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Abstrakt 

 

 

 

Syfte: Syftet  med studien var att undersöka om arbetslösa personer upplever sig ha ett 

fungerande aktivitetsmönster där de har möjlighet att vara delaktiga i meningsfulla aktiviteter. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor genomfördes med tre 

långtidsarbetslösa deltagare. Data samlades in genom att deltagarna fick göra två intervjuer var, 

en inledande och en uppföljande. Insamlad data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys 

och tre kategorier bildades. 

Resultat: Resultatet visade på att deltagarna inte upplevde sig ha ett fungerande 

aktivitetsmönster under tiden som arbetslös. De hade svårt att fylla sin fria tid med aktiviteter 

vilket försvårade upprätthållandet av aktivitetsmönster. Ekonomin försvårade möjligheterna att 

utföra meningsfulla aktiviteter. Situationen som arbetslös innebar att deltagarna upplevde en 

stress över sin situation vilket påverkade känslan av delaktighet i meningsfulla aktiviteter.  

Konklusion: Situationen som arbetslös innebar nedsatt psykiskt välmående och påverkade 

motivationen till att utföra aktiviteter. Det finns en komplexitet mellan aktivitetsmönster och 

delaktighet i meningsfulla aktiviteter. Det finns behov av ytterligare studier för att belysa detaljer 

i aktivitetsmönster, meningsfulla aktiviteter och delaktighet kopplade till situationen som 

arbetslös för att ge stöd till förebyggande insatser. 

 

 

 

Nyckelord: Occupational therapy, Unemployment, Activity pattern, Meaningful occupation, 

Participation 
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Abstract 

 

 

 

Aim: The aim of the study was to describe the experience of activity pattern and the ability to 

participate in meaningful activities among unemployed. 

Method: A qualitative study with semi-structured interviews were conducted with three long-

term unemployed participants. Data was collected through two interviews with each participant, 

an initial and a follow-up. Collected data were analyzed by qualitative content analysis and three 

categories were constructed. 

Results: The results showed that the participants did not have a functional activity pattern while 

unemployed and found it difficult to fill their free time with activities which complicated to 

maintain the activity pattern. The economy complicated the ability to carry out meaningful 

activities and the stress of being unemployed affected the participation in meaningful activities. 

Conclusion: The situation as unemployed implies reduced psychological wellbeing and affects 

the motivation to perform activities. There is a complexity between pattern of activity and 

participation in meaningful activities. Further studies are needed to explore the details of activity 

pattern, meaningful activities and participation linked to the lifestyle as unemployed in order to 

provide support for preventive actions. 

 

 

 

Keywords: Occupational therapy, Unemployment, Activity pattern, Meaningful occupation, 

Participation 
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Introduktion 
 

Christiansen (1999) menar att människan formar sin identitet genom aktiviteter vilket är 

grundläggande i skapandet av ett meningsfullt liv. Arbete definieras som en aktivitet som stödjer 

överlevnad för människor och ses som centralt i livet (Dickie, 2003). Studier har visat att 

vardaglig struktur skapas genom människans arbetsroll vilket möjliggöra ett meningsfullt 

aktivitetsliv (Brown et al., 2001).  

I dagens samhälle finns ett stort antal människor som står utan daglig sysselsättning i form av 

arbete eller studier. Dessa människor riskerar ohälsa på grund av sociala, ekonomiska och 

psykologiska omständigheter (Broom, D’Souza, M., Strazdins, Butterworth, Parslow & Rodgers., 

2006). Något som enligt Erlandsson och Eklund (2001) beskrivs inverka positivt på hälsa är att 

ha en individuell balans och fördelning av tid i kategorierna lek, fritid och vila. Att känna sig 

delaktig och kunna utföra meningsfulla aktiviteter har också kunnat kopplas till ett bättre 

välmående hos människor (Law, 2002). Författarna har därför intresserat sig för att undersöka hur 

människors aktivitetsmönster och möjlighet att vara delaktig i meningsfulla aktiviteter ser ut när 

ingen sysselsättning finns. 

 

Bakgrund 
 

Aktivitet och struktur 

Kielhofner (2012) beskriver i Model of Human Occupation [MoHO] att mänsklig aktivitet består 

av kategorierna, arbete, lek och aktiviteter i dagliga livet. Arbete syftar på att förmedla tjänster 

eller produkter till andra människor, betalda eller obetalda. Det kan vara kunskap, idéer och 

underhållning. Lek är frivilliga aktiviteter som utförs för aktivitetens skull och kan innefatta spel, 

hobby eller idrott. Aktiviteter i dagliga livet beskrivs som aktiviteter som människan gör för att ta 

hand om sig, exempelvis bada, äta och städa. Kielhofner beskriver vidare att människans 

engagemang består av tre komponenter som är relaterade till varandra, vilka är: vanebildning, 

viljekraft och utförandekapacitet. Utförandekapaciteten beskrivs av Kielhofner vara den 

subjektiva upplevelsen av kroppsliga faktorers påverkan av utförandet. Vanebildning hjälper 

människan att effektivisera aktiviteter då människan via inlärning gjort sig medveten om sitt 

agerande i den specifika miljön som aktiviteten utförs i. I MoHO beskrivs också att grunden till 

viljekraften formas utifrån människans värderingar, intressen och uppfattning av den egna 
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förmågan. Förmågan att grunda eller ta beslut och utföra handlingar är något som är en del av hur 

människor genom nya aktiviteter och upplevelser bevarar eller omformar viljekraften.  

 

Haglund och Henriksson (1995) menar att aktiviteter bygger på ett flertal olika sekvenser av 

handlingar. En sekvens av handlingar som sker i en specifik ordning styrs via människans 

drivkraft mot att uppnå mål. Målet av att få en rutinmässig aktivitet avklarad innefattar ett 

effektivt sätt att utföra handlingar i en sekvens utan att behöva tänka på hur varje handling ska 

utföras för att uppnå aktivitetens syfte. För att skapa sig en förståelse av aktivitetsmönster så 

menar Haglund och Henriksson att det är viktigt att förstå hur varje handling påverkar de 

aktiviteter vi utför under dagen. 

 

 

Delaktighet, meningsfulla aktiviteter och motivationens inverkan på aktivitet 

Kielhofner (2012) beskriver att delaktighet formas från människors roller, vanor, motiv och 

förmågor. Hur varje människa upplever delaktighet skiljer sig åt och människan mår bra av att 

vara delaktig genom engagemang i aktiviteter som anses vara viktiga eller nödvändiga. 

Författarna har valt att definiera delaktighet utifrån Law (2002) som beskriver att delaktighet 

leder till livstillfredställelse och är en förutsättning för att människan ska utvecklas på ett mentalt, 

emotionellt och kompetensmässigt plan. Känslan av delaktighet i aktivitet bygger på människans 

intressen, vad som görs och hur samspelet mellan andra människor och miljö sker. Delaktighet 

beskrivs också innefatta människans möjlighet att påverka aktiviteter genom att göra val och själv 

ha kontroll. 

 

Det finns en rad olika definitioner av meningsfulla aktiviteter som alla har mycket gemensamt. 

Aktiviteter ska vara meningsfulla för att skapa motivation för aktivitetsutförande och för att 

engagera andra människor (Law, 2002; Fisher, 2009). Motivation, att vilja utföra en aktivitet, 

syftar på människors viljekraft och vanebildning (Kielhofner, 2012). Fisher (2009) beskriver att 

utförande av aktiviteter som är meningsfulla bidrar till ökad motivation eftersom det finns ett 

samband mellan människans utförande av aktivitet samt hur aktiviteten upplevs. Persson, 

Erlandsson, Eklund och Iwarsson (2001) definierar meningsfulla aktiviteter utifrån aktiviteters 

påverkan på ett positivt välbefinnande vilket grundar sig i den inre motivationen och de 
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värderingar som aktiviteter kopplas ihop med. Kielhofner (2012) benämner meningsfulla 

aktiviteter som “engagerande aktiviteter”. Engagerande aktiviteter innefattar aktiviteter som 

människan vill göra och bygger på känslor, plikttrogenhet och hängivenhet i aktivitet. Persson et 

al. (2001) beskriver att meningsfulla aktiviteter består av olika kombinationer av värden (konkret, 

symboliskt och självbelönande) som spelar in på människans engagemang och upplevelse av 

aktiviteten och är därför mycket viktigt för människor. När aktivitetsstruktur analyseras över tid 

så kan ett mönster urskiljas i hur människan väljer att strukturera och spendera sin dag. Det 

konkreta värdet inbringar människan tillfredställelse i form av att utföra aktiviteter som utmynnar 

i någon form av produkt. Det symboliska värdet är mer personligt och knyter an till människans 

egna upplevelse av värde i en aktivitet. Att göra aktiviteter som människan finner glädje i kopplas 

till det självbelönande värdet. Det är således viktigt att arbetsterapeuten förstår innebörden av 

dessa värden hos människor för att kunna uppfatta helhetsbilden (Persson et al., 2001). 

 

 

Effekter av ett uteblivet arbetsliv och arbetsterapeutens uppgifter 

Den svenska regeringen har som målsättning att genom varaktiga förändringar föra Sverige till 

det land som har minst arbetslöshet i Europa 2020 (Regeringskansliet, 2015). Enligt en rapport 

från Statistiska Centralbyrån [SCB] (2016) så har arbetslösheten på den svenska arbetsmarknaden 

sjunkit i takt med att sysselsättningen har ökat. Antalet arbetslösa uppgick under 2015 till 386 

000 enligt SCB som för statistik över sysselsättning i åldrarna 15-74. Arbetsförmedlingen (2007) 

definierar en människa som är långtidsarbetslös olika beroende på ålder. Är människan under 25 

år gammal ska denne varit arbetslös i över 100 dagar medans en människa över 25 år ska ha varit 

arbetslös över sex månader för att klassas som långtidsarbetslös.  

 

Att stå utanför arbetsmarknaden har visat sig ha effekt på hälsan både kort- och långsiktigt. En 

studie av arbetslösheten i Sverige, Danmark och Norge visade på att det fanns en skillnad mellan 

länderna på hur den upplevda hälsan var hos människor som står utanför arbetsmarknaden 

(Heggebø, 2016). I Sverige och Norge upplevs en kort period utanför arbetsmarknaden kunna 

vara positivt för den egna hälsan. Det som ansågs positivt med att inte ha något arbete att gå till 

var en minskad upplevd stress samt att det fanns tid över för att träna. Detta motsäger flertalet 

studier (Douthwaite, 1994; Broom et al., 2001; Scanlan, Bundy & Matthews, 2011) där resultatet 
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visar på att tiden utanför arbetsmarknaden upplevs försämra framförallt den psykiska hälsan. 

Scanlan et al. (2011) beskriver i sin studie att det finns en tydlig skillnad i hur mindre aktiva 

arbetslösa är jämfört med arbetare. Det nya aktivitetsmönster som tvingats fram i form av 

arbetslösheten gjorde dem mer passiva vilket också sågs öka oron och risken för ohälsa. 

Wanberg, Griffiths, och Gavin (1997) beskriver att människor som arbetar anpassar sig till ett 

mönster bestående av att gå till arbetet, äta, träna, ta semester och vila. Många arbetslösa klarar 

dock inte av att bevara sina uppbyggda mönster på grund av svårigheter med att strukturera sin 

tid. Att inte kunna strukturera sin tid har visat sig vara associerat med psykisk ohälsa.  

 

Douthwaite (1994) beskriver att arbetslöshet kan medföra många utmaningar där arbetsterapeuter 

kan fungera som ett stöd. Genom att identifiera aktiviteter som är betydelsefulla och där det är 

möjligt att sätta upp mål och delmål kan arbetsterapeuten hjälpa människan att reflektera kring 

sin situation. Detta för att skapa förståelse och identifiera vilka handlingsalternativ som är 

möjliga utifrån situationen. Van Bruggen (2012) menar att arbetsterapeuten har en viktig roll 

inom arbetsmarknaden. Vidare beskriver Van Bruggen att arbetsterapeutens kompetens att hitta 

lösningar som minskar gapet av aktivitetsskillnader samt miljömässiga hinder kan möjligöra att 

fler människor som står utanför arbetsmarknaden får chansen att integreras. Inom 

arbetsförmedlingen så finns arbetsterapeuter som stöd för människor som står utanför 

arbetsmarknaden. Arbetsterapeuter inom arbetsförmedlingen arbetar med utredning av 

arbetsförmåga, miljö och omgivningsfaktorer. I arbetsuppgifterna ingår även att hitta nya 

strategier, tillvägagångssätt eller hjälpmedel för att skapa förutsättningar för en bättre 

arbetssituation. Inom Arbetsförmedlingen så används arbetsterapeuter också som konsulter till 

andra personalgrupper eller vid punktinsatser hos olika människor som behöver specifikt stöd 

(Paksuniemi, 2011). 

 

Problemformulering 

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att arbetsmarknaden är en relativt ny arena för 

arbetsterapeuter. Det har uppmärksammats brister på studier som tar upp arbetslösas 

aktivitetsmönster och deras möjligheter att vara delaktig i meningsfulla aktiviteter. Det har visat 

sig finnas ett samband mellan meningsfull aktivitet, välmående och delaktighet (Law, 

Steinwender & Leclair.,1998). Studier (Douthwaite, 1994; van Bruggen, 2012) har visat på att det 
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finns utmaningar för arbetsterapeuter vad gäller arbetslösheten. Arbetsterapeuter kan bidra med 

sin kompetens om struktur och identifiera vilka handlingsalternativ den arbetslöse står inför. 

Komplexiteten i den mänskliga aktiviteten gör att arbetslösa har behov av individuellt stöd för att 

kunna hantera sin egen situation. Studier (Broom et al., 2006 ;Brown et al., 2001) har även tagit 

upp att människor utanför arbetsmarknaden upplever ekonomiska svårigheter, utanförskap och 

psykisk påverkan vilket kan leda till minskad motivation att söka arbete. Bristen på forskning 

inom arbetsterapi kopplat till arbetslöshet och det faktum att arbetsterapeuter besitter kompetens 

inom aktivitetsområdet gör det intressant att undersöka hur arbetslösa upplever sitt 

aktivitetsmönster och deras möjlighet att vara delaktiga i meningsfulla aktiviteter. Nyttan med 

studien kan bidra till att förtydliga de aktivitetsproblem som uppstår vid arbetslöshet och hur de 

påverkar deltagarnas hälsa för att ytterligare belysa vikten av att använda sig av arbetsterapeuters 

kompetens inom området. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om arbetslösa personer upplever sig ha ett fungerande 

aktivitetsmönster där de har möjlighet att vara delaktiga i meningsfulla aktiviteter. 

 

Metod 
 

Design 

En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor har använts för att samla in data kring 

deltagarnas egna upplevelser av sitt aktivitetsmönster och deras möjlighet att vara delaktighet i 

meningsfulla aktiviteter. Sörensen och Olsson (2011) beskriver den kvalitativa forskningen som 

en öppen interaktion mellan forskaren och deltagaren där forskaren försöker förstå deltagaren 

utifrån dennes perspektiv och referensram. Forskaren strävar efter att få en så fullständig bild som 

möjligt av deltagarens situation. 

 

Urval och procedur 

Deltagarna i studiens rekryterades av författarna. Författarna gjorde förfrågningar till bekanta för 

att sprida information om studien och hitta intresserade. De som var intresserade av att medverka 

godkände att sina kontaktuppgifter lämnades ut till författarna som därefter tog kontakt med de 
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intresserade deltagarna. Urvalet skedde som ett bekvämlighetsurval vilket enligt Hartman (2004) 

beskrivs som ett enklare sätt att få tag i deltagare om författarna har en tidsbegränsning att hålla. 

Författarna valde att använda arbetsförmedlingens kriterium för långtidsarbetslösa under 25 som 

motsvarar 100 dagar utanför arbetsmarknaden så att deltagare ur alla åldrar kunde inkluderas 

(Arbetsförmedlingen, 2007). Dessutom var ett inklusionskriterium att deltagaren för tillfället inte 

behövde vara arbetslös men skulle tidigare haft erfarenhet utifrån ovan nämnda kriterium. 

Deltagarna fick en skriftlig förfrågan om att delta i studien via ett missivbrev (bilaga 1) med 

information angående genomförandet av studien och dess syfte. I missivbrevet förtydligades att 

deltagande var frivilligt samt att de skulle förbli anonyma i resultatet. Deltagarna hade när som 

helst möjlighet att avbryta sin medverkan och garanterades konfidentialitet. Olsson och Sörensen 

(2011) beskriver att material som behandlas konfidentiellt inte ska vara tillgängligt för någon 

annan än författarna och att deltagare ej ska kunna identifieras genom den information och de 

uppgifter som används i analysmaterialet. Totalt rekryterades tre deltagare som genomförde 

samtliga intervjuer. De fick själva bestämma plats för var intervjun skulle äga rum (Olsson & 

Sörensen, 2011). En deltagare blev intervjuad på sin arbetsplats, en deltagare intervjuades hemma 

hos en av författarna och en deltagare intervjuades via telefon. 

 

Datainsamling 

En kvalitativ datainsamlingsmetod genomfördes via semistrukturerade intervjuer för att samla in 

data utifrån studiens syfte. Kvalitativa intervjuer bidrar till att data kan samlas in utifrån 

deltagarens subjektiva uppfattningar och upplevelser av sin situation (Olsson & Sörensen, 2011; 

Hartman, 2004; Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).  En semistrukturerad intervju innebär 

enligt Hartman (2004) att deltagarna har möjligt att svara öppet på frågor som på förhand har 

konstruerats enligt en specifik ordning utifrån studiens syfte. Varje deltagare intervjuades två 

gånger var via en inledande och en uppföljande intervju. Författarna genomförde tre enskilda 

intervjuer var. Längden på intervjuerna varierade mellan 36 till 58 minuter. Under intervjuerna 

hade författaren en intervjuguide som skapats  på förhand. Vid första intervjutillfället fick 

samtliga deltagare frågor utifrån samma intervjuguide (bilaga 2). Innan andra intervjutillfället 

skapade författarna gemensamt individuella frågor till deltagaren utifrån de svar som angetts vid 

tidigare intervju. Detta för att utveckla och utforska deltagarens upplevelser av sin situation 

ytterligare. Vid båda intervjutillfällena så ställde dessutom författarna följdfrågor eller bad 
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deltagaren utveckla sitt svar utifrån studiens syfte. Exempel på intervjufrågor som ställdes vid 

andra tillfället var: “Hur skiljer sig en meningsfull aktivitet mot en vardaglig aktivitet för dig?”, 

“Har motivationen att söka arbete varierat?” och “Känner du att du får ut mer av vardagarna 

än helgerna?”. 

 

Analys av data 

Intervjustudiens data analyserades genom användning av kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats. Detta innebär att data analyseras utifrån att författarna har en öppen syn på människan 

(Lundman & Hällgren-Granheim, 2012). Innan analysen påbörjades läste författarna igenom det 

transkriberade materialet. Chekol (2012) menar att författarna skapar sig en bild av textens helhet 

genom att läsa den flera gånger. Människans berättelser tolkas genom att plocka ut och analysera 

meningsbärande enheter för att hitta likheter och skillnader i deltagarnas berättelser (Lundman & 

Hällgren-Granheim, 2012). Författarna utgick från studiens syfte och plockade enskilt ut 

meningsbärande enheter som kondenserades och kodades. Kondensering innebär att centrala 

delar av meningsenheten behålls men att texten förkortas vilket gör den mer lätthanterlig för att 

sedan sättas in i en kod som beskriver innehållet av texten (Lundman & Hällgren-Granheim, 

2012). Efter enskild kondensering och kodning träffades författarna för att lägga ihop och 

jämföra koder från utvalda textstycken (Tabell 1). Enligt Graneheim och Lundman (2004) består 

analysprocessen av att gå fram och tillbaka mellan textens helhet och delar av texten. I de fall där 

författarnas kodning avvek från varandras så diskuterade författarna materialet genom att gå fram 

och tillbaka mellan den ursprungliga texten och koderna, vid behov så reviderades meningsenhet, 

kondensering och kodning. Liknande koder lades ihop och konstruerade tre olika kategorier för 

att beskriva resultatet utifrån studiens syfte. Kategorierna som bildades var: Förändrad daglig 

struktur och aktivitetsmönster, Strävan efter ett meningsfullt arbete och Delaktighet i 

meningsfulla aktiviteter. För att förtydliga studiens resultat valde författarna att använda citat. 

Pseudonymer användes i resultatdelen för att ta hänsyn till anonymitet och konfidentialitet som 

författarna utlovat. 

 

Tabell 1. Exempel på tillvägagångssätt vid dataanalys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 
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Jag har ju försökt att hålla en 

profil att man går upp på 

morgonen o sköter det där då 

va. Man ställer ju om livet 

helt o hållet, det bara flyter, 

får ingen struktur i det. 

försökt går upp på 

morgonen men 

svårt att få struktur 

Upprätthållande 

av rutiner 

Förändrad daglig 

struktur och 

aktivitetsmönster 

Det var att ha ett jobb. Det 

var vad jag ville o känna att 

man utför nånting under 

dagen o lixom det händer 

nånting med livet. Så man 

inte står o stampar på samma 

fläck hela livet. 

Jag ville ha ett 

jobb för att känna 

att jag utförde 

något på dagarna. 

Känsla av att 

bidra 

Strävan efter ett 

meningsfullt arbete 

jag kände inte att jag var 

riktigt delaktig när jag var 

arbetslös faktiskt, man drar 

sig tillbaka in i sitt eget skal 

ungefär o låt mig va. 

Jag drog mig 

tillbaka och hade 

svårt att känna mig 

delaktig. 

Utanförskap Delaktighet i 

meningsfulla 

aktiviteter 

 

 

Etiska reflektioner 

Informationen till de deltagande arbetslösa gavs ut i form av ett missivbrev med information om 

studiens syfte och dess genomförande. De arbetslösa informerades om att deltagande i studien var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta utan att behöva ange skäl eller förklaring. Enligt 

Olsson & Sörensen (2011) har rummet betydelse vid intervju. Därför fick deltagarna själva 

medverka och bestämma vart intervjun genomfördes så att det blev en avslappnad miljö där 

deltagarna kunde känna sig trygga. Författarna lade stor vikt på att vara tydliga under 

intervjutillfällena samt i övrig kommunikationen med deltagaren för att undvika missförstånd. Att 

vara arbetslös är en svår situation för många och författarna la stor vikt vid att visa empati och 

respekt för deltagarnas egna erfarenheter av nuvarande samt tidigare livssituationer som 

uttrycktes under intervjun. Författarna iakttog extra försiktighet vid intervjuerna som skedde via 

telefon så att förändringar i deltagarens tonläge kunde uppmärksammas. Den insamlade datan 

behandlades konfidentiellt vilket betyder att uppgifterna som deltagarna lämnade enbart har 

använts i denna studie och har förvarats så inga obehöriga kommer åt den (Olsson & Sörensen, 

2011). Nyttan med studien var att undersöka om aktivitetsmönster och meningsfulla aktiviteter 

brister hos arbetslösa människor samt om de har möjlighet att känna sig delaktiga i de aktiviteter 
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som de utför. Genom att undersöka detta så önskade författarna kunna tydliggöra vilka insatser 

som behövs hos arbetslösa människor så att de kan bibehålla ett hälsosamt aktivitetsmönster och 

fortsätta känna sig delaktig i meningsfulla aktiviteter. De risker som författarna identifierade var 

att deltagare skulle kunna känna ett obehag för att bli inspelad och ha svårigheter med att vara 

tydliga i sina svar eftersom ämnet kan uppfattas som känsligt. Författarna bedömde att nyttan 

med studien övervägde de eventuella riskerna som kunnat uppstå. 

 

Resultat 
 

Resultatet av den insamlade datan resulterade i tre kategorier, “förändrad daglig struktur och 

aktivitetsmönster”, “strävan efter ett meningsfullt arbete” och “delaktighet i meningsfulla 

aktiviteter”. Första kategorin beskriver deltagarnas vardag och att upprätthålla ett 

aktivitetsmönster som arbetslös. Den andra kategorin fokuserar på deltagarnas syn och önskan 

om ett framtida arbete.  Den tredje kategorin innefattar betydelsen av deltagarnas tankar kring 

delaktighet i meningsfulla aktiviteter. Genom alla kategorier tas den psykiska pressen upp som 

deltagarna känner gällande tillvaron som arbetslös. Namnen som används i resultatet är 

pseudonymer för att inte röja deltagarnas riktiga identitet. 

 

Deltagare 

Bengt: 

Bengt är 50 år och gift. Han har varit arbetslös under två års tid men har efter arbetspraktik nu 

börjat jobba i en butik. Bengts utbildningsnivå är gymnasial. Bengt har arbetat ungefär två till tre 

år på varje arbetsplats innan han har tröttnat och sökt nya arbeten. 

 

Anna: 

Anna är 27 år gammal och har en pojkvän som hon planerar att flytta ihop med. Anna har varit 

utanför arbetsmarknaden vid några tillfällen. Första gången var det cirka sex månader och andra 

gången var det cirka fyra månader. Nu har hon börjat arbetsträna. Hon har förutom 

gymnasieutbildning också läst olika kurser med kreativ inriktning. 

 

Jörgen: 
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Jörgen är 38 år och har varit arbetslös i snart ett halvår. Han lever tillsammans med sin sambo 

och dotter. Jörgen har en gymnasial utbildning och har senare läst vidare till maskinförare.  

 

Förändrad daglig struktur och aktivitetsmönster 

Deltagarna uppgav att deras dagliga mönster förändrades under arbetslösheten. De försökte att 

hålla en viss struktur med att gå upp på morgonen även om de inte hade arbete. Detta var något 

som fungerade bra ett tag i början av arbetslösheten men blev svårare att upprätthålla ju längre tid 

som gick. Deltagarna upplevde att de var mer produktiva när de hade ett arbete och aktiviteter 

blev gjorda i högre utsträckning vilket hjälpte deltagaren att upprätthålla sin struktur. De uppgav 

att det var svårare att motivera sig att utföra dagliga aktiviteterna än aktiviteter som de ansåg 

meningsfulla. Städning, diskning och dammsugning var exempel på aktiviteter som alla blev 

sparsamt gjorda trots att deltagarna beskrev att tiden att hinna med aktiviteterna inte var något 

problem. Deltagarna beskrev att de inte fann någon mening i vardagliga aktiviteter och de bara 

kändes som onödiga måsten. Det innebar också att vardagliga aktiviteter som påbörjades ofta 

avbröts, sköts upp eller till och med uteblev. Jörgen beskrev: 

 

”Nämen alltså det man inte hinner idag gör man imorron när man blir 

arbetslös. Hemma blir det ju väldigt dåligt gjort, först har du inga pengar 

så du kan inte göra nånting men du har tiden o göra en massvis” 

 

Deltagare beskrev att det uppkom spontana idéer under tiden som arbetslös men att de var svårt 

att hitta drivkraft att utföra dem vilket innebar att de aldrig blev av. Detta var något som innebar 

att deltagarna blev mer och mer inaktiva och initiativlösa. Som arbetslös så upplevde deltagarna 

att det fanns för mycket överflödig tid. Något som sågs som en skillnad jämfört med att ha ett 

arbete då tiden istället ansågs vara begränsad. Känslan av den överflödiga tiden gjorde det svårt 

att sysselsätta sig vilket innebar att deltagarna ofta blev sittandes framför datorn eller tv:n i brist 

på drivkraften att aktivera sig. Deltagarna värderade fritid mer och mådde bättre när det hade ett 

arbete. Det infann sig en stress som innebar att det var svårt att koppla av under sin fritid 

eftersom tankarna ständigt kretsade kring arbetssituationen vilket genomsyrade utförandet i alla 

dagens aktiviteter. Jörgens beskrev att fritiden gav han mer under tiden han hade ett arbete: 
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”Och jag har väl det i mitt sinne också att man ska inte leva för jobbet, man ska leva för fritiden. 

Eller att man ska jobba för fritiden.. och det är väl det som är.. det är väl därför jag kanske 

känner ett större värde av att vara ledig när jag jobbar.”  

 

Fritiden upplevdes inverka på deltagarna aktivitetsmönster och kunde vara svår att strukturera 

eftersom att de ofta var deltagarna som fick anpassa sig efter tider i olika situationer. Deltagarna 

berättade att det kändes logiskt att ställa in sig efter andra som har en sysselsättning och detta var 

något som många gånger kunde upplevas som jobbigt.  

 

Strävan efter ett meningsfullt arbete 

Deltagarna ansåg att det fanns ett värde med att ha ett arbete eftersom det gav dem någonting att 

göra på dagarna. Att vara arbetslös innebar att deltagarna kände att de fick en etikett och en 

samhällsstämpel på att inte göra något utan det ansågs vara lata. Att hålla modet och 

motivationen uppe försvårades trots att viljekraften att få vara delaktig i ett arbete var stor. Jörgen 

beskrev det så här: 

 

”Du har inte varit arbetslös tillräckligt länge för att det finns inga bidrag 

på dig så du får inte jobbet. När man får ett sånt nej då lessnar man ju, men 

alltså man blir ju rent av skitförbannad man, man lägger ju ner, man tänker 

ju vafan, varför, varför söker man ens jobb?” 

 

Trots att deltagarna stötte på många motgångar under arbetssökande så kände de sig ändå 

motiverade att söka och hitta ett passande arbete. Även fast motivationen att hitta ett arbete 

infanns så upplevde deltagarna en hopplöshet angående de orimliga krav som de ansåg att många 

arbetsgivare hade då de sökte tjänster. Att söka arbete som var meningsfulla prioriterades högt av 

deltagarna. Bengt uttryckte det så här: 

 

“Så motivation till att söka jobb den finns där men jag vet hur det är att det 

är ingen som vill ha mig.” 

 

Deltagarna hade svårt att känna att det stöd som arbetsförmedlingen tillhandahåller i processen att 

söka nytt arbete tog tillvara på deras styrkor och intressen för att hitta ett arbete där de kunde 

känna mening. Stödet kom istället från familjen och även i senare skedet av coacher som 
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uppmuntrade till arbetssökande. Frustrationen över att inte få något jobb och brist på stöd från 

arbetsförmedlingen var något som tärde på deltagarnas psykiska hälsa. Upplevelsen av 

arbetsförmedlingens stöd förändrades när deltagaren fick en så kallad handikapp kod registrerad 

på sig vilket innebar att annan typ av stöd och resurser fanns att tillgå i form av ekonomisk 

ersättning, hjälpmedel eller personligt stöd. 

 

Det som deltagarna ansåg vara viktigast med ett arbete var att det skulle vara meningsfullt och att 

det var viktigt att trivas med arbetskamrater samtidigt som att lönen skulle vara funktionell. När 

deltagarna fick prioritera så var det viktigast att ett arbete skulle vara meningsfullt för dem. Anna 

beskriver vikten av att ha ett meningsfullt arbete på följande sätt:  

”Det ska inte handla om att jag bara ska gå dit för att tjäna pengar… man 

blir… man skjuter sig nästan själv i foten. För det kommer ju inte göra 

något bra av ens mående över huvud taget.” 

 

Något som deltagarna ansåg vara viktigt var möjligheten att kunna påverka sin arbetssituation. 

De ville kunna vara delaktig i planeringen av arbetstider och arbetsuppgifter för att känna att dom 

kunde ha kontroll över sin arbetssituation. Att vara delaktig på arbetsplatsen upplevde deltagarna 

bidra till ett bättre välmående. 

 

Delaktighet i meningsfulla aktiviteter 

Deltagarna tyckte att delaktighet var ett svårt begrepp och hur de definierade delaktighet skiljde 

sig åt. Deltagare tyckte det var viktigt att finnas till hands och kunna ställa upp för vänner och 

bekanta då det behövdes. Delaktighet innebar också att kunna dela med sig av sina erfarenheter 

till andra inom både arbete och fritidsaktiviteter som var meningsfulla. Genom att få använda sina 

kunskaper och kompetens upplevde deltagarna att de hade möjlighet att växa som människa och 

fortsätta vidareutveckla sig själva. Att vara arbetslös under en lång period uppgavs minska 

känslan av egenutveckling och delaktighet. Deltagarna beskrev att de drog sig tillbaka och att 

känslan av att leva på samhället satte sin prägel gällande delaktighet. När deltagarna var 

arbetslösa upplevde de sig inte delaktiga och värdefulla på samma sätt och mycket tid 

spenderades inne i hemmet. Anna beskriver:   
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“Man känner ju sig betydligt mycket mer värdefull när man har ett arbete. 

För då gör man ju någonting. Man är inte bara hemma.”  

 

En del som var svår att kvarhålla under tiden som arbetslös var det sociala livet. Mycket av de 

dagliga sociala interaktionen kom genom arbete. Ju längre period deltagaren hade varit borta från 

arbetsmarknaden desto mindre social kontakt och färre sociala aktiviteter uppgav de medverka i. 

Deltagarna ansåg att den sociala kontakten var väldigt viktig. Att helt släppa taget om sitt sociala 

liv, vare sig det var med familj eller vänner sågs ödestiget eller till och med livshotande. 

 

Att fortsätta vara aktiv i meningsfulla aktiviteter under arbetslösheten var något alla deltagare 

tyckte var viktigt men samtidigt svårt att upprätthålla. Deltagarnas egna tolkningar av vad 

meningsfulla aktiviteter innebar för dem handlade om att aktiviteten var viktig, värdefull, och gav 

dem någonting. En anledning till att utförandet av meningsfulla aktiviteter minskat var den 

ekonomiska situationen, att inte ha råd att utföra meningsfulla intressen. Bengt förklarade vilka 

begränsningar som kunde upplevas till följd av ekonomin: 

 

“allt begränsas ju utav ekonomin, det är ju dessvärre så. O mina vanor 

puttar jag ju på då bara för att jag inte har pengar ibland alltså, det gör jag 

ju även idag då, har jag inte pengar så nej då gör jag inte det.” 

 

Deltagarnas brist på pengar upplevdes innebära en minskad kontroll av struktur och 

osäkerhetskänslor. Meningsfulla aktiviteter upplevdes inte lika njutningsfulla i situationen som 

arbetslös då detta ständigt påminde deltagaren om den ekonomiska helhetssituationen. 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

Syftet  med studien var att undersöka om arbetslösa upplever sig ha ett fungerande 

aktivitetsmönster där de har möjlighet att vara delaktiga i meningsfulla aktiviteter. Analysen visar 

att deltagarna till en början kunde upprätthålla sitt aktivitetsmönster som de tidigare haft genom 

att fortsatt ha en aktiv livsstil. I takt med att arbetslösheten fortskred rapporterade deltagarna att 

deras psykiska hälsa försämrades. Detta överensstämmer med forskning som visat samband 
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mellan en sämre upplevd hälsa hos inaktiva arbetslösa (Scanlan & Beltran., 2007; Wanberg et al. 

1997).  

Analysen visar på att allt eftersom tiden gick så började strukturen att förfalla i och med att 

deltagarna hade svårt att hitta aktiviteter att sysselsätta sig med på dagarna. Deltagarna uppgav att 

fritiden upplevdes vara den aktivitetskategori tillsammans med vila som upptog störst del av 

dygnet vilket skapade mer ledig tid att utföra aktiviteter på. Detta överensstämmer med Krueger 

och Muller (2012) som beskrev att arbetslösa amerikaner spenderade mer tid på att sova än 

arbetare. Deltagarna hade svårt att fylla sin överflödiga tid med aktiviteter vilket gjorde att 

dagarna kändes långsamma. Detta överensstämmer med Aldrich och Dickies (2013) beskrivning 

av att det uppstår ett tomrum i aktiviteter hos människor som är arbetslösa.  

Något som framkom i resultatet var också att deltagarnas upplevde att det var svårt att strukturera 

sin tid under arbetslösheten, eftersom de oftast känner sig låsta och tvungna att vara 

anpassningsbara. Detta eftersom deltagarna beskriver att det fanns ett överflöd av tid samtidigt 

som de själva inte kunde påverka möten eller aktiviteter med andra i samma grad som då de har 

haft ett arbete. Wanberg et al. (1997) menar att människor som har svårt med tidsstrukturen när 

de är arbetslösa kan börja känna att det är inte är produktiva och saknar känslan att prestera något 

vilket resulterar i lägre psykisk hälsa. Analysen visar på att deltagarna kände sig mindre 

produktiva och spontana under arbetslösheten. Forskning har visat att arbetslösa ägnar mer tid åt 

att titta på tv, surfa på internet och sova än någon som inte är arbetslös (Krueger & Muller, 2012; 

Scanlan et al., 2011). Detta stämmer överens med de aktiviteter som deltagarna beskrev att de 

tillbringade mycket tid inom. 

Den minskande produktiviteten under arbetslösheten visade sig också genom att deltagarna sköt 

på aktiviteter eftersom att de inte kände något krav på att aktiviteten behövde klaras av samma 

dag. Forskning har visat på att människor som har många aktiviteter och uppgifter inplanerade är 

mer produktiva än de som inte har så mycket att göra (Wilcox, Laran, Stephen & Zubcsek, 2016). 

Detta kan ses som en kontrast till det resultat som analysen visar då deltagarna upplevde det svårt 

att motivera sig att utföra vardagliga aktiviteter trots att de uppgav att tiden fanns. De vardagliga 

aktiviteterna sågs som måste och uppgavs inte inbringa något särskilt värde. Detta är något som 

motsäger sig forskning från Krueger och Muller (2012) som har visat att arbetslösa spenderar mer 

tid på aktiviteter i hemmet. En intressant faktor är däremot att samma studie visar på att 
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arbetslösa nordbor spenderar mindre tid med aktiviteter i hemmet jämfört med arbetslösa från 

andra regioner. 

 

Resultatet av analysen klargjorde att deltagarnas högsta önskan var att hitta ett arbete inom ett 

yrke som de själva ville arbete inom och gav de mening. Forskning har visat att det är viktigt är 

att kunna trivas på en arbetsplats och med de arbetsuppgifter som ingår för att känna 

tillfredsställelse och motivation (Baker, Jacobs & Tickle-Degnen, 2003; Brown et al., 2001). 

Detta kan kopplas till arbetssituationen som deltagarna önskar att de hade. Det viktiga med arbete 

ansågs vara att hitta ett arbete som deltagaren hade intresse och kunskap om. Studiens resultat 

visar på att deltagarna i sin situation som arbetslös värdesatte meningen och möjligheten att vara 

delaktig, utvecklas och kunna påverka sin arbetssituation i högre grad än tidigare. Deltagarna 

uppgav att det viktigaste med ett nytt arbete var att det skulle vara meningsfullt. Detta skiljer sig 

mot forskning som har visat att människor med avlönat arbete värdesätter den finansiella 

ersättningen framför ett meningsfullt arbete (Baker et al., 2003).  Författarna anser att en möjlig 

orsak till att människor i arbete prioriterar ekonomin framför ett meningsfullt arbete är att de inte 

känner samma press över den ekonomiska situationen. Det kan innebära att de blir bekväma med 

sitt arbete vilket gör att de fortsätter även om dom inte anser att det är meningsfullt.  

 

Deltagarna ansåg att deras styrkor och intressen inte prioriterades av arbetsförmedlingen under 

processen att söka arbete vilket upplevdes frustrerande. Dessutom så ansågs kraven på arbeten 

som deltagarna kunde tänka sig att söka som omöjliga vilket innebar en känsla av hopplöshet. 

Detta visar enligt författarna på att det finns ett behov av den arbetsterapeutiska kompetensen 

inom arbetsmarknaden så att arbetslösa kan matchas mot jobb som är meningsfulla och motsvarar 

de individuella förutsättningar som den arbetslösa har. Detta överensstämmer med forskning från 

Baker et al. (2003) som beskriver att varje människa är unik vilket innebär att arbetsterapeuten 

har en viktig roll i att undersöka vilka faktorer och arbetsuppgifter som behövs för att människan 

ska hitta en mening i sitt arbete. En frågeställning som författarna har identifierat är kring den 

utbildning som personal på arbetsförmedlingen har. Arbetsförmedlare kan bestå av olika 

yrkesgrupper där arbetsterapeuter är en i mängden. Därför frågar sig författarna om alla som 

besöker arbetsförmedlingen i syfte med att söka arbete får tillgång till den kompetensen som 

arbetsterapeuter besitter gällande struktur, aktivitetsmönster och meningsfulla aktiviteter. 



19 

 

 

Kielhofner (2012) beskriver att delaktighet bygger på ett engagemang i önskade eller nödvändiga 

aktiviteter som människan utför i sin strävan efter välbefinnande. Analysen visade på att känslan 

av delaktighet  hos deltagarna försämrades i takt med tiden som de var utanför arbetsmarknaden. 

Deltagarna uppgav att de kunde känna en större tillhörighet till samhället när de haft ett arbete 

eftersom de kände att de kunde bidra med sin kunskap och kompetens. Analysen visade att 

anledningen till att deltagarna upplevde en minskad delaktighet i stort berodde på den minskade 

tid som de spenderade i olika sociala sammanhang. Forskning har visat på att långtidsarbetslösa 

socialiserar mindre än en gång i veckan med antingen familj eller vänner. Samtidigt visades ett 

samband på att andelen långtidsarbetslös i mindre grad engagerade sig i anordnade sociala 

aktiviteter jämfört med människor som varit arbetslös under en kortare period (Lindsay, 2010). 

Detta anser författarna kunna likna det svar som deltagarna gav då de uttryckte att de blev mer 

tillbakadragna och mindre delaktiga i sociala aktiviteter som tidigare varit viktiga och 

meningsfulla för dem. Att dra sig bort från aktiviteter som var meningsfulla skedde gradvis ju 

längre arbetslösheten varade. Forskning stödjer deltagarnas tankar genom att det visar på att 

social exkludering  är en följd av utanförskap på arbetsmarknaden. Det innebär att möjligheterna 

till social kontakt minskar om deltagaren själv inte väljer att vara aktiv (Kieselbach, 2003).   

 

Något som deltagarna återkommande beskrev begränsa deras vardag var den ekonomiska 

situationen. Analysen visade på att ekonomin är något som försvårar både deltagarnas chans att 

upprätthålla ett aktivitetsmönster men också möjligheten att vara delaktig i meningsfulla 

aktiviteter. Viljan att fortsätta utförandet av sina meningsfulla aktiviteter fanns men kostnader 

som ofta var en del av de meningsfulla aktiviteterna var svåra att täcka vilket gjorde att de blev 

utförda mer sällan. En likhet kan genom forskning som har beskrivit att den ekonomiska aspekten 

innebär en osäkerhetskänsla eftersom de minskade ekonomiska medlen begränsar upprätthållande 

av aktiviteter och rutiner över tid för den arbetslösa (Aldrich & Dickie, 2013). Det som 

deltagarna ansåg vara viktigast med ekonomin var att klara de nödvändiga utgifterna som boende, 

mat och räkningar samt att deltagarna önskade ha lite pengar över för att göra något roligt. Ingen 

av deltagare uttryckte någon önskan om ett rikt liv vilket författarna anses kunna kopplas till att 

deltagarna fokuserade på de aktiviteterna som var viktiga och meningsfulla. 
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Metoddiskussion 

Insamling av kvalitativ data genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med tre deltagare 

som är eller har varit arbetslösa enligt Arbetsförmedlingens kriterier. Kvalitativ datainsamling 

beskrivs av Lundman och Hällgren-Granheim (2012) som en bra metod då författarna 

vill  undersöka deltagarnas upplevelser utifrån studiens syfte. För att nå ut till målgruppen så tog 

författarna initialt kontakt med Arbetsförmedlingskontor i deras närområden för att se över 

möjligheten att kunna lämna ut ett missivbrev angående studien och dess syfte. Totalt tre av åtta 

tillfrågade kontor godtog att missivbrevet lades ut. Anledningar till varför resterande 

arbetsförmedlingskontor inte kunde tillåta författarna att lämna ut missivbrevet var beslut på 

chefsmöte, nyutbildning av personal eller att det inte fanns någon plats att lägga missivbreven på. 

I några fall gavs ingen anledning till varför det inte fanns möjlighet att lämna ut missivbrevet. Då 

författarna efter två veckor inte erhållit några svar från intresserade deltagare så fanns det ett 

behov att ändra inklusionskriterier för att nå en större urvalsgrupp. De kriterier som författarna 

valde att ändra var ålder på deltagare, längd på arbetslösheten samt att deltagaren för tillfället inte 

behövde vara arbetslös, de behövde dock haft tidigare erfarenhet av en längre period utanför 

arbetsmarknaden. På grund av svårighet att hitta deltagare via arbetsförmedlingen så gjordes 

försök att genom facebook-grupper och forum på internet nå en större grupp för förfrågan om 

medverkan i studien. Då ingen fortfarande lämnat intresse av att delta i studien så valde 

författarna vända sig till närmre bekantskapskrets och vänner för att försöka nå deltagare. Detta 

typ av urval benämner Hartman (2004) som ett bekvämlighetsurval som går ut på att välja 

deltagare som finns tillgängliga. Fördelarna med metoden är att det är lättare att hitta deltagare 

samtidigt som riskerna med studien är att de medverkande deltagarna har liknande attribut som 

gör att studien riskerar att presentera ett resultat som inte är representativt för en större 

population. Genom att förtydliga sitt urval så ger författarna läsaren möjlighet att ta ställning till 

om resultatet kan överföras till andra grupper (Lundman & Hällgren-Granheim, 2012). Totalt tre 

intresserade deltagare som rekryterats till intervju via bekantskapskretsen valde att medverka i 

studien. En anledning till att författarna hade svårt att rekrytera deltagare till studien kan bero på 

stigmatisering vilket Goffman (2014) beskriver genom att människor kan uppleva utanförskap då 

de har avvikande attribut som gör att de inte känner att de inkluderas utifrån normala 

förutsättningar. Att känna utanförskap anser författarna kunna bidra till att möjliga deltagare inte 

har tagit initiativ och sett fördelarna med att medverka i studien. Giddens och Sutton (2014) 
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förklarar att stigma ofta uppstår på grund av felaktiga uppfattningar och bygger på osanningar om 

de människor som stigmatiseras. Vidare beskriver de även att den stämpel som människor känner 

sig få då de utsätts för stigmatisering kan vara svår att ta sig ifrån vilket gör att vissa människor 

aldrig kan känna sig accepterad i samhället. Detta skulle enligt författarna kunna bidra till varför 

det var få arbetslösa människor som visade intresse av att delta i studien eftersom situationen som 

arbetslös kan vara svår och jobbig. Detta skulle kunna bidra till negativa känslor och tankar om 

den påfrestande situationen som arbetslös och påminna deltagaren om eventuellt negativa känslor 

och svårigheten av att känna sig accepterad i samhället. 

 

På grund av avsaknad av önskat antal deltagare så genomfördes två intervjuer med varje 

deltagare istället för en som först var planerat. Författarna ser ett värde i att genomföra 

uppföljande intervjuer med ett färre antal personer då det finns möjlighet att gå djupare in på 

områden som rör studiens syfte. Detta för att få en mer detaljerad bild av hur deltagaren upplever 

och tänker utifrån sin situation. Det fanns dock en önskan från författarnas sida om att genomföra 

intervjuer med ett flertal personer från ett urval som inte hade någon koppling till författarna. 

Författarna anser att fördelen med att göra en intervju med flera deltagare istället för två 

intervjuer med färre deltagare är att resultatet kunnat spegla en större variation och population av 

människor. Enligt Sörensen och Olsson (2011) så innebär ett större urval att felmarginalen 

minskar vilket i sig innebär en mer tillförlitlig studie. Detta hade inneburit att författarna i högre 

grad kunnat motivera läsaren att ta ställning angående studiens överförbarhet. Det låga antalet 

deltagare samt författarnas beslut om att använda bekvämlighetsurval har kunnat påverka 

studiens giltighet och trovärdighet.   

 

Intervjuerna med deltagarna spelades in via ljudinspelare på författarnas mobiltelefoner. En 

deltagare intervjuades över telefon på grund av det geografiska läget och två deltagare 

intervjuades på plats. Författarna beskrev i de etiska reflektionerna att platsen och rummet har 

betydelse vid intervjun. Eftersom deltagarna själva välja på vilket sätt och vilken plats intervjun 

skulle genomföras så talar detta för att intervjuerna skedde i en miljö där de kände sig trygga. 

Deltagaren som intervjuades via telefon hade inte samma valmöjligheter kring intervjuform vilket 

kan ha påverkat resultatet.  
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Chekol (2012) menar att en tolkning av deltagarens svar inleds redan då författaren intervjuar 

deltagaren. Att intervjuerna spelades in gjorde att författaren kunde fokusera på 

intervjusituationen och vänta med att genomföra tolkningar tills data skulle analyseras. Vid 

intervjun som skedde via telefon så hade författarna inte samma möjlighet att identifiera om 

kroppsspråket kunnat förändra författarnas tolkning av deltagarens upplevelser. Författarna var 

därför extra noga på att lyssna in den telefonintervjuade deltagarens tonfall för att upptäcka 

obekvämligheter. Vid intervjutillfället så hade författarna grundliga kunskaper i 

samtalsmetodiken motiverande samtal. Detta har inneburit att deltagaren givits utrymme så att de 

kunnat känna sig trygga i samtalet samtidigt som författaren genom enkla och komplexa 

reflektioner fått deltagaren att utveckla sina svar. Trots författarnas grundläggande kunskaper i 

motiverande samtal så ansåg författarna sig vara oerfarna intervjuare. Detta kan ha påverkat 

studiens trovärdighet eftersom att författaren genom bättre riktade följdfrågor kunnat få ut mer 

eller tydligare information utifrån deltagarens upplevelser och tankar. Genom att deltagarna i den 

inledande intervjun fått svara på samma frågor så bidrog detta till att författarna kunnat jämföra 

och se likheter och skillnader i högre grad än om olika frågor hade ställts till de olika deltagarna, 

detta bidrar enligt författarna till att analysen kunnat stärkas genom sin giltighet.  

 

Genom att författarna transkriberade varandras intervjuer minskar risken för att felaktiga 

tolkningar har gjorts vilket ökar studiens trovärdighet (Lundman & Hällgren-Granheim, 2012). 

Författarna konstruerade gemensamt individuella frågor till varje deltagares uppföljande intervju 

där studiens syfte och deltagarens svar från första intervjutillfället användes som utgångspunkt. 

Vid genomgång av det insamlade materialet kunde författarna konstatera att deltagarna besvarat 

och beskrivit sina upplevelser av struktur och delaktighet i meningsfulla aktiviteter utifrån de 

förkonstruerade frågorna vilket enligt Sörensen och Olsson (2011) tyder på att den inhämtade 

informationen kan ses som giltig. 

Författarna plockade enskilt ut meningsenheter som kondenserades och gavs en kod innan de 

träffades för att diskutera och jämföra likheter och skillnader. I de fall där det fanns skillnader i 

författarnas koder skedde gemensam revidering. Av gemensamma koderna så skapad tre 

kategorier utifrån studiens syfte. Genom att författarna inledningsvis har läst igenom 

analysmaterialet separat och sedan fört diskussion genom dataanalysen beskriver Carlsson (2012) 

öka studiens trovärdighet.  
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Något som kan påverkat studiens trovärdighet är att det fanns en åldersskillnad mellan författarna 

och några av deltagarna vilket enligt Sörensen och Olsson (2011) kan ha bidragit till att det finns 

skillnader i hur författarna har tolkat deltagarens upplevelse. Eftersom det även finns en 

åldersskillnad på författarna så upplever ändå författarna att en tillförlitlig tolkning har gjorts på 

två av de tre deltagarna utifrån åldersperspektivet. Det finns dock risk för att tolkning av viss data 

från den tredje deltagaren kan skilja sig från hur författarna uppfattat deltagarens svar och 

beskrivningar utifrån en längre livserfarenhet.  

 

För att tydliggöra deltagarnas upplevelser och erfarenheter så har författarna använt citat för att 

stärka resultatets giltighet och trovärdighet genom att visa på sanningen bidrar också detta till att 

trovärdighet ökar (Chekol, 2012; Lundman & Hällgren-Granheim, 2012). 

 

Konklusion 
 

Studien har visat att aktivitetsmönster hos människor som är arbetslösa  har varit svåra att 

upprätthålla över tid. Detta har framförallt visat sig genom att den ökade mängden fria tiden har 

varit svår att fylla med vardagliga och meningsfulla aktiviteter vilket gör att människan i större 

grad har stannat hemma och blivit mer inaktiv. Situationen som arbetslös innebär nedsatt psykiskt 

välmående och påverkar motivationen till att utföra aktiviteter. Genom att den arbetslösa 

engagerade sig i färre aktiviteter innebar också att delaktighetskänslan i aktiviteter och samhället 

minskade. Sammantaget visar studiens resultat på att situationen som arbetslös är komplex 

utifrån aktivitetsmönster och delaktighet i meningsfulla aktiviteter. Författarna anser att studien 

kan bidra till att arbetsterapeuter kan få en ökad förståelse av den komplexa situationen som 

deltagarna beskrivit. Studien belyser vikten av att arbetslösa i ett tidigt skede bör få information 

kring betydelsen av att hitta strategier för att upprätthålla sitt aktivitetsmönster. Deltagarna bör 

också få information om värdet  av att fortsätta delta i aktiviteter som anses meningsfulla för 

deltagaren. Detta så att de inte riskerar ett sämre psykiskt välmående och social exklusion som 

genom studien har visats vara riskfaktorer som kan drabba arbetslösa till en följd av en längre 

period utanför arbetsmarknaden. Det finns lite forskat kring arbetsterapeutiska insatser gällande 

arbetslösa, dock finns studier som visar på att aktivitetsmönster och bibehållande av aktiviteter 
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har en positiv inverkan på den psykiska hälsan. Författarna anser att det finns behov av ytterligare 

studier för att belysa detaljer i aktivitetsmönster, meningsfulla aktiviteter och delaktighet i 

situationen som arbetslös så att problematiken som beskrivits i denna studie kan förebyggas. 

 

Tillkännagivande 
 

Författarna vill rikta ett stort tack till medverkande deltagare som tagit sig tid till att dela med sig 

av sina erfarenheter och upplevelser kring situationen som arbetslös. Författarna vill också tacka 

handledare Ulrica Lundström för sitt stöd och engagemang under processen att söka deltagare 

och för de tankar och reflektioner som bidragit till att uppsatsen kunnat utvecklas ytterligare. 
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Bilaga 1 - Missivbrev 

 

 

 

Inbjudan till intervju för dig som varit arbetssökande under en längre tid 
 

Att vara arbetssökande är för många en situation med mycket ovisshet. Det kan vara svårt att 

hålla fast vid vanor och rutiner som oftast medföljer när man har ett arbete.  

 

Vi är två studenter som går sista terminen på det distansbaserade arbetsterapeutprogrammet vid 

Luleå Tekniska universitet och skriver vår kandidattuppsats med fokus på att vara arbetssökande. 

Syftet med studien är att undersöka om du som arbetssökande upplever sig ha ett fungerande 

aktivitetsmönster och känner dig delaktig i aktiviteter.  

 

Undersökningen vänder sig till dig som tidigare haft en anställning och nu har varit 

arbetssökande under minst sex månaders tid.  

 

Undersökningen genomförs genom individuella intervjuer. Intervjun består av frågor där följande 

ämnen kommer att beröras: Vardagsstruktur och vad du gör för aktiviteter samt frågor gällande 

hur delaktig du känner dig i aktiviteter som du deltar i. Intervju sker tillsammans med en av 

författarna och tidsåtgång till intervjun är beräknad till 45-60 minuter. Intervjun kommer att 

spelas in via ljudupptagning som sedan skrivs ut. Endast författarna och handledare kommer att 

ha tillgång till datamaterialet. Din identitet avidentifieras och i den färdiga studien så kommer det 

inte framgå vem som sagt vad.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt och du som deltagare har rätt att avbryta din medverkan när som 

helst utan att behöva ange skäl. Är du intresserad av att delta så kontaktar du oss via 

kontaktinformationen som du hittar längst ner på sidan. 

 

Den färdiga studien kommer att publiceras och finnas tillgänglig via Luleå Tekniska Universitets 

hemsida (http://epubl.LTU.se)  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Niklas Lindqvist      Madelen Sjödin 

Mail: inaili-3@student.ltu.se    Mail: madsjd-3@student.ltu.se 

Telefonnummer: 070 258 19 56   Telefonnummer: 073 058 36 26 

 

 

Handledare: Ulrica Lundström (ulrica.lundstrom@ltu.se) 

Lektor/Fil. Dr. Arbetsterapi/Leg. Arbetsterapeut 

Institutionen för hälsovetenskap 

Luleå tekniska universitet 

  

http://epubl.ltu.se/
mailto:inaili-3@student.ltu.se
mailto:madsjd-3@student.ltu.se
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

 

Basfrågor: 
 

Kön: 

Ålder: 

Lever ensam / Lever tillsammans med någon? 

Hur länge har du varit arbetssökande? 

Utbildningsnivå? 

 

 

Intervjufrågor 
 

Kan du börja med att berätta hur ditt liv har sett ut sedan du blev arbetslös / under tiden som du 

varit arbetssökande? 

 

FOKUSPUNKT VANOR / STRUKTUR 

Hur ser en vanlig dag/vecka ut för dig just nu? 

 Hur skiljer det sig från tidigare då du hade en sysselsättning (arbete / studier)?  

 Känner du att du fortfarande upprätthåller dina vanor och rutiner även som 

arbetssökande? 

 Vad hade du för vanor då som du inte längre har? 

 Spenderar du mer tid hemma nu än vad du gjort tidigare? 

 Vad gör du när du är hemma? 

 Upplever du att du får gjort de uppgifter(städa, tvätt, laga mat) som du behöver göra? 

 Hur upplever du din fritid nu jämfört med då du hade en sysselsättning (mer fritid nu / 

mindre fritid nu?) 

 Känner du har möjlighet att kunna koppla av 

 Upplever du att du har struktur i ditt liv nu? Om inte när upplevde du att du hade struktur 

i ditt liv senast? Vad var det som gjorde att du hade struktur då? 

 

 

FOKUSPUNKT VILJA / ÖNSKEMÅL/ MOTIVATION 

Vad skulle du vilja / önska kunna göra idag som du har kunnat göra tidigare? 

Vad är det viktigaste för dig när det gäller arbete? (Att bara ha ett arbete att gå till / det sociala / 

det ekonomiska / att kunna utveckla sig själv / Annat) 

Känner du att du har möjlighet att fatta beslut utifrån vad du tycker är viktigt? 

Upplever du att du har möjlighet att sätta upp mål för dig själv och att du kommer att nå dessa? 

Hur har motivationen till att söka arbete sett ut under tiden? 

 

FOKUSPUNKT MENINGSFULLA AKTIVITETER 

Vad innebär meningsfulla aktiviteter för dig? 

 Hur viktigt är det att ha meningsfulla aktiviteter tycker du? 

 Vilka av de aktiviteter du gör idag anser du vara meningsfulla för dig? 
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 Har du haft aktiviteter tidigare som du ej längre kan göra på grund av att du är 

arbetssökande? Vad/Vilka aktiviteter? Vad är anledningen till att du ej längre kan delta i 

dessa aktiviteter. 

 

FOKUSPUNKT DELAKTIGHET 

Vad innebär delaktighet som begrepp för dig? 

 Hur viktigt är det för dig att känna dig delaktig i samhället? 

 Hur viktigt är det att kunna känna sig delaktig på en arbetsplats för dig? 

 Hur ofta är du delaktiga i sociala aktiviteter? 

 Vad är det för sociala aktiviteter du är delaktig i? 

 Hur viktigt är det att vara delaktiga i sociala aktiviteter? 

 Hur viktigt är det att vara delaktig i arbete? (Själv ha möjlighet att påverka sin 

arbetssituation) 

 


