket har, er med 

til at danne deres identitet. Derudover har man forskellige roller på forskellige tidspunkter 

af dagen og ugen, alt efter hvilke aktiviteter man indgår i. På denne måde er rollerne med 

til at give struktur til dagen. Ens roller ændres naturligt gennem livet, men kan også være 

påtvunget af ydre omstændigheder (Kielhofner, 2010).  

   Man kan sige, at informanterne på makroniveau, har taget et valg om at flygte. Dette valg 

påvirker, at de på meso- og mikroniveau mister deres vante roller og aktiviteter. Når de 

vælger at indgå i aktiviteter i den nye kontekst, kan dette altså ses som et forsøg på at ska-

be eller genskabe nogle roller, og derved få en struktur på hverdagen (Persson, Erlandsson, 

Eklund & Iwarsson, 2001).  

 

Tilpasning	  af	  aktiviteter	  

Det var tydeligt, at en tilpasning af aktiviteterne, eller mangel på samme, havde stor betyd-

ning, da informanterne fortalte om nogle af de primære aktiviteter, de indgik i. De tre 

mænd, der deltog på aktivitetstilbud X, gav hovedsageligt udtryk for en utilfredshed med 

de aktiviteter, de blev tilbudt, hvorimod de to andre informanter, fra aktivitetstilbud Y og 

Z, hovedsageligt udtrykte tilfredshed. Det er derfor interessant at se på de forskellige be-

skrivelser ift., hvad der ligger til grund for dette. 

 

For at kunne beskrive betydningsfuldheden af de primære aktiviteter, informanterne deltog 

i, giver det mening at kigge på, hvilke niveauer aktiviteterne, de deltog i, foregik på, og 

hvilke værdier de gav dem (Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001). 
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   De tre informanter fra aktivitetstilbud X deltog i danskundervisning. De var alle tre me-

get optaget af, at de gerne ville lære at tale dansk, så de kunne indgå i samfundet, men de 

følte ikke, at metoden på stedet var tilpasset dem. Man kan altså diskutere, om denne akti-

vitet gav mening for dem på meso- og mikroniveau, da undervisningen ikke matchede med 

deres makroperspektiv. Makroperspektivet kan ses som, at de gerne ville kunne indgå i 

samfundet og bruge deres danskkundskaber i samspil med danskere, da de så det som væ-

rende værdifuldt at indgå i samfundet. Da undervisningen hovedsageligt foregik ved, at de 

sad og lavede lektier på papir, var der ikke et særlig godt samspil mellem niveauerne.  

     I et kvalitativt studie foretaget i Norge blev det undersøgt, hvordan analfabetiske flygt-

ninge på et sprogcenter, bedst lærte norsk. I undersøgelsen fandt de bl.a., at det hjalp på 

læringen af sproget, hvis denne blev koblet til nogle aktiviteter, der var betydningsfulde for 

personerne, og til aktiviteter, som de også havde sat pris på i deres hjemland (Werge-Olsen 

& Vik, 2012). Resultaterne fra denne undersøgelse kan altså underbygge, at danskunder-

visningen kunne være bedre, hvis den var tilrettelagt på en anden måde, hvilket informan-

ter også udtrykte et ønske om. Undervisningen kan dog stadig siges at have en konkret 

værdi for to af dem, da de bliver bedre til dansk på trods af, at undervisningen ikke foregår 

på den måde, de ønsker.  

 

Udover danskundervisningen deltog de tre informanter også i computerundervisning. Den-

ne var de ikke tilfredse med, da niveauet var for lavt, så de ikke lærte noget. De fortalte, at 

de deltog, fordi de ikke havde alternativer. Derudover udtrykte de frustration over sam-

mensætningen af mennesker på aktivitetstilbuddet. Det, at de andre mennesker, der kom på 

stedet, var deprimerede, havde problemer og var gamle, havde en negativ påvirkning på 

dem og var noget, de lagde stor vægt på. Der er altså flere faktorer, der spiller ind på, at de 

ikke er tilfredse med aktivitetstilbuddet. 

   Ved brug af PEO-modellen kan interaktionen mellem person, aktivitet og omgivelser 

skildres (Townsend & Polatajko, 2008). Samspillet mellem disse tre faktorer er vigtigt, da 

et godt samspil mellem disse, giver udtryk for god mulighed for deltagelse, da ingen af 

faktorerne begrænser aktivitetsudøvelsen (Townsend & Polatajko, 2008). Hvis informan-

ternes aktivitetsudøvelse forstås ud fra PEO-modellen, vil man kunne se, at både omgivel-

ser og aktivitet er med til at mindske samspillet, da de ikke er tilpasset ift. informanterne. 

   Det kan derfor diskuteres, hvor meget de tre informanter reelt fik ud af deres deltagelse i 

aktiviteterne på aktivitetstilbuddet. Dette leder tilbage til tidligere resultater, som viste, at 

informanterne i høj grad deltog i aktiviteter blot for at holde sig beskæftigede. 
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Mayleen skilte sig ud fra de øvrige informanter i undersøgelsen. Hun oplevede en stor 

glæde ved at deltage på aktivitetstilbud Y og udtalte, at aktiviteterne passede til hendes 

kompetencer men stadig var udfordrende og lærerige. Hun anså det frivillige aktivitetstil-

bud som værende et arbejde. 

   Ud fra ValMo, kan det diskuteres, hvilke værdier Mayleen opnår via sin primære aktivi-

tet. Ved at hun anser det frivillige aktivitetstilbud som værende det job, får hun symbolsk 

værdi ud af det, da det både for hende og kulturelt i samfundet, har høj værdi at være i ar-

bejde og bidrage til samfundet. Hun opnår ligeledes konkrete værdier i arbejdet, da hun 

producerer materiale, som indeholder emner, der for hende giver mening, og som bliver 

tilgængeligt i samfundet. I og med at hun også udtrykte stor glæde over arbejdet, kan der 

argumenteres for, at hun også opnår selvbelønnende værdier.  

   Baqi kan gennem sin tro også opleve at have både symbolske og selvbelønnende værdier. 

Den symbolske værdi ligger i, at det giver ham en kulturel status inden for trossamfundet. 

Den selvbelønnende værdi opnås muligvis, da det højst sandsynligt er noget, han bruger tid 

på, grundet lyst og som er betydningsfuldt for ham. 

   I et studie, der undersøgte sammenhængen mellem ValMO’s værdier, oplevelsen af be-

tydning og helbred, viste resultaterne, at det især var de selvbelønnende værdier, der var 

vigtige at have, for at kunne opleve betydningsfuldhed og godt helbred (Erlandsson, Ek-

lund & Persson, 2011). På baggrund af denne undersøgelse kan Baqi og Mayleen siges at 

have større sandsynlighed for at opleve betydningsfuldhed i deres aktiviteter, samt få et 

bedre helbred, da de oplevede selvbelønnende værdier. Derimod formodes det, at de tre 

andre informanter ikke oplevede at have selvbelønnende værdier, og dermed er i risiko for 

ikke at opleve en særlig stor betydningsfuldhed i deres aktiviteter, og for at få et dårligere 

helbred.  

   Gennem den selvbelønnende værdi kan fænomenet Flow også opstå. Dette indebærer, at 

man i kortere tid bliver opslugt og dermed mister fornemmelsen for tid og glemmer sig 

selv, grundet glæden ved at være i aktivitet (Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 

2001). Det formodes derfor, at Mayleen og Baqi muligvis kunne opleve Flow. For Mayle-

en kunne Flow muligvis opstå i nogle situationer, hvor hun var i aktivitet på tilbuddet. Dog 

er det uvist, om hun deltog i den primære aktivitet grundet interesse, eller om det var fordi, 

hun ikke havde andre muligheder. For Baqi kunne Flow opstå i situationer hvor han udø-

vede sin tro.  
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Manglende	  muligheder	  for	  deltagelse	  i	  samfundet	  

Alle informanter lagde i interviewene stor vægt på, at de var begrænsede ift. deres delta-

gelse i aktiviteter i samfundet. Her var det den manglende mulighed for at indgå socialt, 

varetage et lønnet arbejde og generelt manglende information, der blev lagt særlig vægt på.  

   Til at belyse denne manglende mulighed for deltagelse i samfundet kan CMOP-E (Cana-

dian Model of Occupation and Engagement) benyttes, da denne model kan identificere 

menneskers begrænsninger og ressourcer for aktivitetsudøvelse.  

   Ved at se på informanternes udtalelser blev det tydeligt at begrænsningerne for aktivitet i 

deres tilfælde ikke befandt sig i personen, da de alle udtrykte en motivation for at deltage 

og var opsøgende ift. aktiviteterne. Det sås derimod, at det var omgivelserne, der begræn-

sede, herunder især de institutionelle (Townsend & Polatajko, 2008). Her var de, grundet 

deres legale status, underlagt forskellige regler og love, der begrænsede dem. Dette indebar 

bl.a., at de som asylansøgere ikke kunne tage lønnet arbejde og dermed blev afhængige af 

de penge, staten gav dem. Dette påvirker den del af menneskets aktiviteter der omhandler 

produktivitet (Townsend & Polatajko, 2008). Det at modtage penge fra staten, udtrykte 

flere af informanterne, at de ikke havde det godt med, da de havde et ønske om at bidrage 

til samfundet ved at arbejde for de penge, de fik.  

   Arbejde ses som værende den primære aktivitet for voksne, bl.a. fordi voksne mennesker 

vil have et ønske om at udrette noget og arbejde selvstændigt (Kielhofner, 2010). Gennem 

arbejdet opnås bl.a. løn, prestige/social status, identitet og socialt netværk (Jones, 1998). 

   Informanterne i undersøgelsen var udsat for at miste flere af deres roller, da de valgte at 

flygte fra deres hjemland. En sådan flugt vil medføre, at ens samfundsstatus ændres. Som 

asylansøger har man ikke længere den samme sociale status, som man havde i det land, 

man flygtede fra. Flugten til et nyt samfund vil vanskeliggøre en opretholdelse af asylan-

søgerens vanlige roller. Her kan asylansøgeren således opleve rolletab og rolleløshed. Ki-

elhofner beskriver følgerne af dette. Her indgår det bl.a., at når mennesker ikke oplever at 

blive anerkendt for de roller, som de plejede at have, vil dette få væsentlige konsekvenser 

for dem (Kielhofner, 2010). Det, der kom tydeligst til udtryk i det informanterne nævnte, 

var, at de ønskede at genfinde en rolle som forsørger og samfundsborger. Mayleen udtalte 

bl.a., at hun var ked af ikke at have lige rettigheder i samfundet, hvilket de øvrige infor-

manter også udtrykte frustration over.  

   Dette underbygges af en kvalitativ undersøgelse foretaget i England, der fandt at, det at 

asylansøgere ikke må tage arbejde og herved ikke får forstærket deres identitet, kan medfø-
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re store rolleændringer. Derudover kan det lede til frustration og en følelse af at være en 

værdiløs borger i samfundet (Burchett & Matheson, 2010). 

 

Der kan argumenteres for, at arbejde både kan give konkret, symbolsk og selvbelønnende 

værdi (Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001). Den konkrete værdi ligger f.eks. i 

at modtage løn, mens den symbolske værdi har kobling til, at det i samfundet anses for 

værdifuldt at have et arbejde, og dermed vil samfundet anerkende rollen. Den selvbeløn-

nende værdi opstår, hvis arbejdet er noget, man finder spændende, og hvor ens kompeten-

cer bliver brugt og udfordret.  

   Fire af informanterne udtrykte, at de gerne ville bruge deres kompetencer, men at de ikke 

kunne komme til det, da de ikke havde papirer på deres uddannelse. Mayleen fortalte bl.a., 

at hun ikke fik sine papirer med, da hun blev forfulgt i sit hjemland, mens grunden hos de 

andre informanter ikke kendes - muligvis var de ikke kommet med i flugten, muligvis var 

informanterne autodidakte. Gældende for alle fire var dog, at de var opmærksomme på, at 

de måtte starte forfra på uddannelse, hvis de skulle have mulighed for at varetage et job, 

der matchede deres kompetencer. Man kan altså sige, at de gerne ville have et job der gav 

værdi på alle de tre niveauer (Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001).  

   I modsætning til disse fire nævnte Baqi, at han gerne bare ville have lov til at foretage sig 

“noget”, for de penge han fik. For ham var det fint at finde et rengøringsjob, på trods af, at 

han var uddannet til noget andet. Han var altså ikke så optaget af, om arbejdet matchede 

hans kompetencer og derigennem havde en selvbelønnende værdi. Der kan være flere 

grunde til, at han adskilte sig fra de andre fire på dette punkt. For det første kan hans alder 

være en faktor, der påvirkede, at han ikke længere havde behovet for at identificere sig 

med sin profession. Da han er 74 år, anses arbejde ikke længere som værende hans primæ-

re aktivitet (Kielhofner, 2010). På trods af, at han havde nået pensionsalderen, gav han 

stadig udtryk for et ønske om at lave noget. Derudover lagde han stor vægt på at han var en 

troende mand og hans tro var det, han primært identificerede sig ud fra. Dette havde mu-

ligvis indflydelse på, at han ikke havde det samme behov for at identificere sig selv gen-

nem arbejdet.  

 

De tre informanter fra aktivitetstilbud X nævnte især manglen på et socialt netværk i Dan-

mark. De fortalte, som tidligere nævnt, at de sociale omgivelser på aktivitetstilbuddet ikke 

var gode for dem, og derudover nævnte én af dem, at det ikke var noget problem for dem 

at omgås iranere, men at de på denne måde ikke lærte dansk kultur og sprog at kende. Med 
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udgangspunkt i CMOP-E kan det dermed siges at de derfor blev begrænsede i deres sociale 

omgivelser (Townsend & Polatajko, 2008). De havde derfor et stort ønske om at have mu-

lighed for at omgås danskere. 

   Det er i denne forbindelse også interessant at Mayleen og Baqi ikke nævnte det sociale 

netværk som noget, de manglede i deres hverdag. Her udtalte Mayleen til gengæld, at hun 

var glad for at indgå på aktivitetstilbud Y, hvilket bl.a. skyldtes de mennesker hun omgav 

sig med på stedet. Hun fik altså her mulighed for at udfylde en rolle som kollega, og der-

igennem indgik hun i et socialt netværk, hvilket er en central del af det, mennesket får ud 

af at arbejde (Jones, 1998). Dette kan altså igen være med til at argumentere for, at Mayle-

en fik opfyldt sine behov for at have sociale- og produktive aktiviteter, og at det frivillige 

aktivitetstilbud hun deltog i, dermed blev mere betydningsfuldt.  

 

Resultaterne fra de enkelte informanter var i denne undersøgelse meget sammenfaldende. 

Da der sås en overensstemmelse mellem denne undersøgelses resultater og tidligere foreta-

get forskning på området, kan dette siges at påføre undersøgelsen en højere grad af validi-

tet. 

Diskussion	  af	  metode	  

I dette afsnit vil det blive diskuteret, hvordan de valgte metoder har påvirket undersøgelsen 

ift. dens reliabilitet og eksterne- og interne validitet. Diskussionen vil følge metodeafsnit-

tets opbygning, dog vil der løbende indgå etiske overvejelser under flere af punkterne. 

Den	  videnskabsteoretiske	  tilgang	  og	  forskningsmetode	  

Den fænomenologiske tilgang og den kvalitative metode blev valgt på baggrund af ønsket 

om at få informanternes egne beskrivelser og forsøge at forstå betydningen af aktiviteterne 

ud fra informanternes egne livsverdener. Tilgangen og metoden har betydet, at der var mu-

lighed for at spørge ind til nuancer af informanternes livsverden, og har dermed sikret en 

dybere forståelse af beskrivelserne.  

   Når der arbejdes med den kvalitative metode, er det vigtigt at være opmærksom på, at 

forskeren selv vil påvirke datamaterialet gennem sit perspektiv på det undersøgte (Malter-

ud, 2011). Forskerens perspektiv svarer i denne sammenhæng til det, der i fænomenologien 

omtales som forforståelse (Malterud, 2011). Det er forsøgt at mindske påvirkningen mest 

muligt, for at få så sandfærdige beskrivelser som muligt. 
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   Metoden betyder også, at resultaterne i denne undersøgelse ikke kan bruges til at give et 

repræsentativt billede af flygtninge og asylansøgeres oplevelser, men de kan til gengæld 

beskrive nogle enkeltes opfattelser af dette, og kan derigennem give et billede af nogle 

tendenser, hvilket var hensigten med undersøgelsen. 

Litteratursøgning	  

For at kunne vurdere undersøgelsens eksterne validitet er det nødvendigt at kende til anden 

forskning på området (Lindahl & Juhl, 2010). Litteratursøgningen er brugt til både at finde 

artikler, der kunne give viden i starten af processen og dermed danne ramme for denne 

undersøgelses fokus, og til at finde artikler, der kunne belyse undersøgelsens resultater. 

   Søgningerne blev foretaget i PubMed og Cinahl, da disse er store sundhedsvidenskabeli-

ge databaser, og den nyeste forskning på området derfor højst sandsynligt vil være at finde 

på disse. Der blev derudover søgt på OT Seeker og SFI Campbell for at brede søgningen 

yderligere ud. Som tidligere beskrevet, gav disse databaser ikke nogen umiddelbart brug-

bare resultater på søgninger med keywords som “asylum seeker”, “refugee” og “occupa-

tional deprivation”, og derfor blev det hurtigt besluttet at holde fokus på søgningerne i 

PubMed og Cinahl. Det kan derfor ikke afvises, at der på disse to databaser kan findes 

yderligere forskning, der var kommet frem ved mere dybdegående søgning. 

   Ved søgningerne i PubMed og Cinahl er det forsøgt at søge både på de enkelte ord og 

samlet. Det kan dog ikke afvises, at der kan have været bias i søgningen. 

 

Størstedelen af de relevante artikler var kvalitative, dog blev der også fundet enkelte kvan-

titative artikler. Dette kan tyde på, at der hovedsageligt er foretaget kvalitativ forskning på 

dette område. 

   Artikler som specifikt omhandlede traumatiserede flygtninge eller flygtninge med PTSD 

er blevet fravalgt fra start, da dette ikke var undersøgelsens målgruppe. Det kan dog disku-

teres om det på trods af dette, kunne have været relevant at inddrage sådanne artikler, da 

det er muligt at resultaterne i disse, kunne være sammenfaldende med resultater i denne 

undersøgelse.  

Informanter	  

I undersøgelsen indgår fem informanter fra tre forskellige aktivitetstilbud. Der var i rekrut-

teringsprocessen stor opmærksomhed på at sikre, at de interesserede deltagere forstod, 

hvad undersøgelsen i store træk omhandlede, og hvilke rettigheder de havde, hvis de be-
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sluttede sig for at deltage. Dette blev gjort ved både mundtlig og skriftlig information, in-

den de sagde ja til at deltage.  

   I kontakten med aktivitetstilbud X skete der en misforståelse i kommunikationen, og 

kontaktpersonen på stedet havde derfor fundet fire personer, der gerne ville deltage. Desu-

den havde han planlagt tid og sted til at mødes og forberedt dem på, at de skulle interview-

es med det samme. Dette brød således med rekrutteringsproceduren om at informere inte-

resserede inden samtykke til deltagelse blev givet. Af etiske årsager var denne del af 

rekrutteringsprocessen meget vigtig. Derfor blev det besluttet at informere disse fire perso-

ner om, at interviewene skulle foregå andre dage, og dermed bruge det planlagte møde til 

at fortælle om projektet. Tre af de fire, fra aktivitetstilbud X, ville efterfølgende stadig ger-

ne deltage.  

 

Rekrutteringen af informanter blev afsluttet efter fem interviews, da det blev vurderet, at 

der var datamætning ift. at kunne besvare problemformuleringen. Dette blev vurderet ud 

fra en følelse af, at alle fem informanter kom omkring de samme emner. Det kan dog ikke 

afvises, at der var dukket andre emner op, hvis flere informanter havde deltaget i undersø-

gelsen.  

 

I undersøgelsen ønskes det at kunne beskrive både flygtninge og asylansøgeres oplevelser. 

Da der grundet inklusionskriterierne er blevet søgt bredt, er det tilfældigt, at de fem infor-

manter der indgår i undersøgelsen, alle er asylansøgere. Det er dermed kun asylansøgeres 

oplevelser, der bliver belyst i undersøgelsen, og gruppen af informanter er på denne måde 

blevet mere homogen, end der var tænkt ved undersøgelsens start.  

    Derudover var kun én af de fem informanter kvinde. Data fra interviewet med hende, 

har på mange måder afveget fra de fire andre, og det kan diskuteres, hvorvidt dette skyldes 

hendes køn eller andre faktorer. Det kan altså ikke afvises, at resultaterne havde set ander-

ledes ud, hvis kønsfordelingen i undersøgelsen havde været anderledes. 

Etiske	  overvejelser	  

Der er løbende i undersøgelsen opstået etiske dilemmaer, som det har været nødvendigt at 

tage stilling til. Det blev bl.a. tydeligt, at den åbenhed det kvalitative interview lægger op 

til, i høj grad kom meget i spil (Brinkmann, 2015). Samtlige informanter fortalte historier 

om deres fortid, som indebar oplevelser, der lå langt fra, hvad de fleste danskere kender til. 

Dette kunne i situationen være svært at forholde sig til og håndtere på en empatisk og pro-
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fessionel måde, da der samtidig var fokus på at få ledt samtalen tilbage på de temaer, der 

var relevante for undersøgelsen.  

   Det kunne angiveligt være positivt, hvis der var brugt mere tid på at skabe relation med 

informanterne, inden interviewene blev foretaget. Dette kunne måske have gjort ovenstå-

ende situationer lettere at håndtere.  

Dataindsamlingen	  

Det blev besluttet, at den bedste metode til at besvare problemformuleringen, var individu-

elle, semistrukturerede interviews. Fokusgruppeinterview blev tidligt i forløbet fravalgt på 

baggrund af overvejelser omkring forskelligt sprogniveau, og at det måske ville virke 

overvældende for informanterne, at skulle sidde i en gruppe af ukendte mennesker og for-

tælle åbent om deres liv.  

 

Da alle fem interviews blev udført i løbet af en uge, var det ikke muligt at færdiggøre den 

første transskription, før det næste interview skulle afvikles. Af denne årsag har der ikke 

været et fuldt overblik over det konkrete indhold i data i den tid, hvor interviewene blev 

udført.  

   Der har ved denne undersøgelse været fire forskellige interviewere ved de fem inter-

views, hvilket gjorde, at det var svært at drage erfaringer med fra de første til de sidste in-

terviews. Havde det været én interviewer, der havde udført alle interviews, havde det været 

nemmere at medbringe erfaringer fra tidligere interviews. At alle udførte mindst ét inter-

view betød til gengæld, at alle fik en større forståelse for både metode og data, hvilket var 

positivt for det videre arbejde i undersøgelsen.  

   Alle interviews foregik ud fra samme ureviderede interviewguide og blev udført af for-

skellige interviewere. Dette har muligvis gjort det nemmere at bibeholde en fænomenolo-

gisk tilgang i samtlige interviews, da intervieweren på denne måde ikke blev påvirket af, at 

ville have informanterne til at sige de samme ting. Der har været frirum til, at den enkelte 

interviewer kunne spørge på egen måde, og fokus har hele tiden været på, at informanterne 

skulle fortælle om det, der var vigtigst for dem - ikke hvad der kunne underbygge hvad 

tidligere informanter havde sagt. 

 

At det er valgt at lydoptage interviewene har været med til at validere data, fordi det har 

gjort det muligt at fokusere på at lytte til informanterne og på den måde undgå at tabe fo-

kus i forbindelse med notatskrivning. På denne måde har vi skabt et bedre rum for inter-
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viewet. Dette er ligeledes en etisk overvejelse, i og med at det har været muligt at holde 

fokus på informanternes fortællinger, som har indeholdt personlige historier.  

 

Et af inklusionskriterierne for undersøgelsen var, at informanterne kunne engelsk eller 

dansk. Det blev i løbet af interviewene tydeligt, at det at informanterne ikke talte deres 

modersmål, betød, at de havde svært ved at formulere nuancer i sproget. Dette gjaldt for 

samtlige informanter, men kom især til udtryk ved de interviews, der foregik på dansk. 

Årsagen hertil formodes at være, at de der blev interviewet på dansk, beherskede det dan-

ske sprog knapt så godt, som de, der blev interviewet på engelsk, beherskede det engelske 

sprog. 

   I interviewguiden blev det forsøgt at formulere spørgsmålene i et letforståeligt daglig-

dagssprog (Brinkmann & Tanggaard, 2015). Sprogforståelsen hos flere af informanterne 

har dog været grund til, at det på trods af dette, var nødvendigt at omformulere nogle af 

spørgsmålene, da formuleringerne ikke har været forståelige for informanterne. Der blev 

derfor stillet krav til interviewerens færdigheder i at omformulere spørgsmålene undervejs 

i interviewene, for at sikre, at informanterne havde en korrekt forståelse af, hvad der blev 

spurgt til. I flere tilfælde endte intervieweren ud i at omformulere spørgsmålet tre-fire gan-

ge, og det blev først forstået, når der blev anvendt konkrete eksempler, på hvad der mentes. 

Dette har muligvis påvirket informanterne, da det ses, at de ofte brugte de samme konkrete 

eksempler i deres svar.  

   Fænomenologien foreskriver, at man så vidt muligt fralægger sig sin forforståelse og 

indgår åbent i interviewsituationen (Kristensen, 2007). I de ovenfor nævnte situationer, 

hvor informanterne har haft svært ved at forstå spørgsmålene, er intervieweren, i sit forsøg 

på at forklare hvad spørgsmålet betød, muligvis blevet påvirket af sin forforståelse og der-

med kommet til at stille ledende spørgsmål. 

  Samtidig har det i interviewene, især grundet sprogbarrierer, været nødvendigt at spørge 

ind til, om det informanterne sagde, var blevet forstået korrekt. Dette sikrer den interne 

validitet i undersøgelsen, da det på denne måde er sikret, at forståelsen af udtalelserne bli-

ver som informanterne tænkte dem og i den kontekst, som de mente.  

 

Det skal desuden nævnes, at der skete afbrydelser af to interviews, da det på de pågælden-

de steder ikke var muligt at få stillet fuldstændigt private rum til rådighed. Dette kan have 

haft betydning for udbyttet af interviewsituationen, da både informanten og intervieweren 

kan være blevet afbrudt i deres tankestrøm og dermed kan have glemt at fortælle om noget 
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eller at spørge ind til vigtige emner. Det kan også have påvirket informantens lyst til at tale 

helt åbent, og informanten kan derfor muligvis have distanceret sig selv fra sine udtalelser. 

Derudover forstyrrer det optagelsen af interviewet og gør, at nogle udtalelser forsvinder.  

Transskription	  

Som tidligere nævnt blev der udarbejdet en transskriptionsguide, med henblik på at skabe 

en fælles forståelse og ensartethed omkring skriveproceduren og opstillingen af det skrift-

lige data.  

 

Ved alle interviews har der været tidspunkter i løbet af optagelsen, hvor det ikke var muligt 

at forstå, hvad der blev sagt. Flere informanter snakker lavt, én sidder og fumler med et 

stykke papir i hånden, nogle bliver afbrudt og generelt for alle, er at ingen af deltagerne, 

snakker på deres modersmål. Alle disse faktorer havde betydning for, om det var til at høre 

og forstå, hvad der blev sagt og dermed transskribere korrekt. Disse bias blev forsøgt mi-

nimeret ved at både interviewer og observatør var indover transskriptionen, og dermed 

kunne observatøren i nogle tilfælde høre, hvad der blev sagt på steder, hvor intervieweren 

havde givet op.  

   En anden helt grundlæggende bias ved transskription kan ligge i, at den nonverbale 

kommunikation går tabt. Dette blev forsøgt imødegået ved, at observatøren skrev sine no-

tater ind i transskriptionen samtidig med, at denne rettede transskriptionen igennem.  

 

Alle gruppens medlemmer har lyttet til og læst alle interviews, for derigennem at skabe et 

fælles udgangspunkt for analysen og forsøge at mindske betydningen af bias. 

   På denne måde er det også sikret, at alle har hørt informanternes tonefald og talemåde 

igennem hele interviewet, hvilket i nogle tilfælde har været vigtigt for forståelsen af nogle 

af citaterne.  

Databearbejdning	  

Ud fra Malteruds analysemetode, systematisk tekstkondensering, er al data bearbejdet. 

Denne metode sikrer, at analysen sker med en vis struktur, som bidrager til undersøgelsens 

gennemsigtighed og dermed til den samlede interne validitet.  

  Gennem metodens fire trin kommer data gennem både en dekontekstualisering og en re-

kontekstualisering, og det er derfor vigtigt hele tiden at være opmærksom på, hvilken kon-

tekst den udvalgte data er taget ud af, for at sikre at resultaterne afspejler det, der faktisk er 
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blevet sagt i interviewene (Malterud, 2011). Dette er forsøgt imødekommet på to måder. 

For det første var alle gruppens medlemmer med indover alle trinene i analysen. Dette var 

vigtigt, da det blev tydeligt, at der var en dybere forståelse af det materiale, man havde 

været med til at transskribere. Under kondenseringen, hvor alle meningsbærende enheder 

blev læst højt og diskuteret, blev mistolkninger af citater ofte fanget, fordi den person, der 

havde transskriberet, ofte kunne huske den originale kontekst. For det andet blev alle me-

ningsbærende enheder genfundet i transskriptionerne, da de færdige kodegrupper og 

subgrupper blev dannet. Dette blev gjort for at sikre, at den betydning og kontekst de hav-

de fået, også matchede den originale betydning og kontekst. 

  Malterud anbefaler, at der hver gang, der findes et nyt tema, en ny kodegruppe eller en ny 

subgruppe, eller der ændres i disse, gås tilbage i det originale tekstmateriale, for at tjekke 

om nogle nye tekstbidder kan være meningsbærende enheder for denne nye eller ændrede 

gruppe (Malterud, 2011). Dette er imidlertid ikke blevet gjort helt så systematisk, som 

Malterud beskriver det. De tekstbidder, der tidligere havde indgået som meningsbærende 

enheder, er dog blevet tjekket igennem, for at se om de kunne passe ind igen. Derudover er 

de meningsbærende enheder i den nye eller ændrede gruppe, blevet fundet i det originale 

materiale, for at tjekke konteksten og se, om noget af konteksten evt. skulle inddrages igen, 

da det muligvis kunne uddybe den meningsbærende enhed. Til sidst, da alle kodegrupper 

og subgrupper var på plads, blev transskriptionerne tjekket igennem. 

Konklusion	  

Problemformuleringen vil i det følgende blive forsøgt besvaret ud fra de væsentligste re-

sultater i undersøgelsen. Problemformuleringen lød som følger: 

Hvordan oplever asylansøgere/flygtninge, tilknyttet et aktivitetstilbud, at deltage i aktivite-

ter og hvordan beskriver de den betydning aktiviteterne har for dem i deres hverdag?  

 

Som en del af resultaterne fremgik det, at det for alle informanterne var vigtigt at foretage 

sig noget i hverdagen. Vigtigheden af dette omhandlede ikke de specifikke aktiviteter, men 

“bare” det at deltage i noget og få udfyldt hverdagen. Betydningsfuldheden lå i, at det gav 

en følelse af normalitet, at det hjalp på humøret og at aktiviteterne gav en struktur til dagen 

og ugen.  
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Resultaterne viste yderligere, at informanterne gav udtryk for at mangle aktiviteter, der 

passede til deres kompetencer og ønsker. Det sås, at de informanter, der i deres aktiviteter 

blev udfordret ift. deres kompetencer og lærte nye ting, udtrykte en større tilfredshed end 

de, der deltog i aktiviteter, som ikke var tilpasset deres niveau. Den betydning, de enkelte 

aktiviteter havde, sås altså at afhænge af, hvor godt aktiviteten var tilpasset ift. kompeten-

cerne.  

   De informanter, der oplevede at indgå i tilpassede aktiviteter, sås også at have mulighed 

for at opnå selvbelønnende værdier. Da disse har stor betydning for helbred og oplevelsen 

af betydningsfuldhed, betyder det, at mangel på tilpassede aktiviteter kan påvirke mæng-

den af selvbelønnende værdier og dermed helbredet for asylansøgerne.  

Undersøgelsen viste også, at informanterne ønskede at bidrage til og indgå i samfundet. 

Det var betydningsfuldt for dem at lære sproget og danskere at kende og ikke mindst, at få 

lov til at arbejde for de penge, de modtog.  

 

Til trods for at undersøgelsens fokus var at beskrive oplevelsen af at deltage i aktiviteter, 

har en del af resultaterne vist sig at stemme overens med anden forskning, hvor manglen 

på deltagelse i aktiviteter var omdrejningspunktet. Dette kan indikere at resultaterne i den-

ne undersøgelse kan medvirke til at underbygge tidligere forskning og give et billede af en 

tendens, når der tales om asylansøgere/flygtninge og deres aktivitetsdeltagelse. 

Perspektivering	  

I dette afsnit vurderes det, med udgangspunkt i den foretagede undersøgelse, hvordan re-

sultaterne kan bidrage til videre forskning inden for området. Dertil belyses det ligeledes 

hvordan undersøgelsens resultater kan bidrage til udviklingen af den ergoterapeutiske 

praksis. 

    

Resultaterne i undersøgelsen viste, at flere af aktivitetstilbuddene som asylansøgerne del-

tog i, ikke var tilpasset deres kompetencer og derfor ikke var meningsgivende. Det vil der-

for være relevant at undersøge asylansøgernes kompetencer nærmere. Her kan det være 

interessant at forholde sig til, hvordan deres kompetencer kan afklares, således at aktivi-

tetstilbuddene bedre kan tilrettelægges ud fra den enkeltes behov, kompetencer og udfor-

dringer. Samtidig vil en sådan kompetenceafklaring kunne anvendes ift. at hjælpe asylan-

søgere og flygtninge, til bedre at kunne indgå i alle former for hverdagsaktiviteter. 



 
39         

 

En videre undersøgelse kunne også omhandle specifikke aktivitetsrettede ergoterapeutiske 

interventioner. Med den grundlæggende viden om aktiviteters indflydelse på menneskers 

helbred, vil det dermed være interessant at undersøge, hvorvidt det er muligt at undgå en 

forværring af helbredet, ved hjælp af en aktivitetsrettet indsats. Ligeledes kan det tænkes, 

at denne indsats vil have en særligt forebyggende virkning sammenholdt med andre indsat-

ser, hvor aktivitetsperspektivet ikke er i fokus. En sådan undersøgelse vil dertil kunne ska-

be yderligere belæg for vigtigheden af den ergoterapeutiske indsats.  

 

I denne undersøgelse formodes det, at de informanter der oplevede selvbelønnende værdi-

er, også oplevede bedre helbred end dem, som kun havde konkrete og symbolske værdier. 

Denne formodning kan være interessant at belyse for at få asylansøgernes egen oplevelse 

og vurdering af deres fysiske og mentale helbred, i relation til de aktiviteter de deltager i. 

En sådan undersøgelse vil kunne belyses ved brug af både en kvalitativ og kvantitativ me-

tode. 

 

På nuværende tidspunkt er det begrænset, hvor mange ergoterapeuter der er ansat i stillin-

ger, hvor der arbejdes med asylansøgere og flygtninge, samt deres behov for aktiviteter. Da 

denne undersøgelse belyser, at området kunne drage fordel af den ergoterapeutiske viden 

om aktiviteters vigtighed for menneskets trivsel og helbred, vil det derfor være oplagt at 

faggruppen bidrager her. Ergoterapeuter vil kunne bidrage med en klientcentreret tilgang, 

som særligt fokuserer på samspillet mellem aktiviteten, personen og omgivelserne og dis-

ses indvirken på menneskets mulighed for at udøve aktiviteter. Med netop denne tilgang 

vil en ergoterapeut kunne varetage denne form for jobs, fordi faggruppen er særligt stærke 

i at tilpasse aktiviteter, så disse passer til den enkelte person. 

Formidlingsovervejelser	  

Da flere af de organisationer og aktivitetstilbud, der har været taget kontakt til, har udvist 

stor interesse for projektet, ønskes undersøgelsens resultater formidlet for disse. Målgrup-

pen vil være de ansatte og frivillige på stederne, da disse har efterspurgt en opfølgning af 

undersøgelsens resultater og konklusion. Dette ønskes formidlet mundtligt med et oplæg 

og tid til diskussion og spørgsmål. Formidlingen er planlagt til at foregå d. 20/01 kl.16 på 

Professionshøjskolen Metropol. 
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Bilag	  3	  	  

Introduktionsbrev	  på	  dansk	  

 
 
  

______________________________________________________________________________________________ 

Standardsamtykkeerklæring udarbejdet af studerende fra Professionshøjskole Metropol, november 2015. 

!

Introduktionsbrev 

Angående deltagelse i et ergoterapeutisk bachelorprojekt, der udføres af studerende 

på Professionshøjskolen Metropol. Projektansvarlige er ergoterapeutstuderende Amina 

Sofie Heeser Nielsen, Camilla Grye Skydt, Sidsel Skjøde og Stine Munk Kulmbach. 

Før du beslutter, om du vil deltage i projektet, vil vi bede dig om at læse den vedlagte 

information om projektet. 

Det er frivilligt at deltage i projektet. Hvis du beslutter dig for at deltage, vil vi bede 

dig om at underskrive en samtykkeerklæring. Du kan når som helst, og uden årsag, 

trække dit samtykke tilbage, samt undlade at besvare spørgsmål. Det vil ikke påvirke 

dine nuværende eller fremtidige rettigheder i Danmark. Informationerne vil ikke blive 

videregivet til myndighederne. 

Alle informationer vil blive anonymiseret og håndteret fortroligt.  

 

Husk, at du har ret til betænkningstid, før du beslutter, om du vil underskrive 

samtykkeerklæringen. 

 

Du er velkommen til at kontakte os via e-mail eller på telefon, hvis du har yderligere 

spørgsmål. 

 

Med venlig hilsen 

Amina Sofie Heeser Nielsen, Camilla Grye Skydt, Sidsel Skjøde og Stine Munk 

Kulmbach 

Projektansvarlige 

 

Kontakt:  

E-mail: bachelor2015.8@gmail.com 

Tlf.: + 45 50 70 75 40 (Amina Sofie Heeser Nielsen) 

 
!
!
!
!
!
!

!
!



 
54         

Introduction	  in	  English	  

  

______________________________________________________________________________________________ 

Standardsamtykkeerklæring udarbejdet af studerende fra Professionshøjskole Metropol, november 2015. 

!

Introduction to the project 
 

Regarding participation in a project, conducted by occupational therapy students from the 

Metropolitan University College.  Persons responsible for the project are Amina Sofie Heeser 

Nielsen, Camilla Grye Skydt, Sidsel Skjøde and Stine Munk Kulmbach. 
 

Before you decide whether you want to participate in this project, please read the enclosed 

information about the project. 

 

Participation in this project is voluntary. If you decide to participate, we would like you to sign a 

declaration of consent. It is your right to withdraw from the project without any reason and chose 

not to answer questions at any time. This will not affect your existing and future rights in Denmark. 

None of the information will be given to any authorities. 

All information is confidential and presentation of data will be anonymous. 
 

We want you to take your time and carefully consider whether you want to participate and sign the 

declaration of consent. 
 

If you have any questions please contact us by e-mail or phone. 

 

Best regards 

Amina Sofie Heeser Nielsen, Camilla Grye Skydt, Sidsel Skjøde and Stine Munk Kulmbach. 

Project managers 

 

Contact: 

E-mail: Bachelor2015.8@gmail.com  

Phone number: +45 50 70 75 40 (Amina Sofie Heeser Nielsen) 
 
!

!
!
!
!
!
!
!
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Bilag	  4	  

Informationsbrev	  på	  dansk	  

 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Standardsamtykkeerklæring udarbejdet af studerende fra Professionshøjskole Metropol, november 2015. 

!

Informationsbrev 

 

Det øgede antal af flygtninge og asylansøgere i Danmark, kræver stor opmærksomhed på, 

hvordan integrationsindsatsen i det danske samfund kan forbedres. 

I dette projekt arbejder vi ud fra en formodning om, at deltagelse i aktiviteter i et 

aktivitetscenter/kulturhus fremmer flygtninges deltagelse i samfundet og dermed integrationen. 
 

Vi har fundet, at der mangler forskning på dette område. 

Derfor vil vi undersøge, hvordan flygtninge og/eller asylansøgere i Danmark oplever deres 

deltagelse i aktiviteter på centrene og den indflydelse det har på deres hverdag. 
 

Projektet er baseret på individuelle interviews. Fokus i interviewet vil være dit hverdagsliv i 

Danmark og de aktiviteter du deltager i på aktivitetscentret/kulturhuset og/eller derhjemme. 

 

Interviewene vil foregå på engelsk, medmindre du foretrækker dansk. 

To medlemmer af vores gruppe vil være til stede ved interviewet. Interviewet vil blive lydoptaget. 

Vi forventer at interviewet vil tage mellem 30 og 90 minutter. 

I forhold til hvor interviewet skal afholdes, er vi åbne overfor de præferencer, du må have. 

 

Med venlig hilsen 

Amina Sofie Heeser Nielsen, Camilla Grye Skydt, Sidsel Skjøde og Stine Munk Kulmbach 

Projektansvarlige 

 

Kontakt: 

E-mail: bachelor2015.8@gmail.com 

Tlf.: +45 50 70 75 40 (Amina Sofie Heeser Nielsen) 
 
 
!
!

!
!
!
!
!
!
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Information	  paper	  in	  English	  

	  

	  
	  

______________________________________________________________________________________________ 

Standardsamtykkeerklæring udarbejdet af studerende fra Professionshøjskole Metropol, november 2015. 

!

Information paper 

 
The increased amount of refugees and asylum seekers in Denmark requires intense attention on 

how to ease integration into the Danish society. 

In this project, we have the assumption that participation in activities at community centers, 

strengthens involvement in the Danish society and thus the integration.  

 
We have found that there is a lack of research on this subject.  

Therefore, we want to examine how refugees and/or asylum seekers in Denmark experience their 

participation in activities at the centres and the influence it has on their daily lives.  

 
The project is based on individual interviews. The focus of the interview will be on your daily life in 

Denmark and the daily activities you participate in at the community centre and/or at home.  

The interviews will be conducted in English, unless you prefer Danish.  

Two members of our group will participate in the interview. The interview will be audio-recorded.  

We expect the interview to last 30-90 minutes. 

Regarding the location of the interview, we are open to any preferences you might have. 

 
Best regards 

Amina Sofie Heeser Nielsen, Camilla Grye Skydt, Sidsel Skjøde & Stine Munk Kulmbach 

Occupational therapist students at Metropol University College, Copenhagen. 

 
Contact 

Mail: bachelor2015.8@gmail.com 

Phone no.: +45 61 78 85 30 (Sidsel Skjøde), +45 50 70 75 40 (Amina Sofie Heeser Nielsen) 

 
 

!
!
!
!
!
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Bilag	  5	  

Samtykkeerklæring	  på	  dansk	  

	  

______________________________________________________________________________________________ 

Standardsamtykkeerklæring udarbejdet af studerende fra Professionshøjskole Metropol, november 2015. 

!

Informationsbrev 

 

Det øgede antal af flygtninge og asylansøgere i Danmark, kræver stor opmærksomhed på, 

hvordan integrationsindsatsen i det danske samfund kan forbedres. 

I dette projekt arbejder vi ud fra en formodning om, at deltagelse i aktiviteter i et 

aktivitetscenter/kulturhus fremmer flygtninges deltagelse i samfundet og dermed integrationen. 
 

Vi har fundet, at der mangler forskning på dette område. 

Derfor vil vi undersøge, hvordan flygtninge og/eller asylansøgere i Danmark oplever deres 

deltagelse i aktiviteter på centrene og den indflydelse det har på deres hverdag. 
 

Projektet er baseret på individuelle interviews. Fokus i interviewet vil være dit hverdagsliv i 

Danmark og de aktiviteter du deltager i på aktivitetscentret/kulturhuset og/eller derhjemme. 

 

Interviewene vil foregå på engelsk, medmindre du foretrækker dansk. 

To medlemmer af vores gruppe vil være til stede ved interviewet. Interviewet vil blive lydoptaget. 

Vi forventer at interviewet vil tage mellem 30 og 90 minutter. 

I forhold til hvor interviewet skal afholdes, er vi åbne overfor de præferencer, du må have. 

 

Med venlig hilsen 

Amina Sofie Heeser Nielsen, Camilla Grye Skydt, Sidsel Skjøde og Stine Munk Kulmbach 

Projektansvarlige 

 

Kontakt: 

E-mail: bachelor2015.8@gmail.com 

Tlf.: +45 50 70 75 40 (Amina Sofie Heeser Nielsen) 
 
 
!
!

!
!
!
!
!
!
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Informed	  consent	  in	  English	  

	  
 	  

______________________________________________________________________________________________ 

Standardsamtykkeerklæring udarbejdet af studerende fra Professionshøjskole Metropol, november 2015. 

!

Informed consent for participation in an occupational therapy bachelor project. 

 

Declaration from the person providing information 

I have received enough written and oral information about the purpose, method, advantages and 

disadvantages, to participate in this project. 

I know that it is voluntary to participate and that I at any time can chose not to answer questions or 

withdraw my participation in the project, without any influence on my existing and future rights in 

Denmark. 

I know that all information will be treated confidentially and data presented anonymous, and that 

none of the information given during the participation in the project will be given to any authorities. 

I hereby give my consent to participate in this project. I have received a copy of the consent and of 

the written information about the project. 

 

Name of the person providing information:  

 

Date:__________ Signature:_________________________________________________ 

 

 

Declaration from the person delivering information: 

I hereby declare that the person providing information has been given written and oral information 

about the purpose, method, advantages and disadvantages, to participate in this project. It is my 

conviction that there has been given sufficient information to make the decision whether to 

participate or not in the project. 

 

Name on the person delivering information: 

 

Date:__________ Signature:_________________________________________________ 

!
!

!
!
!
!
!
!
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Bilag	  6	  

Interviewguide	  på	  dansk	  
 

 

	   	  

Problemformulering: 
Hvordan oplever asylansøgere/flygtninge, tilknyttet et aktivitetscenter (el. lign.), at deltage i aktiviteter og hvordan beskriver de 
den betydning aktiviteterne har for dem i deres hverdag?  
!

______________________________________________________________________________________________ 

Semi-struktureret interview udarbejdet af studerende fra Professionshøjskole Metropol, november 2015. 

!

1!

Interviewguide for intervieweren: 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål Hjælpespørgsmål 

Hvordan beskriver/oplever 
flygtninge/asylansøgere 
deres muligheder for at 
deltage i aktiviteter? 
 
 

• Kan du beskrive hvad du laver på en typisk dag? 
 

 

 

 

o Hvorfor netop det? 
 

 

 

 

o Har nogle aktiviteter, du har på nuværende tidspunkt, 
fået en ny betydning for dig? 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Sker det alle ugens dage? 
 

• Er du sammen med nogen? 
 

• I hvilket tidsrum? 
 

• Hvorfor er du tilknyttet 
organisationen/aktivitetscentret 
/kulturhuset? 

 

• Vil du uddybe … 
 

Problemformulering: 
Hvordan oplever asylansøgere/flygtninge, tilknyttet et aktivitetscenter (el. lign.), at deltage i aktiviteter og hvordan beskriver de 
den betydning aktiviteterne har for dem i deres hverdag?  
!

______________________________________________________________________________________________ 

Semi-struktureret interview udarbejdet af studerende fra Professionshøjskole Metropol, november 2015. 

!

2!

• Har du mulighed for at lave de ting du gerne vil? 
 
 
 
 

o Er der nogle andre ting du gerne vil lave i løbet af dagen, 
som du ikke har mulighed for? 

 
 
 
 
 

o Ville du foretrække andre aktiviteter end dem du har nu? 
 
 
 

 
o Er der nogle ting i løbet af din hverdag, som du sætter 

særlig pris på at lave? 
 
 

 

 

 

 

 

• Hvilke deltager du i? 
 

• Hvorfor disse og ikke evt. 
andre? 
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Problemformulering: 
Hvordan oplever asylansøgere/flygtninge, tilknyttet et aktivitetscenter (el. lign.), at deltage i aktiviteter og hvordan beskriver de 
den betydning aktiviteterne har for dem i deres hverdag?  
!

______________________________________________________________________________________________ 

Semi-struktureret interview udarbejdet af studerende fra Professionshøjskole Metropol, november 2015. 

!

3!

Hvad betyder aktiviteterne 
i 
flygtninges/asylansøgeres 
hverdag? 

• Hvordan får du det, når du er med i aktiviteter? F.eks. 
følelser, tanker, kropsligt … 

ELLER 
• Har aktiviteterne en fysisk eller følelsesmæssig påvirkning 

på dig ? 
 
 
 

 

 

 

 

• Aktiviteter = det personen 
deltager i 

 
 
 

Oplever du, at de ting du laver udfylder din hverdag? Og hvordan? 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

• Strukturer dagen? 
 
 
 
 
 

 
• Tidsmæssigt - nok at lave, for 

meget fritid 
 

Problemformulering: 
Hvordan oplever asylansøgere/flygtninge, tilknyttet et aktivitetscenter (el. lign.), at deltage i aktiviteter og hvordan beskriver de 
den betydning aktiviteterne har for dem i deres hverdag?  
!

______________________________________________________________________________________________ 

Semi-struktureret interview udarbejdet af studerende fra Professionshøjskole Metropol, november 2015. 

!

4!

Svarer de udbudte 
aktiviteter til flygtningenes 
kompetencer? 

• Hvordan matcher dine kompetencer med de ting du laver? 
 
 
 
 
 

o Hvorfor deltager du, hvis det ikke svarer til dine 
kompetencer?  

 
 
 
 
 

 

• Er aktiviteterne udfordrende? - 
positivt eller negativt 

 
 
 
 

• Lærer du nyt? 
 
 
 
 
 

• Keder du dig i aktiviteterne?
  

Hvordan beskriver 
flygtninge/asylansøgere 
forskellen og/eller 
ligheden mellem deres 
forhenværende og 
nuværende aktiviteter? 

• Hvad lavede du før du kom til Danmark? 
 
 
 
 
 
 

o Kan du udføre nogle af de samme aktiviteter her? 
 
 
 
 

 

 

• Havde du arbejde? 
 
 
 

 
• Fritidsaktiviteter? 

 
 

 
 

• Familie? 
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Problemformulering: Hvordan oplever asylansøgere/flygtninge, tilknyttet et aktivitetscenter (el. lign.), at deltage i aktiviteter og 

hvordan beskriver de den betydning aktiviteterne har for dem i deres hverdag? 

	 2	

• Do you have the opportunity to do the things/activities you 

want to? 

 

 

 

 

o Are there any activities you wish you could do but can’t? 

 

 

 

 

o Would you prefer other activities than the ones you have 

now? 

 

 

 

 

o Are there some things during weekdays that you particularly 

like to do? 

 

 

 

 

• Which do you participate in? 

 

 

 

 

• Why these and not any other? 
 

Problemformulering: Hvordan oplever asylansøgere/flygtninge, tilknyttet et aktivitetscenter (el. lign.), at deltage i aktiviteter og 

hvordan beskriver de den betydning aktiviteterne har for dem i deres hverdag? 

	 1	

Interviewguide for intervieweren: 

Research question Interview question Cuewords 

How do refugees/asylum 

seekers 

describe/experience  their 

opportunities to participate 

in activities? 

• Can you describe what you do on a typical day? 

 

 

 

 

o Why is that? 

 

 

 

 

o Have some your present activities, given a new meaning to 

you?  

OR 

o Has any activities, that you currently do, been given a new 

value? 
 

 

 

 

• Does this happen every day? 

 

 

 

• Are you with anyone? 

 

 

 

• In what period of time? 

 

 

 

• Why are you attached to the 

organization/activity 

center/cultural center? 

 

 

 

• Will you go into further detail ... 
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Problemformulering: Hvordan oplever asylansøgere/flygtninge, tilknyttet et aktivitetscenter (el. lign.), at deltage i aktiviteter og 

hvordan beskriver de den betydning aktiviteterne har for dem i deres hverdag? 

	 3	

 

What does the activities 

mean to refugees/asylum 

seekers everyday life? 

• How do you feel when you are involved in activities? Eg. 

feelings, thoughts, physically … 

OR 

• Do the activities have a physical or emotional effect on you? 
 

 

 

 

• Activities = what the person 

participates in 
 

• Do you have enough activities or too much spare time? 
 

 

 

 

 

 

 

• Structures the day? 

 

 

 

 

• In terms of time - enough to do, 

too much spare time? 

Problemformulering: Hvordan oplever asylansøgere/flygtninge, tilknyttet et aktivitetscenter (el. lign.), at deltage i aktiviteter og 

hvordan beskriver de den betydning aktiviteterne har for dem i deres hverdag? 

	 4	

Do the offered activities 

correspond to the 

competencies of 

refugees/asylum seekers ? 

• Do the activities match your skills? 

 

 

 

 

o Why do you participate if the tasks doesn’t match your skills? 
 

 

 

 

 

 

• Are the activities challenging? - 

Positively or negatively 

 

 

 

• Are you learning new things? 

 

 

 

• Are you bored? 

How do refugees/asylum 

seekers describe 

differences and/or 

similarities between their 

former and current 

activities? 

• What did you do before you came to Denmark? 

 

 

 

o Can you do some of the same things here? 
 

 

 

 

 

• Did you work? 

 

 

• Leisure activities/ free time/ spare 

time? 

 

 

• Family? 
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Bilag	  7	  

Retningslinjer	  for	  transskription	  

 
  

______________________________________________________________________________________________ 

Transskriptionsguide udarbejdet af studerende fra Professionshøjskole Metropol, november 2015. 

!

Guide til transskription 
 

• Pauser angives med: “…” 
 

• “Øhh” = Inddrages når det er relevant 
 

• Følelsesudbrud, f.eks. grin angives i parentes  
 

• Tonefaldet, hvis dette ændres til forhøjet eller formindsket, angives i parentes 
 

• Interviewer betegnes med “i” og skrives med rød 
 

• Observatør betegnes med “o” og skrives med blå 
 

• Informant betegnes med vedkommendes forbogstav fx “J” eller “M” 
• Forskeren betegnes med “F” 

 
• Der skrives med Times New Roman i skriftstørrelse 12 og laves halvanden linjeafstand  

 
• Der laves linjeskift når en ny person taler, medmindre informanten kun afbrydes af fx “ja”, 

“mmm” eller lign. 
 
!
!
!
!
!
!
!
!
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Bilag	  8	  

Matrix	  for	  temaerne	  	  
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