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Psykisk hälsa, levnadsvillkor  & socialt 
deltagande bland nyanlända och asylsökande

Fredrik Saboonchi, professor i folkhälsovetenskap
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Psykisk hälsa?

“Mental health is defined as a state of well-being in which every 
individual realizes his or her own potential, can cope with the 
normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is 
able to make a contribution to her or his community” 

WHO, 2014

Mental health is a dynamic state of internal equilibrium which enables individuals to 
use their abilities in harmony with universal values of society. Basic cognitive and 
social skills; ability to recognize, express and modulate one’s own emotions, as 
well as empathize with others; flexibility and ability to cope with adverse life events 
and function in social roles; and harmonious relationship between body and mind 

represent important components of mental health which contribute,
to varying degrees, to the state of internal equilibrium

Galderisi et al, 2014

Psykisk hälsa?
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Inkluderade nyanlända från 
Syrien,
n=4000

Ålder mellan 18-64 år

Kommunmottagna år 
2011-13

Inkluderade asylsökanden 
från Syrien, Somalia och 

Eritrea, 
n=414 (ej påträffade n=49)

Ålder mellan 18-64 år

Tvärsnittsstudie 
Enkät- & Registerdata

Erhållna svar
n=1215, 30,4%

Erhållna svar
n=173, 47,4%
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Språklig och kulturell utveckling och 
anpassning av självrapporteringar

Expert- och referensgrupper

Kognitiva intervjuer

Pilotundersökningar

Nyanlända Syrien Prevalens          konfidensintervall

Depression/ångest 36,1 (33,3-38,8)
PTSD 30,1               (28,0-33,3)
Lågt välbefinnande 38,3 (35,5-40,1)

Förekomst av psykisk ohälsa
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Asylsökande 
Syrien 

Prevalens          konfidensintervall

Depression/ångest 42,3 (32,7-52,0)
PTSD 32,0 (22,7-41,3)
Lågt välbefinnande 47,1 (37,4-56,9)

Asylsökande 
Eritrea/Somalia
Depression/ångest 53,0 (40,0-67,0)
PTSD 46,0 (33,0-60,0)
Lågt välbefinnande 58,0 (45,0-71,0)
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Annan skrämmande situation där du
kände att ditt liv var i fara

sexuellt våld

Tortyr

Bevittnat fysiskt våld

Fysiskt våld

Förlust eller försvinnande av familj eller
nära vänner

Påtvingad separation från familj eller
nära vänner

Krig på nära håll

%

Asylsökande Eritrea/Somalia

Asylsökande Syrien

Nyanlända från Syrien (kvinnor)

Nyanlända från Syrien (män)

Nyanlända från Syrien (alla)

Erfarenhet av traumatiska händelser
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Tortyr och psykisk ohälsa

Nyanlända och asylsökande med 

svagt socialt stöd
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Svagt socialt stöd och psykisk ohälsa

Age CohabitSocial support

Torture 
Exposure

PTSD
Närmast 3 gånger större risk
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Post-migratorisk stress
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Flyktingars och asylsökandes sociala 
deltagande 

En modell baserad på en kartläggande litteraturöversikt över definitioner, 
datainsamlingsmetoder och samband med psykisk hälsa

sökning genomfördes i databaserna PubMed, PsychInfo och Sociological Abstracts
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Etablerade 
samhällsinstitutioner

Egna gemenskaper och 
gräsrotsrörelser

Legal status Mottagnings-system Egen påverkan av asylpolitiken

Etniska gemenskaper 

Religiösa aktiviteter

Idrotts- och fritidsaktiviteter

Utbildning

Arbetsmarknad

Finansiella institutioner

Hälso- och sjukvård

Politisk engagemang

Regleringar och ramar för deltagande

Psykosocialt välbefinnande
beskriver aspekter av psykiskt välbefinnande som är direkt kopplade till sociala band och 
mellanmänskliga relationer. 

Psykiskt välbefinnande
betecknar den positiva dimensionen av psykisk hälsa 
och kan sammanfattas i subjektivt välmående, upplevd 
självtillit och autonomi. 

Psykiska besvär 
avser subjektiva upplevelser av känslomässiga 
påfrestningar och lidande samt tillstånd som 
stress, oro, nedstämdhet, skam och sorg. 

Psykiatriska tillstånd
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Orsak, konsekvens, eller både och?

“In the context of exposure to significant adversity, whether psychological, environmental, or
both, resilience is both the capacity of individuals to navigate their way to health-sustaining
resources, including opportunities to experience feelings of well-being, and a condition
of the individual’s family, community and culture to provide these health resources and
experiences in culturally meaningful ways”

Ungar, M. (2008). Resilience across cultures. British Journal of Social Work, 38, 
218–235
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Tack


