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Abstract  
 

Title: Unemployment and health:  Experiences of health, everyday life and participation in a 

labor market program among unemployed individuals.  

 

Author: Sara Johansson  

 

The aim of this study was to examine experiences of everyday life, labor market programs, 

health and illness among long term unemployed individuals. The study had a qualitative 

approach and was conducted with focusgroup interviews and separate interviews. The 

interviews were semi structured and an interviewguide with four themes, each with 

approximately five questions, was used. A total of seven individuals attended and everyone 

took part in a labor market program called Arbetslust (Swedish for desire to work). The main 

results in the study were that the individuals had different opinions about unemployment, 

everyday life, involvement in a labor market program and what impact this had on the 

individual’s health. Some of the individuals described that they saw opportunities in their 

everyday life and in their participation in a labor market program, Arbetslust, while others 

said that they saw more obstacles than opportunities. The individuals had different views on 

how the unemployment affected their health and some described that they were healthy while 

others said that the unemployment had led to illness. A conclusion that can be drawn from the 

study is that meaningful activities are important in promoting health in unemployed 

individuals.  

 
 

Keywords: Unemployment, health, labor market program, exercise, everyday life.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning  
 

Titel: Arbetslöshet och hälsa: Arbetslösas upplevelser av hälsa, vardag, och deltagande i ett 

arbetsmarknadsprogram.  

 

Författare: Sara Johansson  

 

Syftet med denna studie var att undersöka långtidsarbetslösas upplevelser av vardagsliv, 

deltagande i ett arbetsmarknadsprogram samt upplevelser av hälsa och ohälsa. Studien 

genomfördes med hjälp av fokusgruppintervjuer och enskilda intervjuer och hade en kvalitativ 

ansats. Intervjuerna var halvstrukturerade och det användes en intervjuguide med fyra teman 

och cirka fem frågor i varje tema. I studien deltog totalt sju informanter varav alla var 

delaktiga i arbetsmarknasprogrammet Arbetslust. De resultat som framkom ur studien var att 

informanterna hade olika uppfattningar om hur arbetslöshet, vardag och deltagande i ett 

arbetsmarknadsprogram påverkade deras hälsa. En del informanter upplevde att det fanns 

möjligheter i vardagen och med deltagandet i Arbetslust medan andra berättade att de såg fler 

hinder än möjligheter. Informanterna hade olika uppfattningar om hur arbetslösheten 

påverkade deras hälsa och en del beskrev sig vara vid god hälsa medan andra sade att de hade 

drabbats av ohälsa till följd av arbetslösheten. Deltagande i träning beskrev de flesta som 

positivt men det fanns en del informanter som såg detta som något negativt. En slutsats som 

kan dras utifrån resultatet är att meningsfulla aktiviteter är viktigt för främjandet av 

arbetslösas hälsa.  

 

Nyckelord: Arbetslöshet, hälsa, arbetsmarknadsprogram, träning, vardag.  
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1. Bakgrund  
I Sverige är cirka åtta procent av befolkningen arbetslösa vilket får konsekvenser för 

befolkningens hälsa (Statistiska centralbyrån 2013). Arbetslösa individer drabbas i större 

utsträckning av ohälsa, både fysiskt och psykiskt (McAuley et al 2005). Arbetslöshet kan leda 

till utanförskap, både socialt och ekonomiskt vilket kan leda till att individen drabbas av 

ohälsa (SOU 2002/03:35). Detta gör att dessa individer anses vara en utsatt grupp i 

befolkningen som kräver mer insatser för att inte drabbas av ohälsa (ibid.).  

 

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) var cirka 8,5 procent av den svenska befolkningen 

arbetslösa i februari år 2013 (statistiska centralbyrån 2013). Detta antyder till att det finns 

många individer som kan var i riskzonen för att hamna i ett socialt utanförskap och/eller bli 

ekonomiskt utsatta och på så vis riskera att drabbas av ohälsa. År 2013 gjordes ytterligare en 

undersökning där långtidsarbetslöshet undersöktes i riket och denna visade en ökning i 

långtidsarbetslöshet för hela befolkningen (Statistska centralbyrån 2013). Från föregående år 

hade det skett en ökning med 2, 8 procent av individer som är långtidsarbetslösa (ibid.). Det 

beräknades att de arbetslösa i Sverige år 2010 kostade samhället cirka 45 miljarder kronor 

(statistiska centralbyrån 2012). Dessa siffror visar att de individer som inte har ett arbete 

kostar samhället stora summor pengar. Detta talar för att det bör finnas ett hälsofrämjande 

arbete för att främja hälsa hos arbetslösa.  

 

De individer som inte har ett arbete har med andra ord en högre risk att drabbas av ohälsa 

(Hallsten 1998). Detta kan till viss del förklaras med att de kan vara ekonomiskt och/eller 

socialt utsatta (SOU 2002/03:35). Individer som har ohälsa har även en stor risk för att bli 

arbetslösa (Hallsten 1998). Detta beror på att individer med bättre psykiskt välbefinnande har 

större möjligheter att få ett nytt jobb efter att de blivit uppsagda (ibid.). Att drabbas av psykisk 

ohälsa påverkar även individens arbetsförmåga när den har ett arbete vilket då kan leda till att 

den blir uppsagd (ibid.). Kort sammanfattat påverkar psykisk ohälsa både förmågan att få ett 

nytt arbete och förmågan att bibehålla ett aktuellt arbete. Att vara arbetslös påverkar den 

psykiska hälsan vilket kan leda till att det blir svårare att få ett arbete efter en period av 

arbetslöshet (ibid.). 

 

I Sverige finns det ett folkhälsomål som är uppdelat i elva målområden där syftet är att arbeta 

för att förbättra befolkningens hälsa (SOU 2002/03:35). Ett av dessa målområden är 

Delaktighet och inflytande i samhället och genom att arbeta med att få alla individer att känna 
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att de kan påverka, dels det som sker i deras liv men även det som sker i samhället, kan 

befolkningens hälsa främjas (ibid.). Det anses vara viktigt att arbeta med individer som 

bedöms vara ekonomiskt och socialt utsatta för att dessa individer ska uppleva att de har 

möjlighet att vara delaktiga socialt och kulturellt. Målområde två, Ekonomisk och social 

trygghet, arbetar också för att främja hälsa hos de individer som anses vara mer utsatta för risk 

att drabbas av ohälsa. Ökad fysisk aktivitet är det nionde målområdet, där målet är att försöka 

öka befolkningens fysiska aktivitet genom att skapa förutsättningar för att individer att bli mer 

fysisk aktiva (SOU 2002/03:35). Det är viktigt att befolkningen utövar fysisk aktivitet för att 

folkhälsoutvecklingen ska vara god (ibid). Individer som har psykisk ohälsa är fysiskt aktiva i 

mindre utsträckning i jämförelse med individer som har en god psykisk hälsa (Bezyak 2008). 

Dessa individer är en grupp som är utsatt för risk att utveckla en sämre hälsa, därför är även 

denna grupp en viktig målgrupp för främjandet av fysisk aktivitet (ibid.).  

 

1.1 Begreppen hälsa och ohälsa  

Hälsa är ett viktigt begrepp i det svenska folkhälsoarbetet och begreppet har genom åren 

definierats på olika vis. En organisation som haft stor inverkan på definitionen är World 

health organization (WHO) (World Health Organization 2013). Den kanske mest kända 

definitionen är från 1948 och lyder följande. ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaron av sjukdom eller handikapp” (World 

Health Organization 2013). Denna definition har fått en del kritik och har på så vis också 

utvecklats genom åren, från att begreppet setts som ett tillstånd ses det numera som en 

process. Under Ottawa charter 1986 skedde dels utvecklingen av begreppet hälsa men det var 

även då begreppet hälsofrämjande arbete myntades. Detta begrepp har också haft betydelse 

för det svenska folkhälsoarbetet. WHO menar att ett hälsofrämjande arbete är en process där 

människor ska ges möjligheter att få kontroll över den egna hälsan och på så vis kunna 

förbättra den (ibid.). Med andra ord ska hälsa vara en resurs i individers vardag och inte ett 

mål i deras liv (ibid.). Det är med andra ord viktigt att det finns ett folkhälsoarbete för att 

främja befolkningens hälsa och för att varje individ ska ha möjlighet till att uppnå hälsa 

(ibid.). 

 

Det finns även en annan definition av begreppet hälsa som liknar den definition WHO har 

skapat. I denna definition beskrivs begreppet som ett tillstånd av jämnvikt mellan olika 

faktorer som bidrar till att en individ upplever att den har hälsa eller ej (Gadamer 2003). Detta 

förutsätter att individers hälsa beror på flera olika faktorer likt WHO har beskrivit. Dock 
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handlar hälsa inte enbart om detta utan en stor vikt läggs vid det vardagliga livet och 

individens förmåga att klara av vardagen (ibid.). Gadamer (2003) beskriver även att hälsa är 

att kunna glömma. En sjukdom kan bidra till ohälsa eftersom det innebär att individen tänker 

på den smärta som orsakas av sjukdomen. Den kan med andra ord inte glömma och 

sjukdomen och/eller smärtan och den anses då vara vid ohälsa (ibid.).  

 

Begreppet ohälsa kan beskrivas på olika sätt och en del menar att ohälsa är desamma som 

sjukdom (Medin & Alexandersson 2009). I vetenskaplig litteratur där begreppet ohälsa 

benämns finns antingen ett humanistiskt eller biomedicinskt synsätt vilket påverkar synen på 

ohälsa (ibid.). De som har ett humanistiskt synsätt på begreppet beskriver ohälsa som 

individens subjektiva upplevelser av att vara vid ohälsa och vara sjuk. Med andra ord kan 

individer vara sjuka fysiskt och/eller psykiskt men ändå uppleva sig vara vid god hälsa. 

Utifrån det biomedicinska synsättet är ohälsa desamma som sjukdom. De vill säga när en 

individ har en eller flera sjukdomar är den vid ohälsa. Detta är dock inte de enda synsätt som 

finns på begreppet ohälsa, det finns individer som använder ohälsa som ett paraplybegrepp 

där ohälsa både anses vara individens upplevelse av sjukdom och att individens sjukdom ska 

vara bekräftad av medicinska diagnoser. Detta innebär att ohälsa inom paraplybegreppet 

innefattar både det humanistiska och det biomedicinska synsättet (ibid.).   

 

1.2 Arbetslöshet och tillfredställelse med livet  

EU finansierade en studie som genomfördes mellan år 1994 till år 2001 som undersökte hur 

arbetslöshet påverkar individers välmående (Ahn et al 2004).  I studien utgick forskarna från 

fem grundläggande faktorer som anses påverka individers välmående i störst utsträckning 

(ibid.). Dessa fem faktorer är arbete, fritid, hälsa, ekonomisk situation och situationen i 

hemmet. Ur studien framkom det att hälsa är den faktor som har störst påverkan på huruvida 

individer upplever tillfredställese med sina liv eller inte. Forskarna menar att de individer som 

upplever sig vara vid god hälsa har också större tillfredställelse med alla olika faktorer i livet, 

så som fritid, ekonomi och så vidare (ibid.). Det framkom även att individer med ett arbete har 

högre grad av tillfredställelse i sina liv än arbetslösa. Det finns ett signifikant samband mellan 

att vara arbetslös och uppleva mindre tillfredsställelse med alla olika faktorer i livet. Hälsa är 

den faktor som har störst påverkan på tillfredställelsen med livet när en individ blir arbetslös. 

Det finns med andra ord en skillnad i hälsa hos arbetslösa individer och individer som har ett 

arbete (ibid.). 

 



4 
 

1.3 Meningsfulla aktiviteter  

I Australien genomfördes år 2006 en studie som syftade till att undersöka skillnader i 

vardagen mellan arbetslösa och förvärvsarbetare (Scanlan et al 2011). Totalt deltog 517 

individer, varav 228 av dessa inte hade ett arbete och 289 hade ett arbete (ibid.). Studien 

genomfördes genom att deltagarna fick svara på enkäter där de fick frågor om vilka aktiviteter 

de gjorde dagligen. Resultatet visade att de individer som var arbetslösa inte ägnade sig åt 

aktiviteter som de och/eller samhället ansåg vara meningsfulla i lika stor utsträckning som 

individer med ett arbete. De arbetslösa individerna spenderade mer tid i huset där de gjorde 

aktiveter som att se på tv och sova. Dessa individer ägnade även mindre tid år sociala 

kontakter jämfört med de förvärvsarbetande individerna. Utifrån resultatet drog forskarna 

slutsatsen att det bör skapas interventioner som inriktas på att skapa meningsfulla aktiviteter 

åt de individer som inte har ett arbete för att främja deras hälsa. Forskarna menar att 

individerna endast utför aktiviteter i vardagen för att fylla ut den ändlösa tiden som de 

arbetslösa upplever att de har. Arbetslösa individer uppgav att de upplevde att de har oändligt 

med tid men inget att fylla tiden med vilket bidrar till sämre hälsa. Dock genom att genomföra 

interventioner kan individerna få en meningsfull aktivitet i vardagen vilket kan minska risken 

för ohälsa. Individerna kan då även få hjälp med att sätta mål i vardagen vilket forskarna 

menar är oerhört viktigt för att ha en god hälsa (ibid).  

 

1.4 Stress och copingstrategier  

År 2006 publicerades en studie som undersökte individernas förmåga att hantera stress och 

stressande situationer (Christensen et al 2006).  Studien var en så kallad tvärsnittsstudie där 

det totalt deltog 1509 individer och det undersöktes hur individer använder copingstrategier 

och om det är någon skillnad i användandet mellan individer som är arbetslösa och individer 

som har ett förvärvsarbete (ibid.). Begreppet copingstrategi innebär hur en individ hanterar 

stress med hjälp av olika metoder och strategier och hur den ser på sin förmåga att hantera 

stress (Ekman & Arnetz 2007). Det finns olika sätt att hantera stress med hjälp av olika 

copingstrategier och en del anses bättre och en del sämre (ibid.). Det huvudsakliga syftet med 

coping är dock att individen ska hantera den stress som den utsätts för (ibid.). Forskarna 

bakom studien år 2006 kom fram till att både män och kvinnor utan arbete har sämre förmåga 

att hantera stressade situationer och använder olika copingstrategier mer sällan än de individer 

som arbetar. Att uppleva ekonomiska påfrestningar påverkade även användandet av 

copingstrategier negativt. Bland individer som hade låg utbildning och inte hade ett arbete 

användes undvikande copingstrategier i störst utsträckning vilket kan ses som ett förnekande 
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av eventuella problem som kan finnas i vardagen. De undvikande copingstrategierna kan leda 

till ytterligare ohälsa och därför är de inte att föredra (ibid.).  

 

1.5 Beteenden hos arbetslösa individer  

Forskarna bakom en studie som genomfördes år 2012 kom fram till att individer som är 

arbetslösa har i större utsträckning olika skadliga hälsobeteenden som tillexempel riskfyllt 

alkoholintag, rökning och dålig sömnkvalitet (Virtanen et al 2012).  De arbetslösa har även i 

större utsträckning dåligt humör, sämre hälsa i allmänhet och de har färre sociala kontakter 

vilket innebär att de inte umgås med andra individer i lika mycket. I studien deltog 1083 

individer som fick svara på enkäter om deras beteenden och hur länge de varit arbetslösa 

(ibid.). Resultatet från studien visade inte bara att arbetslösa har en tendens att ha skadliga 

hälsobeteenden utan även att dessa beteenden påverkar hur länge individen är arbetslös. 

Individens självuppskattade hälsa och hälsobeteendet påverkade i störst utsträckning hur 

länge en individ var arbetslös (ibid.).   

 

I en studie genomförd 2002 där 348 individer deltog har liknande resultat framkommit 

(Zenger et al 2013). Forskarna bakom studien påstår att individens personlighet är viktig för 

att kunna hantera stressade situationer i livet som exempelvis arbetslöshet (ibid.). Om 

individen inte kan hantera de situationer som den ställs inför kan symtom som utbrändhet 

uppstå. Detta på grund av att individen har för mycket tid och kan på så vis inte hantera 

situationen som arbetslösa. Det främsta resultatet som framkom ur studien var att självkänsla 

påverkar individens välmående och tid som arbetslös. Om individen har en bra självkänsla 

klagar den på tillvaron i mindre utsträckning och den påverkas inte lika negativt av 

arbetslösheten. Detta kan förklaras med att individer med bra självkänsla kan hantera 

stressade situationer bättre och påverkas på så vis inte lika mycket av arbetslösheten som 

individer med låg självkänsla (ibid.).  

 

1.6 Psykiskt välmående och träning 

Det finns flera studier som visar att det kan ske positiva effekter på individers psykiska 

välmående till följd av träning (Steptoe & Butler 1996). Ett exempel på en av dessa positiva 

effekter är förbättring av symtom av mental stress. Individer som är arbetslösa lider i större 

utsträckning av mental stress (Backhans & Hemmingsson 2011). Dock kan dessa symptom 

förhindras eller förbättras om individen tränar regelbundet. I andra undersökningar har andra 

hälsokonsekvenser kunnat påvisas. I en studie genomförd 2005 deltog arbetslösa individer i 
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en hälsointervention och syftet var att få dessa individer att börja träna. De främsta resultat 

som kunde utläsas ur detta var att psykiska sjukdomar som tillexempel depression kan lindras 

om individerna börjar träna (McAuley et al 2005). Andra forskare har kommit fram till 

liknande slutsatser efter att de genomfört en studie där cirka 5000 individer deltog. Resultaten 

visade att träning kan ha en effekt på den känslomässiga stressen hos individerna (Steptoe, 

Butler 1996).   

 

År 2005 publicerades en studie som pågått under fyra år som undersökt sambandet mellan 

träning och psykiskt välmående (McAuley et al 2005). I Studien deltog äldre vuxna individer 

som tidigare varit fysiskt inaktiva eller haft en låg nivå av fysisk aktivitet. Forskarna bakom 

studien menar att det kan ske en påverkan på individers välmående i form av ökad självkänsla 

genom att individer börjar träna. De menar att individer som tidigare varit stillasittande och 

sedan börjar träna kan få en bättre självkänsla samt ett ökat självförtroende (ibid.).  Begreppet 

självkänsla har definierats som de positiva uppfattningar en individ har om sig själv 

(McAuley et al 1996). En del forskare hävdar att deltagande i fysisk aktivitet eller träning är 

det bästa sättet att främja individers hälsa (ibid.). 

 

Det finns forskare som hävdar att det kan vara onödigt att undersöka sambandet mellan 

träning och självkänsla (McAuley et al 1996).  De beskriver att det framkommit i deras 

undersökningar att det visserligen finns ett signifikant samband mellan träning och självkänsla 

men att denna är ytterst liten (ibid.). De menar att det kan vara av större vikt att undersöka 

individers uppfattningar om den fysiska kompetensen eftersom det är här de har hittat den 

största förändringen. I andra studier har det framkommit att träning kan ha effekt på 

självkänsla, självförtroende och olika psykiska sjukdomar eller tillstånd (ibid.) (Park et al 

2011). Dock tycks det finnas en oklarhet i till vilken grad och hur denna påverkan sker. En del 

forskare resonerar att det möjligen sker en neurokemisk påverkan vid träning och att detta 

leder till en påverkan på hjärnan som gör att psykiska sjukdomar och tillstånd kan förhindras 

eller förbättras (Park et al 2011). Dock kan detta enbart förklara en liten del av vad som sker 

när individer tränar och det krävs fler studier för att kunna förklara sambandet mellan träning 

och psykiskt välmående (ibid.).  

 

Andra forskare som har undersökt sambandet mellan psykisk hälsa och träning menar att det 

inte sker någon eller en ytterst liten påverkan på individers psykiska hälsa till följd av att de 

tränar (Ahn et al 2004). En studie som genomfördes i Danmark med ett representativt urval 
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visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de två faktorerna träning och 

mental stress (ibid.). Dessa resultat bör vara korrekta eftersom urvalet är representativt för 

populationen. Dock kan det diskuteras huruvida resultatet från den danska befolkningen kan 

appliceras i Sverige och på den svenska befolkningen. Det finns bland annat skillnader i 

välfärdssystemen som är faktorer som kan påverka individerna och deras psykiska hälsa. Ett 

mer utvecklat välfärdssystem kan bidra till att individers hälsa främjas och att de inte 

påverkas negativt av att vara arbetslösa. Det finns forskare som hävdar att individer kan få 

bättre hälsa när de är eller blir arbetslösa eftersom de då slutar röka, dricker mindre, minskar 

kaloriintag, utsätts för mindre risk att vara med i trafikolyckor och har mer tid för 

fritidsaktiviteter (ibid.).  

 

1.7 Definitioner 
 

1.8 Arbetslöshet 

Begreppet arbetslöshet kan definieras på olika sätt och en definition är skapad av statistiska 

centralbyrån (Statistiska centralbyrån 2011). Enligt SCB definieras en individ som arbetslös 

om den har arbetat mindre än en timme under en specifik vecka och om den vill och kan 

arbeta. Individen ska även aktivt sökt arbeten den senaste månaden och vara anmäld som 

arbetssökande hos arbetsförmedlingen. En annan definition finns hos arbetsmarknadsstyrelsen 

(AMS) där en individ betraktas som arbetslös om den anmält sig som arbetssökande hos 

arbetsförmedlingen (statistiska centralbyrån 2007).  Individen ska även sakna arbete utan att 

invänta en beslutad arbetsmarknaspolitisk åtgärd (ibid.). Det finns ytterligare en definition av 

begreppet arbetslöshet. Där en individ definieras som arbetslös när den har yttrat och erbjudit 

sin arbetskraft men ändå inte lyckats finna någon som vill hyra den (Furuåker 2009).  

 

1.9 Träning och fysisk aktivitet  

Begreppet träning definieras som att individen arbetar utefter ett mål för att förbättra 

prestationsförmågan och att öka den maximala syreupptagningsförmågan och/eller 

muskelstyrkan (Statens folkhälsoinstitut 2006).   

 

Begreppet fysisk aktivitet kan definieras på följande sätt. ”Fysisk aktivitet används som ett 

överordnat begrepp och innefattar kroppsrörelser under såväl arbete som fritid och olika 

former av kroppsövningar, till exempel idrott, lek, kroppsövning, gymnastik, motion och 

friluftsliv” (Folkhälsoinstitutet & Förlagshuset 1996).  
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Informanterna i denna studie pratar om begreppet träning och de beskriver att de utför träning. 

Dock är det fysisk aktivitet som de utövar och inte träning. Eftersom informanterna använder 

sig av begreppet träning är det detta begrepp som kommer att användas i uppsatsen. Trots att 

de utför fysisk aktivitet och inte träning. 

 

1.10 Projektet Arbetslust 

År 2012 startades ett projekt vid namn Arbetslust i en mellansvensk kommun, projektet riktas 

till arbetslösa och långtidssjukskrivna i åldern 25-50 år. Totalt kommer cirka 500 individer 

delta mellan åren 2012 till 2014. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden som stödjer 

olika projekt inom EU där alla gemensamt syftar till öka ekonomisk tillväxt genom att stärka 

människors position i arbetslivet. Målet med projektet är att de deltagande ska bli 

självförsörjande eller åtminstone komma ett steg närmare arbetsmarknaden. Med hjälp av nya 

idéer kan olika och fler samarbetsformer upptäckas mellan kommunerna och det privata 

näringslivet, vilket också är ett av målen för Arbetslust. I projektet finns det tre teman som de 

deltagande får medverka i. Dessa tre teman är företagsamhet, besöksnäring och lokal 

ekologisk produktion, transnationellt samarbete och resultatspridning. I det första temat ingår 

deltagande ibland annat studiebesök, studie- och yrkesvägledning, hälsa, språkträning, kortare 

utbildning inom data, motivation eller delar av yrkesförberedande utbildningar inom olika 

branscher. Det finns även möjlighet för att prova på att driva ett eget företag. Det andra temat 

innebär att kommunernas satsning på turism ska utökas samt att utöka samverkan mellan de 

olika kommunerna och det privata näringslivet. Detta sker för att individer och företag ska få 

goda möjligheter att utvecklas. Det tredje och sista temat innefattar att de deltagande får vara 

med i olika fokusgrupper. Vilket innebär att det får ett utbyte med andra deltagande i olika 

europeiska länder eller att de kan göra studiebesök med temat transnationalitet som fokus. 

Projektet arbetar med andra ord på flera olika sätt för att minska arbetslösheten och öka 

välbefinnandet hos de deltagande.  

 

I projektet finns även ett hälsofrämjande arbete som bland annat innefattar regelbunden 

träning på gym fyra gånger i veckan för de deltagande. Målet med träningen är att de 

deltagande ska bli inspirerade till att ta hand om sig själv och få en förståelse för kroppens 

välmående. Träningen leds av en idrottsorganisation i kommunen och det är både ledare och 

spelare som engagerar sig i träningspassen. Alla individer som deltar i projektet Arbetslust 

måste delta i träningen.  
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1.11 Problemformulering 

Det är välkänt att individer som är arbetslösa riskerar att drabbas av ohälsa. Det finns ett 

flertal studier som har undersökt hur de arbetslösas hälsa påverkas av tiden utan 

förvärvsarbete dock finns det få studier som visar hur arbetslösa individer i ett 

arbetsmarknadsprojekt upplever sin hälsa och hur de upplever att projektet kan ha påverkat 

dem. Det krävs därför fler studier som undersöker detta för att kunna utveckla 

arbetsmarknadsprogram för arbetslösa och på så vis främja hälsan hos dessa individer.  

 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka långtidsarbetslösas upplevelser av vardagsliv, 

deltagande i ett arbetsmarknadsprogram samt upplevelser av hälsa och ohälsa.  

 

Nedan följder de frågeställningar som formulerats utifrån studiens syfte.  

 

- Hur uppfattar de sin hälsa eller ohälsa? 

- Vilka faktorer anser de vara viktiga för att ha en god hälsa? 

- Hur upplever de sin vardag?  

- Hur upplever de medverkandet i ett arbetsmarknadsprogram? 

- Anser de att deltagande i träning påverkar dem fysiskt och psykiskt?  

 

3.  Teoretiska utgångspunkter  
En teori som kan förklara varför arbetslösa i större utsträckning upplevs ha sämre hälsa är 

Jahodas deprivationsteori (Jahoda 1982). Jahoda (1982) beskriver begreppet arbetslöshet som 

ett motsatsbegrepp till förvärvsarbete. Teorin bygger på idén att individer som arbetar i så 

kallade förvärvsarbeten uppnår fem dolda funktioner, där alla fem funktioner motsvarar 

individens behov för att bibehålla en god hälsa (ibid.). Individer utan arbete riskerar att 

drabbas av ohälsa (illnes) på grund av att de inte kan eller har svårare att uppfylla dessa behov 

(ibid.). De fem steg som beskrivs i teorin följer nedan.  

 

Den första punkten, Individen tvingas till regelbunden aktivitet, beskriver betydelsen av 

regelbunden aktivitet (Jahoda 1982). En regelbunden aktivitet bidrar till ökade möjligheter för 

individen att få en stabil psykisk hälsa och det minimerar risken för individer att falla i apati 

(ibid). Eftersom individer utan arbete oftast inte har denna regelbundna aktivitet får de svårare 

att uppfylla detta behov och riskerar därför att drabbas av ohälsa. Med andra ord har individer 
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med ett förvärvsarbete större chanser att bibehålla en god psykisk hälsa eftersom de har en 

regelbunden aktivitet att ägna sig åt (ibid.).  

 

Punkt nummer två, Individen upprätthåller kontakter med andra människor, beskriver 

betydelsen av att vara delaktig i ett socialt samspel (Jahoda 1982). Individer som arbetar har 

större möjligheter att få vara del av ett socialt sammanhang och att få det sociala utbytet som 

krävs för att bibehålla en god psykisk hälsa. De individer som är arbetslösa har inte samma 

möjligheter att upprätthålla kontakter med andra individer och kan på så vis drabbas av ohälsa 

(ibid.).  

 

Den tredje punkten, Individen får via arbetet en tidsstruktur i tillvaron, syftar till att beskriva 

hur viktigt det är att ha en tidsram att följa i vardagen (Jahoda 1982). De individer som har ett 

arbete behöver inte planera eller reflektera över vad de ska göra under dagen utan det är redan 

bestämt (ibid.). Det är viktigt att ha en struktur i vardagen för att inte drabbas av ohälsa och 

arbetslösa individer som inte har denna tidsram och struktur riskerar att drabbas av ohälsa på 

grund av detta (ibid.). 

 

Punkt nummer fyra, Individen får en upplevelse av kollektiva mål, innebär att individer med 

ett förvärvsarbete upplever sig vara en del av en helhet samt att de upplever att deras arbete 

kan komma till nytta för samhället (Jahoda 1982).  Detta kan vara svårt att uppnå för en 

arbetslös individ eftersom de inte är en del av den helhet som ett arbete kan innefatta (ibid.).   

 

Den femte och sista punkten, Individen ges en social status och identitet, förklarar betydelsen 

av att ha en plats i samhället (Jahoda 1982). Det viktiga är inte vilken plats eller identitet har, 

eller om individen är nöjd med denna eller inte utan det viktiga är att ha en bestämd plats. 

Arbetslösa individer har inte denna plats på samma sätt eftersom de inte är en del av samhället 

på samma sätt som förvärvsarbetare (ibid.).  

 

4. Metod 
 

4.1 Val av ansats 

Vid val av metod bör studiens syfte vara det som avgör vilken metod som är lämplig att 

använda (Trost 2010). I denna undersökning strävas det efter att skapa en förståelse för 

långtidsarbetslösas upplevelser av vardag, deltagande i ett arbetsmarknasprogram samt 
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upplevelse av hälsa och/eller ohälsa. Eftersom det är informanternas upplevelser och 

självuppfattning som är i fokus kan det anses lämpligt att använda den kvalitativa ansatsen 

(Kvale och Brinkman 2009). Studien ämnar undersöka upplevelser hos en mindre grupp av 

individer och bidra till en djupare förståelse för dessa individers upplevelser och då är den 

kvalitativa ansatsen en bra metod att använda (ibid.). Genom att utföra studien är 

förhoppningen att skapa en förståelse för hur arbetslösa resonerar och tänker kring olika delar 

av deras liv och vardag. Detta talar för att den kvalitativa ansatsen är mest lämpad att använda 

eftersom syftet är att öka förståelse för de arbetslösas vardag (Trost 2010).  

 

Utifrån informanternas berättelser om deras egna upplevelser, tankar, erfarenheter, idéer och 

förväntningar har deras livsvärld beskrivits. Intervjuaren har inte bara beskrivit vad 

informanterna berättar utan det har även skett en tolkning av vad informanterna berättat. 

Uppsatsen är på så vis inspirerad av den hermeneutiska vetenskapen (Bergström & Boreús 

2012). Grunden inom vetenskapen hermeneutik är att intervjuaren tolkar det som 

informanterna berättar och på så vis skapar en förståelse för individernas livsvärld (ibid.). I 

studien har det skett både subjektiva tolkningar och beskrivningar. Det som informanten 

berättat har tolkas av intervjuaren och informanten har i sin tur tolkat de frågor som 

intervjuaren har ställt. Med andra ord har det skett subjektiva tolkningar av både 

informanterna och av intervjuaren. Det har varit individernas livsvärld som har varit i fokus 

och denna livsvärld har undersökts, tolkats och beskrivits.  

 

4.2 Urval 

Urvalet har skett med utgångspunkt från ett intensitets urval (Padgett 2012). De kriterier som 

fanns för att ingå i urvalsgruppen var att individerna ska vara arbetslösa, delta i projektet 

Arbetslust samt ska de delta i de träningspass som projektet anordnar fyra gånger i veckan. 

Urvalet skedde genom att kontakta projektansvarig för Arbetslust som sedan kontaktade två 

ansvariga för aktiviteter och utbildning inom projektet Arbetslust. Ett missivbrev skickades 

till ansvarig för projektet som sedan vidarebefordrade detta till de ansvariga för utbildningen 

och aktiviteterna som i sin tur delade ut detta till de individer som deltog i projektet. Dessa 

individer fick ge sitt godkännande att delta eller avböja deltagande.  

 

I studien deltog totalt sju informanter, varav fem av dessa medverkade i fokusgruppintervjun 

och två deltog i de enskilda intervjuerna. Det är lämpligt med cirka fem informanter när en 

fokusgrupp genomförs (Wibeck 2010). Det bör varken vara fler eller färre eftersom detta kan 



12 
 

påverka resultatet så att det blir mindre trovärdigt (ibid.). Om det är mindre än fem 

informanter finns en risk för att några av individerna inte är delaktiga i diskussionen eller att 

de blir medlare för de andra deltagarna. Om en fokusgrupp innefattar fler än fem personer 

finns risken att det bildas subgrupper som diskuterar ämnet med varandra och det blir då inte 

en gemensam diskussion. Sedan finns det även en risk för att mer tillbakadragna individer inte 

kommer till tals överhuvudtaget (ibid.).  

 

4.3 Datainsamling 

I undersökningen användes en halvstrukturerad fokusgrupp och två halvstrukturerade enskilda 

intervjuer som insamlingsmetod av data. Det genomfördes totalt en fokusgruppintervju där 

det deltog fem informanter och sedan genomfördes två enskilda intervjuer där en informant 

deltog vid respektive tillfälle. Dock var det planerat att genomföra två fokusgrupper men 

eftersom en av intervjuerna inte blev inspelad togs beslutet att genomföra två enskilda 

intervjuer och använda materialet från den fokusgrupp som blev inspelad. De två enskilda 

intervjuerna genomfördes med två individer som deltog i projektet arbetslust och de hade inte 

medverkat i någon tidigare intervju. Författaren hade själv skapat en tematisk intervjuguide 

som användes under alla intervjuer. Denna intervjuguide hade fyra teman och cirka fem 

frågor till varje tema, dessa teman och intervjufrågor går att finna i bilaga 8.2. Intervjuguiden 

är densamma för både fokusgruppintervjun och för de enskilda intervjuerna eftersom det 

ansågs att det skulle bidra till bästa resultat om samma frågor användes. 

 

Att använda fokusgrupper som metod ger möjlighet till en djupare förståelse för komplexa 

beteenden hos individer vilket gör det till en lämplig metod att använda i denna studie 

(Morgan 2009). Denna studie avsåg att bland annat undersöka sådant som många individer 

kan anse vara känsliga ämnen och svåra att prata om. Fokusgrupper är en bra metod att 

använda när studier ska undersöka känsliga ämnen eftersom individer lättare kan prata och 

beskriva sina erfarenheter av dessa ämnen i en diskussion i en grupp, än att ensam berätta 

detta för en intervjuare (ibid.). Denna metod kan även användas för att få förståelse och insikt 

i individers attityder mot program av olika slag. Detta kan då även användas för att utveckla 

dessa program. I denna studie har deltagare ur ett befintligt program för arbetslösa intervjuats 

vilket gör det lämpligt att använda fokusgrupper (ibid.).  

 

Genom att använda en kvalitativ metod i studien kan forskaren få en övergripande uppfattning 

om individens subjektiva upplevelser (Starrin och Svensson 1994). Intervjuer som är en typ 



13 
 

av kvalitativ metod fungerar bra att använda när individers subjektiva uppfattningar ska 

undersökas (ibid.). Det huvudsakliga fokus inom enskilda intervjuer är hur något är utformat 

och detta blir sedan grunden till den senare analysen (ibid.). Grunden i de enskilda 

intervjuerna är att försöka förstå hur informanten tänker, vilka erfarenheter som individen har 

och hur informantens föreställningsvärld ser ut (Trost 2010). Det som informanten berättar 

bedöms inte som negativt eller positivt utan bara tolkas och på så vis kan forskaren lära sig 

mer om informantens sociala verklighet (ibid.).  

 

Intervjuerna genomfördes i lokaler som erhålls av projektet Arbetslust. Under intervjun har en 

diktafon använts för att spela in det som informanterna berättade. Det är en fördel att spela in 

det informanterna säger för att dels möjliggöra för ett bra analysarbete men även för att 

moderatorn ska kunna lyssna aktivt på det informanterna säger och på så vis kunna ställa bra 

följdfrågor till det som berättas (Trost 2010). Efter genomförandet av intervjuerna 

transkriberades intervjumaterialet ordagrant av författaren för att kunna analysera materialet.    

 

Under insamlingen av materialet till studien uppstod det några problem som påverkade 

processen med uppsatsen och dess utformning. Det genomfördes till en början två 

fokusgruppintervjuer varav endast en blev inspelad vilket ledde till beslutet att två metoder 

skulle användas i studien. Istället för att genomföra två fokusgruppintervjuer skulle det ske en 

fokusgruppintervju och två enskilda intervjuer. Genom att kombinera olika metoder kan ett 

mer trovärdigt och korrekt resultat fås (Padget 2012). Denna kombination brukar kallas för 

metodtriangulering och bidrar med ett mer pålitligt resultat eftersom det skapas en 

heltäckande bild av ämnet (ibid.). Triangulering kan beskrivas som att forskaren strävar efter 

att få mer än en så kallad hållpunkt för att kunna bekräfta att forskningsresultatet är mer exakt 

och korrekt (Gillham 2011).  Detta leder till ett mer trovärdigt resultat eftersom forskaren får 

en mer övergripande bild av det som undersöks och det finns ett mer omfattande material att 

tolka (ibid.). Det material som analyseras är då mer allomfattande vilket leder till att forskaren 

har fler perspektiv att utgå från när tolkning av resultatet sker (ibid.).  

 

4.4 Dataanalys 

Analys av insamlad data har skett genom att meningskoncentrera och tematisera det 

transkriberade intervjumaterialet. Först har det transkriberade materialet noga lästs igenom för 

att sedan plocka ut vissa meningar från informanternas berättelser. Utifrån dessa meningar har 

det skapats kategorier utefter olika mönster och återkommande uttalanden bland de utvalda 
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meningarna. Genom att det har skapats olika kategorier utifrån det transkriberade materialet 

har det på så vis skett en tematisering av vad informanterna berättat.  Det skedde en 

avkodning av individernas identiteter och de har tilldelats figurerade namn så som ”Emma”, 

”Per” och så vidare.   

 

4.5 Etiska överväganden  

Genom att i missivbrevet informera om studiens syfte, att det är frivilligt att delta och att 

informanterna får avbryta när som helst under undersökningen har informationskravet 

uppfyllts. I och med att missivbrevet delats ut har även samtyckeskravet uppfyllts eftersom 

informanterna då själva fått välja om de vill delta eller inte. Under arbetet med 

transkriberingen har informanternas identiteter avkodats och på så vis har 

konfidentialitetskravet uppfyllts. Den insamlade data kommer endast användas till denna 

uppsats och på så vis har även nyttjandekravet uppfyllts (vetenskapsrådet 2002). 

 

5. Resultat  
Det insamlade materialet från de tre intervjuerna har delats in i fem olika kategorier, dessa är 

följande: Meningsfull aktivitet, Hinder i vardagen, Möjligheter i vardagen, Upplevd hälsa hos 

arbetslösa, Medverkan i träningsprogram.  

 

5.1 Meningsfull aktivitet  

Att ha en meningsfull aktivitet, struktur och rutiner i vardagen beskriver informanterna som 

något viktigt. De beskriver de är viktigt för att de ska ha en möjlighet till en god hälsa. Att det 

är viktigt att ha en meningsfull aktivitet i vardagen är något som alla informanter är eniga om. 

En av informanterna berättar vad den anser att projektet har bidragit med och det beskrivs 

som något positivt eftersom det har gett möjlighet till att utveckla nya vanor och beteenden. 

Informanten beskriver även att genom att delta i Arbetslust så har vardagen blivit positivare 

och den upplevs som meningsfull eftersom det finns rutiner, sysselsättningar och ett syfte med 

varje dag.  

 

Emma: Det betyder att jag har en sysselsättning, jag har liksom en andledning att vakna i god 

tid och lägga mig i god tid [---]. Det här är liksom viktigt. Så att det känns som om det här 

har ett syfte, rutiner, man får rutiner på köpet det känns skönt och gå någonstans och vara 

saknad. 
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Informanterna berättar om sitt deltagande i projektet Arbetslust och en del av deltagarna 

beskriver att de upplever att projektet inte fyller någon funktion och att det inte leder 

någonstans. De beskriver att det sker mycket upprepningar och att de inte tror att det kommer 

leda till ett jobb. Under intervjun säger de att de inte förstår vad målet med projektet är och att 

det inte är tillräckligt organiserat för att bidra med en meningsfull aktivitet för deltagarna.  

 

Anna: Det behöver vara lite mer struktur på det här, lite mer framförhållning, lite mer ordnat 

vad som ska ske och hända. Och bara det här varför tar man inte reda på vad gruppen har 

för liksom, ja vad man har för mål då.  

Karin: Nej, lite mer meningsfull aktivitet./ 

Anna: / Det finns inga klara mål överhuvudtaget om var det här är på väg någonstans 

förutom praktiken då som alla ska ut på helst men i vilket syfte? 

 

Det råder delade meningar om projektet och om det är en meningsfull aktivitet för deltagarna 

eller inte. En del av informanterna berättar att de är nöjda med vardagen och att de ser 

projektet som något positivt för att de får möjlighet till sociala kontakter och att utvecklas 

med hjälp av utbildning och praktik. De berättar även att de får rutiner och struktur i vardagen 

vilket de benämner som något positivt. De beskriver även att de får olika mål i vardagen som 

de inte haft om de inte varit delaktiga i projektet. De deltagare som inte är positiva till 

projektet berättar att de inte håller med på dessa punkter. De beskriver att de inte upplever att 

projektet ger dem rutiner, struktur och mål i vardagen.  

 

Dessa resultat kan jämföras med en studie som genomfördes i Australien där arbetslösa och 

förvärvsarbetande individer deltog (Scanlan et al 2011). Resultatet från studien visade att det 

bör skapas meningsfulla interventioner för arbetslösa så att de inte skulle drabbas av ohälsa. 

De arbetslösa uppgav att de hade oändligt med tid men inget att fylla ut tiden med vilket de 

beskrev som ett hinder och något som ledde till ohälsa (ibid.). Detta är något som även går att 

finna i denna studie då en del av de arbetslösa beskriver att de har mycket tid men inget att 

göra med den tiden vilket även de beskriver leder till ohälsa. Det är även av intresse att nämna 

att forskarna bakom den tidigare studien gav som förslag att genomföra interventioner med 

meningsfulla aktiviteter för de arbetslösa för att främja deras hälsa (Scanlan et al 2011). De 

individer som deltog i denna studie var aktiva i en sådan intervention men en del av 

deltagarna inte ansåg att de varken förbättrade deras hälsa eller bidrog till någon meningsfull 



16 
 

aktivitet. Eftersom de inte ansåg att interventionen gav dem något skiljer sig detta resultat till 

en viss del från vad som framkom ur den tidigare studien.  

 

Forskarna bakom studien ansåg att genom att skapa interventioner med aktiviteter utformade 

för de arbetslösa skulle deras hälsa främjas (Scanlan et al 2011). Dock visar resultatet från 

denna studie att det inte hjälper att endast skapa och genomföra en intervention mot arbetslösa 

eftersom inte alla individer beskriver sig påverkas positivt av detta. Även om inte alla 

deltagare var positiva till projektet så beskrev ändå några informanter att de tyckte att 

projektet gav dem en meningsfull aktivitet i form av rutiner, struktur och mål i vardagen. 

Detta innebär att det även finns likheter i resultatet från interventionsstudien och resultatet 

från denna studie.  

5.2 Hinder i vardagen  

Alla informanter är eniga om att det finns hinder i vardagen som arbetslös. De diskuterar en 

rad olika händelser och faktorer som de beskriver vara hinder i vardagen. De hinder som 

främst tas upp är ekonomisk begränsning, dötid, minskade sociala kontakter, utanförskap, 

känslan av att känna att inte kunna påverka och attityd från andra individer i samhället.   

 

Maria: Ja men det är ju när det går ut över alla, man kan inte ge barnen vad de man vill ge 

och så vidare och så vidare, man kan inte åka på de semestrar som man vill göra, du kan inte 

köpa den där teven som alla andra vill ha. Så det är allt som… Ja, för att platsa in i samhället 

man blir ju liksom lite utanför.  

 

En av informanterna berättar om hur situationen som arbetslös påverkar vardagen och 

människorna i omgivningen och att denna att påverkan upplevs som ett hinder.   

 

Emma: Jag vet inte om det är ett hinder men folk har ju så taskig attityd mot arbetslösa, eh, 

många kan ju bli så ”jävla socialfall”. Man känner sig som en belastning på samhället. 

 

En annan av informanterna berättar om hur attityden från andra individer i samhället påverkar 

vardagen och att en negativ attityd från andra individer innebär en negativ påverkan i 

vardagen. Informanterna berättar även om hinder som sömnproblem.  

 

Tidigare studier som undersökt beteenden hos arbetslösa visade att självkänsla och grad av 

skadliga beteenden är sammankopplade (Virtanen et al 2012). Individer med en god 
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självkänsla kommer troligen inte ha lika många skadliga hälsobeteenden som individer med 

låg självkänsla (ibid.). Eftersom en del av informanterna i denna studie säger sig må bättre i 

dagsläget än tidigare i livet och uttrycker sig vara starkare kan detta liknas vid studien som 

undersökte beteenden hos arbetslösa. För de individer som uppger sig vara starka psykiskt är 

också de individer som beskriver att de inte har påverkats negativt av arbetslösheten.   

 

Enligt Zenger et al (2013) är en individs personlighet en viktig faktor i hanterandet av 

stressade situationer som tillexempel arbetslöshet (Zenger et al 2013). Individer som har en 

positiv inställning och en förmåga att hantera stressande situationer kommer att må bättre än 

de individer som inte kan hantera stress (ibid.). Detta tycks vara något som går att applicera i 

denna studie eftersom de individer som uppgav sig ha en positiv inställning till livet och 

vardagen också var de individer som hade en god hälsa enligt dem själva.  

 

De individer som hade en negativ inställning till vardagen och till att vara arbetslös uppgav 

sig vara vid ohälsa och de beskrev att det fanns mycket stress i deras liv som de inte kunde 

hantera på ett bra sätt. Detta kan förklaras med att de inte har några bra copingstrategier att 

använda sig av för att hantera stressen. Att individer utan arbete inte kan hantera stress och 

inte har bra copingstrategier är något som har framkommit ur fler studier än denna 

(Christensen et al 2006).  Enligt Christensen et al (2006) är arbetslöshet och ekonomiska 

påfrestningar faktorer som påverkar användandet av copingstrategier negativt. Detta kan i sin 

tur leda till utvecklandet av stress och ohälsa hos individerna vilket är ett samband som även 

går att finna i denna studie.  Eftersom en del av deltagarna beskrev sig uppleva mycket stress 

utan att veta hur de ska hantera detta vilket de beskriver leder till ohälsa.  

 

5.3 Möjligheter i vardagen  

Informanterna berättar att de ser olika möjligheter i deras vardag, de har olika syn på vad som 

är de främsta möjligheterna i deras vardag. Ett av de ämnen som diskuteras är möjlighet till 

fler och nya sociala kontakter, genom projektet har informanternas sociala nätverk utökats 

vilket en del menar är positivt. Några av informanterna beskriver att de har det öppnats upp 

nya möjligheter för dem i deras liv, tillexempel möjligheten att kunna studera och få en 

utbildning. En annan möjlighet som de beskriver är att de fått möjlighet till praktik samt att 

kunna träna och ta hand om kroppen.   
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Maria: När vi fick veta om det här projektet, det tyckte jag lät jättebra så då blev jag jätteglad 

av det. [---] Jag kände att jag skulle få en chans att fortsätta studera, träffa folk igen och så 

börja träna. 

Karin: I höstas då hade jag varit arbetssökande i ungefär ett år, då bestämde jag mig för att 

gå en folkhögskolekurs på en termin… det var det bästa jag gjort på väldigt länge.]. För min 

del var det nog de sociala kontakterna som jag har glädje av eftersom jag har ja, varit hemma 

och har väl ganska liten umgänges krets.   

 

Informanterna diskuterade vad som ansågs som de största möjligheterna i vardagen och det 

var olika för olika deltagare. En del menade att kunna studera och utvecklas genom det var 

den största möjligheten i deras vardag medan andra menade att kunna ta hand om sin kropp 

genom träning och äta rätt var de största möjligheterna. Det rådde med andra ord delade 

meningar om vad som var den största eller de största möjligheterna i vardagen. Alla 

informanter berättade att de ser möjligheter med vardagen och en majoritet av deltagarna 

beskrev att de upplever att det finns fler möjligheter än hinder. Medan en minoritet av 

informanterna sa att det hinder som finns i vardagen väger tyngre än de möjligheter som 

finns.  

 

Tidigare studier har visat att individer som har en god hälsa upplever sig ha större 

tillfredställelse med olika delar i sitt liv, så som fritid, ekonomi och så vidare (Ahn et al 

2004). De individer som uppgav sig ha en god hälsa i denna studie beskriver sig även ha 

tillfredställelse med andra delar i livet som till exempel fritiden och vardagen i allmänhet. De 

informanter som beskriver sig vara vid god hälsa beskriver också att de upplever sig vara 

starka psykiskt och att de är nöjda med sina liv. Medan de individer som beskriver att de har 

ohälsa uppger även att de inte är nöjda eller tillfredsställda med sina liv. Dessa individer som 

uppger sig vara missnöjda med livet beskriver att de upplever att ingen del av deras liv 

fungerar eller är tillfredställande, varken fritid eller vardagen i allmänhet. Resultatet från den 

tidigare studien tycks överensstämma med denna studie då de individer som beskriver sig vara 

vid god hälsa upplever tillfredställelse med sina liv i större utsträckning än de som beskriver 

sig vara vid ohälsa.  

 

Ahn et al (2004) menar att graden av tillfredställelse hos individer påverkas av att vara 

arbetslös och arbetslösheten har en negativ påverkan på individens tillfredställelse. Detta har 

likheter med de resultat som framkom ur denna studie för en del av informanterna berättade 
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att deras vardag påverkats av arbetslösheten. De beskriver att efter att ha blivit arbetslös har 

deras vardag och även tillfredställelse med olika delar i livet påverkats negativt. Däremot 

finns det även informanter som menar att de mår bra och upplever tillfredställelse med olika 

delar av livet. Med andra ord finns det både likheter och skillnader med den tidigare studien. 

Den främsta skillnaden är att arbetslöshet inte alltid är en faktor som bidrar till ohälsa 

eftersom en del individer beskriver sig vara vid god hälsa trots det faktum att de är arbetslösa. 

Likheten är att en del informanter inte upplever tillfredställelse med livet till följd av att de är 

arbetslösa.  

 

5.4 Upplevd hälsa hos arbetslösa 

Hur informanterna bedömde sin egen hälsa skilde sig åt mellan individerna. En del beskrev att 

deras hälsa var god medan andra berättade att de upplevde att de inte var vid god hälsa. En del 

av informanterna sade att vara arbetslös och att delta i programmet påverkade deras hälsa 

negativt. Dock ansåg majoriteten av deltagarna att arbetslösheten inte enbart påverkade deras 

hälsa negativt. En del av informanterna ansåg att deltagande i projektet Arbetslust bidrog till 

ökat välbefinnande.  

 

Anna: Jag skulle nästan ge vad som helst snart för att må bra. Alltså känna att jag faktiskt 

mår bra, både fysisk och psykiskt. För det här börjar bryta ner en sakta nu [---].Det är ju oro.  

Maria: Jag mår bättre för varje dag som går, jag har ju aldrig mått så här bra i hela mitt liv 

[--]. Så varje dag blir bara bättre och bättre.  

Lisa: Mår också bra fast jag är arbetslös.  

Anna: Jag känner att jag håller på att tappa greppet och så då tror jag att jag kanske är på 

väg att gå in i väggen [---]. Men det här tar ju så psykiskt på mig det finns inget som är klart 

och tydligt och det finns ingenting som jag ser leder till någonting. 

 

Informanternas diskussion berörde hur de mår och vad projektet kan ge eller inte kan ge dem. 

De informanter som beskrev sig vara vid god hälsa berättade att de inte hade så höga krav på 

sig själva och att de hade delmål i vardagen för att även kunna nå större mål. Dessa 

informanter beskrev att de tog dagen som den kom och inte funderade så mycket på vilka 

olika problem som kan komma att uppstå i framtiden. Medan de deltagare som inte upplevde 

sig vara vid god hälsa beskrev att de inte kunde tänka på annat än de problem som fanns och 

hur de skulle komma att utvecklas i framtiden. Dessa informanter berättade att de inte kunde 
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ta dagen som den kom eftersom det finns för mycket problem som måste lösas för att kunna 

ha det tankesättet.  

 

Emma: Det gjorde ju så att jag mådde väldigt dåligt och att vara arbetslös, jag tappade 

liksom, jag tappade energin. Jag tränade inte, jag åt inte bra allting blev så mycket sämre. Så 

arbetslöshet gjorde ju att jag mådde väldigt dåligt. 

 

En av informanterna beskrev att genom att bli arbetslös påverkades hälsan negativt genom 

brist på energi och utvecklandet av nya ohälsosamma beteenden. I samband med att 

informanten blev arbetslös försvann de dagliga rutinerna vilket ledde till utvecklandet av nya 

beteenden och vanor som beskrivs vara negativa enligt informanten. Dessa nya beteenden och 

vanor beskrevs bland annat vara sämre kosthållning, låg nivå av träning och att vända på 

dygnet.  

 

Dessa resultat kan jämföras med resultaten från en annan studie, där framkom det att 

arbetslösa har sämre humör, färre sociala kontakter och sämre hälsa i allmänhet i jämförelse 

med arbetande individer (Virtanen 2012). Detta stämmer för en del av informanterna medan 

för andra informanter stämmer det inte alls. En del av informanterna berättade att de upplever 

sig ha både sämre humör och sämre hälsa som arbetslösa medan andra inte höll med utan 

beskrev sig vara vid god hälsa och de ansåg sig själva ha ett gott humör. Majoriteten av 

informanterna beskrev sig ha färre sociala kontakter som arbetslös men tack vare deltagande i 

projektet så har det sociala nätverket utvecklats och blivit större. Detta innebär att resultaten 

från den tidigare både visar på likheter och skillnader i jämförelse med resultaten från denna 

studie.  

5.5 Medverkan i träningsprogram  

Informanterna fick frågan om de såg några hinder och/eller möjligheter med att medverka i ett 

träningsprogram utformat för arbetslösa. Majoriteten uttryckte att de såg sin medverkan i 

träningsprogrammet som någonting positivt. Dock fanns det delade meningar om detta och ett 

fåtal av individerna ansåg att det var negativt att delta och att deras medverkan i programmet 

inte gav dem något.  

 

Maria: Det är ju att man rör sig inte så mycket annars i sitt eget liv.  
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Karin: Jag gör det mycket annars också men det är roliga att göra det tillsammans med 

andra [---].  Jag har få sociala kontakter annars så det, jag kanske är lite sällskapssjuk 

kanske.  

Maria: [---]. Det blir lite gemenskap.  

Per: Det är ju bra att komma igång så är det ju. Det finns ju såklart en tanke med det.  

Anna: Ja men har du problem med något, rygg axlar eller vad det nu liksom är och så kan du 

med hjälp av träning få det att bli bättre då blir det ju både mentalt och fysiskt.   

Maria: Jag har aldrig rört mig så här mycket på hundra år så att mig har det ju självklart 

gett någonting. Jag känner ju mig jättenyttig. 

 

Bland de informanter som berättade att de såg deras medverkan i träningsprogramet som 

något positivt var det främst faktorer som sociala kontakter, möjlighet att ta hand om kroppen, 

minskad risk för sjukdomar och att det är gratis som beskrevs som positivt. En av 

informanterna berättade att den har slutat med sin antidepressiva medicin sedan projektet 

startade. 

 

Anders: Jag prioriterar inte träningen först och främst koncentrerar jag mig på musiken och 

träning är något jag gör bara för att göra, för att jag måste, inte för att komma fram till något 

mål eller så. Jag är intresserad av musik inte av träning. 

 

De individer som sa att de såg deras medverkan som negativ var det brist på mål, inget 

engagemang bland tränarana och känslan att känna sig tvingad som var de främsta faktorerna 

som de redogjorde för som de ansåg som negativt och hinder med deltagandet i 

träningsprogrammet. De beskrev att träningen i sig var något som de såg positivt på men att 

det fanns så pass mycket negativt och så många hinder med träningen i projektet att det i 

slutändan blev negativt.  

 

Dessa resultat kan jämföras med tidigare studier som syftade till att undersöka hur träning kan 

påverka psykiskt välmående hos individer. Resultatet från studierna visade att träningen bland 

annat kunde ge deltagarna starkare självkänsla om de tränade regelbundet (McAuley 2005). 

De visade även att träning kan påverka känslomässig stress och självförtroende hos 

individerna (Steptoe & Butler 1996) (Park et al 2011). Detta tycks inte överensstämma helt 

med de resultat som framkom ur denna studie. Även om en del individer uttryckte sig positivt 

och beskrev att de upplevde sig bli starkare mentalt så delade inte alla denna uppfattning. 
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Bland de individer som beskrev att de upplevde deltagande i träningspassen som något 

positivt fanns det inga beskrivningar på att träningen påverkat individernas självkänsla, 

självförtroende eller den känslomässiga stressen. Detta innebär att det finns skillnader i 

resultatet även bland de deltagare som beskrev sig vara positiva till träningen. För även om 

träningen beskrivs påverka dem i positiv bemärkelse så beskrivs inte ökat självförtroende som 

en påverkan av träningen. Den främsta positiva påverkan som beskrivs av deltagarna är 

möjligheter till fler sociala kontakter och utökat socialt nätverk. Denna positiva påverkan från 

sociala kontakter är inget som beskrivs i studien från 2005 vilket gör att det finns ytterligare 

skillnader i resultatet mellan de två studierna (McAuley et al 2005). De deltagare som beskrev 

att träningen inte gav dem något sade också att de inte utvecklades genom att delta i 

träningspassen. Detta är något som skiljer sig från den tidigare studien där resultatet tydligt 

visade att träning gav individerna starkare självkänsla (McAuley et al 2005). Det finns dock 

även studier som visar att träning inte påverkar individers självkänsla, vilket innebär att det 

även finns likheter med tidigare studier (McAuley et al 1996). Forskarna bakom studien 

hävdar att det inte är relevant att undersöka förhållandet mellan självkänsla och träning 

eftersom det inte sker någon signifikant förändring (ibid.). Dessa resultat är samstämmiga 

med vad som kommit fram ur denna studie. Kort sagt finns det både skillnader och likheter i 

resultatet från denna studie och vad som framkommit ur tidigare forskning.  

6. Diskussion 
  

6.1 Resultatdiskussion  

Studiens främsta resultat är att det inom de flesta ämnen som deltagarna diskuterade rådde det 

delade meningar. En del menade att arbetslöshet bidrog till ohälsa medan andra menade att 

det fanns möjligheter i vardagen och att vara arbetslös inte behövde leda till ohälsa. Alla 

informanter berättade att det finns hinder i vardagen och de främsta hindren som togs upp var 

ekonomiska påfrestningar, minskade sociala kontakter och psykisk ohälsa. Dock beskrev en 

del av informanterna att det även fanns möjligheter i vardagen och att projektet Arbetslust 

bidrog med nya möjligheter. De främsta möjligheter som diskuterades var nya sociala 

kontakter och att studera. Andra deltagare berättade att de inte tyckte att projektet Arbetslust 

bidrog till något positivt och att deras medverkan endast var negativ. Ett ämne som 

diskuterades och där det inte rådde delade meningar var betydelsen av meningsfull aktivitet i 

vardagen. Alla informanter beskrev detta som något viktigt för att inte drabbas av ohälsa. 

Dock fanns det delade meningar om vad som bidrog med meningsfull aktivitet och vad som 

inte gjorde det.  
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Utifrån de resultat som framkommit ur studien finns det både likheter och skillnader med teori 

och tidigare forskningsresultat. Informanternas upplevelse av hälsa och ohälsa skiljde sig åt, 

en del menade att de var vid god hälsa och andra beskrev att de var vid ohälsa. Denna 

variation kan beskrivas på olika sätt och en förklaring till detta går att finna i Jahodas 

deprivationsteori. De informanter som beskrev sig vara vid god hälsa berättade att de hade en 

sysselsättning som visserligen inte genererade någon inkomst men som innebär struktur och 

rutiner i vardagen. Dessa individer har med andra ord en regelbunden aktivitet och de har en 

tidsstruktur i vardagen till följd av sysselsättningen. Detta är något som Jahoda (1982) 

benämner som viktiga funktioner och de kan bidra till att en individ inte drabbas av ohälsa. 

Dessa individer får även uppleva kollektiva mål och de upprätthåller även kontakten med 

andra individer. Jahoda (1982) menar att dessa två funktioner kan leda till minskad risk för att 

drabbas av ohälsa. Det gemensamma för dessa funktioner är att de kan uppnås om en individ 

har ett förvärvsarbete eller en sysselsättning av något slag. De informanter som beskrev sig 

vara vid hälsa hade inte ett arbete men en sysselsättning som liknade ett förvärvsarbete vilket 

kan ge en förklaring till varför de upplever sig vara vid hälsa. De tycks uppnå dessa två 

funktioner som Jahoda (1982) beskriver vara viktigt för individers hälsa vilket kan förklara 

varför de upplever sig vara vid hälsa. De informanter som beskriver att de har drabbats av 

ohälsa har inte någon sysselsättning och har därmed inte uppnått dessa funktioner vilket kan 

förklara deras ohälsa.  

 

Det kan även finnas förklaringar till varför det finns en variation av upplevelser bland 

informanterna i tidigare forskningsresultat. I tidigare studier som undersökt arbetslösas vardag 

och jämfört det med förvärvsarbetares vardag framkom det att det finns skillnader i vardagen 

(Scanlan 2011). Det finns även skillnader i hälsa bland arbetslösa och förvärvsarbetande 

individer (Ahn et al 2004). Arbetslösa spenderar mer på aktiviteter i huset som att se på tv 

medan de förvärvsarbetande spenderade mindre tid åt frididsaktiviteter och mer tid åt arbetet 

(ibid.). I en annan studie uppgav de arbetslösa individerna att de hade drabbats av ohälsa och 

att de inte hade någon meningsfull aktivitet att spendera tiden på trots att de hade oändligt 

med tid (Scanlan 2011). Dessa resultat kan förklara varför informanterna i denna studie som 

inte har en sysselsättning upplever sig vara vid ohälsa. Att informanterna beskriver sig ha 

ohälsa är en trend som går att finna även i resultat från ur tidigare studier som visar att 

arbetslösa har i högre utsträckning ohälsa än individer med arbete (Ahn et al 2004). De 

informanter som uppger sig vara vid hälsa i denna studie har en meningsfull aktivitet att lägga 
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tiden på. Detta bör rimligtvis leda till att de bibehåller en god hälsa enligt de tidigare studierna 

och enligt Jahodas deprivationsteori. Resultatet kan även kopplas till ett av de elva nationella 

folkhälsomålen, delaktighet och inflytande i samhället. Det är viktigt att individerna upplever 

att de kan påverka vad som sker i livet och att de är en del av samhället (SOU 2002/03:35). 

Enligt det svenska folkhälsoarbetet är det av vikt att arbeta med individer som anses vara 

utsatta för risk att drabbas av ohälsa till följd av att de inte har samma möjlighet att vara 

socialt delaktiga (ibid.). De informanter som deltog i studien beskriver sig ha mindre sociala 

kontakter vilket kan leda till att de blir socialt utsatta och på så vis får de sämre hälsa. Detta 

resonemang stämmer väl överrens med vad som beskrivs i de nationella folkhälsomålen och 

det kan rimligen förklara varför en del av informanterna beskriver sig ha drabbats av ohälsa 

som arbetslös.  

 

6.1.1 Betydelsen av meningsfulla aktiviteter  

En ytterligare oenighet bland informanterna var deltagandet i arbetsmarknadsprojektet 

Arbetslust, en del menade att deltagande var positivt medan andra hävdade motsatsen. Dessa 

varierande åsikter kan förklaras med deltagarnas personlighet. Tidigare studier visar att 

arbetslösa individer behöver meningsfulla aktiviteter och att detta kan uppnås genom att skapa 

interventioner utformade efter deras behov (Scanlan 2011). Det har även visats i andra studier 

att individernas personlighet och förmågan att hantera stressade situationer är viktig i 

utvecklandet av ohälsa (Zenger et al 2013). Utifrån dessa resultat går det finna ett samband 

mellan informanternas åsikter om projektet och deras personlighet. De informanter som 

beskriver projektet som något positivt och att det finns möjligheter med deras medverkan har 

dels en sysselsättning utöver projektet och deras personlighet kan bedömas som positiv i den 

bemärkelsen att de kan hantera stress. Detta tyder på att individerna har dels en meningsfull 

aktivitet och en bra personlighet med goda copingstrategier vilket leder till att de inte drabbas 

av ohälsa till följd av arbetslösheten. Anledningen till att informanterna upplevde att projektet 

var meningsfullt kan beskrivas med båda dessa två faktorer. Genom att de har en 

sysselsättning utöver projektet blir de inte lika beroende av vad projektet kan ge eller inte ge 

dem eftersom de redan har en meningsfull aktivitet i vardagen. Därför bedöms kanske delar 

som av de andra informanterna beskrivs som icke meningsfulla som meningsfulla av dessa 

informanter. Den andra faktorn som är individers personlighet påverkar troligen också 

resultatet.  Förmodligen är det så att en del av informanterna har bättre förmåga att hantera 

stress och situationer som upplevs stressade tack vare deras copingtrategier. Detta påverkas 
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troligen i sin tur av att de har en meningsfull aktivitet och har på så vis utvecklat bra 

copingstrategier vilket leder till främjandet av hälsa.   

 

Dessa påståenden är i enighet med vad tidigare studier har visat, genom att individerna ges 

meningsfulla aktiviteter kan deras hälsa främjas och de behöver inte drabbas av ohälsa 

(Scanlan 2011). Dock om informanterna inte upplever att projektet Arbetslust inte bidrar med 

någon meningsfull aktivitet och de inte har någon annan sysselsättning kommer deras hälsa 

inte att främjas och de riskerar att drabbas av ohälsa. Detta tycks vara en rimlig förklaring till 

varför en del av informanterna inte upplever sig ha en god hälsa. Förmågan att hantera 

stressade situationer och att kunna använda bra copingstrategier tycks vara försämrad hos de 

individer som inte upplever att projektet är meningsfullt. Även detta överensstämmer med 

tidigare studier som menar att arbetslösa inte bara är sämre på att använda copingstrategier 

utan i större utsträckning lider av mental stress och psykisk ohälsa (Christensen et al 2006) 

(Backhans & Hemmingsson 2011). Kort sammanfattat kan det påstås att det finns både 

skillnader och likheter med tidigare studier när det gäller meningsfull aktivitet, 

copingstrategier och informanternas personlighet. De informanter som beskriver sig vara vid 

hälsa har en sysselsättning utöver projektet som anses vara meningsfull och de tycks även 

kunna hantera stressade situationer på ett konstruktivt sätt. Detta kan vara förklaringen till 

varför de inte tycks påverkas negativt av att vara arbetslös som de andra informanterna 

beskriver sig göra.  

 

6.1.1 Sociala kontakter   

Alla informanter beskrev att det finns hinder i vardagen som arbetslös och de främsta hindren 

som framfördes var bland annat minskade sociala kontakter. Med hjälp av Jahodas 

deprivationsteori kan det ges en förklaring till varför denna faktor beskrevs som ett av de 

främsta hindren. Två av de fem faktorerna i teorin berör betydelsen av sociala kontakter och 

enligt teorin behöver individer dels sociala kontakter men även social status och identitet för 

att ha en god hälsa (Jahoda 1982). Den första, sociala kontakter, är ganska självklar för en 

individ behöver kontakt med andra individer för att inte utveckla psykisk ohälsa (ibid.). Det är 

viktigt för individer att vara del i ett socialt samspel och vara del av ett socialt sammanhang. 

Om inte detta sker ökar risken att drabbas av ohälsa. Den andra, social status och social 

identitet, är minst lika viktigt för att bibehålla en god hälsa. Det är av vikt att individen har en 

plats i samhället och att den är delaktig i vad som sker i samhället eftersom det påverkar 

individens hälsoutveckling (ibid.). Detta ger en rimlig förklaring till varför informanterna i 
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studien beskrev att de minskade sociala kontakterna var ett av de främsta hindren. Med teorin 

som Jahoda (1982) har utvecklat kan en förståelse för betydelsen av sociala kontakter och 

socialt samspel förstås. Informanterna som deltog i studien har inte ett förvärvsarbete och 

endast ett fåtal har en sysselsättning utöver projektet Arbetslust vilket innebär att deras sociala 

nätverk är begränsat och de har ingen speciell plats i samhället. Detta får enligt teorin 

negativa konsekvenser för individernas hälsa och en del av informanterna har troligen 

drabbats av ohälsa till följd av de minskade sociala kontakterna.  

 

Resultatet kan även kopplas till det svenska folkhälsoarbetet och ett av de elva nationella 

folkhälsomålen, ekonomisk och social trygghet (SOU 2002/03:35).  Det är av vikt att arbeta 

med individers sociala trygghet eftersom det är en av de viktigaste grundstenarna för 

befolkningens hälsa. Det finns även här en koppling till det resultat som framkom ur studien, 

då informanterna beskriver sociala kontakter som ett hinder och som något som har betydelse 

för deras hälsoutveckling. Detta är i enighet med vad som framgår ur beskrivningen av det 

andra målet, ekonomisk och social trygghet (SOU 2002/03:35). Med andra ord finns det inte 

endast en koppling till Jahodas deprivationsteori utan även en koppling till det svenska 

folkhälsoarbetet. Informanternas hälsa och ohälsa kan förklaras på olika sätt med teori och 

folkhälsomål. Det gemensamma är att sociala kontakter kan förklara varför en del informanter 

beskriver vara vig hälsa och en del vid ohälsa.  

 

6.4 Metoddiskussion   

I kvalitativa studier finns det inte några specifika riktlinjer för hur många som bör delta i 

studien. Det talas inte om att urvalet bör vara statistiskt representativt. Eftersom det inte finns 

några regler eller riktlinjer att följa bör hänsyn tas till studiens syfte och utifrån detta bör antal 

informanter som ska delta bestämmas. Det kan tänkas att sju informanter är ett för litet antal 

informanter för att resultatet ska bli trovärdigt. Dock ska det tilläggas att det vid intervjuer 

finns en rekommendation om att antal intervjuer inte bör vara mer än åtta (Trost 2010). Denna 

rekommendation grundar sig på att intervjuaren får det mycket besvärligt om antalet 

överstiger åtta intervjuer (ibid.). Det är viktigt vid en kvalitativ ansats att tolka och analysera 

resultaten, vilket kan bli svårt om det är för stort antal intervjuer eftersom intervjuaren då kan 

riskera att få ett ohanterligt material och det blir svårt att få en helhetssyn över materialet. Det 

kan även bli svårt att se detaljer som dels skiljer men även länkar samman informanternas 

berättelser (ibid.). Utifrån dessa fakta kan det rimligtvis föreslås att det inte bör genomföras 

mindre intervjuer i denna studie men att det skulle öka trovärdigheten om någon eller några 
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intervjuer adderades till urvalet. Detta bör leda till ett mer trovärdigt resultat även om antalet 

deltagande informanter i studien inte är för få för att studieresultatet ska uppskattas som 

trovärdigt. Förslagsvis skulle det kunna adderas en fokusgruppintervju och två enskilda 

intervjuer då bör resultatet bli mer trovärdigt eftersom antalet intervjuer och informanter 

varken överstiger eller är mindre än vad rekommendationen säger.  

 

Ett problem som anses vara mer omfattande inom kvalitativ metod är vilka informanter som 

bör delta (Trost 2010). Det kan uppstå problem med urvalet i kvalitativa studier eftersom det 

finns en risk att endast ”vanliga” människor deltar (ibid.). För att få ett trovärdigt resultat 

krävs att det finns en variation av individer som deltar och att alla inte delar samma åsikt. Det 

bör eftersträvas en så stor variation som möjligt inom kvalitativa studier och en liten del av 

informanterna bör vara avvikande och extrema i jämförelse med de andra individerna (ibid.). 

Det kan diskuteras huruvida denna variation finns bland informanterna i studien. Om det tas 

hänsyn till det resultat som redovisas kan det rimligtvis föreslås att det finns en sådan 

variation eftersom det är sällan informanterna har lika åsikter och det är ofta skillnader i de 

berättelser som beskrivs av deltagarna. Däremot så skriver Trost (2010) att det endast bör 

finnas få antal individer som avviker och är extrema. Detta indikerar i sin tur på att det inte 

finns en variation bland informanterna eftersom det är vanligt att de inte delar åsikter och de 

tycks finnas två grupper, där deltagarna delar åsikter. Med andra ord tycks det finnas två 

vanliga synsätt och informanterna uttrycker något av dem. Kort sagt kan variationen bland 

informanterna ifrågasättas. Det som skulle kunna vända diskussionen är att det vid specifika 

ämnesområden finns informanter som sticker ut från de resterande deltagarna och att de på så 

vis skapar en variation i urval. Det kanske är detta som Trost (2010) menar med att det bör 

finnas en variation inom den homogena gruppen.  Detta skulle då innebära att det i studien 

finns en variation och att studiens resultat har en god trovärdighet. Slutligen kan det påstås att 

det tycks finnas en viss variation i resultatet och i informanternas berättelser och studiens 

resultat kan därför anses som trovärdigt och korrekt.  

 

I studien utfördes en kombination av metoder, dels en fokusgrupp genomfördes men även två 

enskilda intervjuer. När olika metoder kombinerades ökar trovärdigheten i resultatet vilket är 

positivt för studien (Padget 2012). Genom att använda metodtriangulering ges möjlighet till 

ett mer korrekt resultat vilket gör att studiens trovärdighet ökar (ibid.). När forskaren arbetar 

med denna typ av metod innebär det att istället för att fixera vid en fast punkt så fokuserar 

forskaren vid flera punkter (Gillham 2008). Anledningen till att detta leder till ett mer korrekt 
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och trovärdigt resultat är för att det hämtas information på olika sätt vilket får en positiv 

inverkan på resultatet (ibid.). Dock kan det hävdas att det troligen skulle skett ytterligare 

positiv påverkan på resultatet om fler metoder kominerats eller om kvalitativ metod hade 

kombinerats med en kvantitativ metod. Det sker på detta sätt störst förändring vid 

fixeringspunkter vilket påverkar resultatet mer och på bästa sätt (ibid.). Dock ska det även 

sägas att det tack vare den metodtriangulering som skett så har trovärdigheten i resultatet 

påverkars till det positiva.  

 

En svaghet med fokusgrupper kan vara moderatorns roll (Starrin & Svensson 1994). Denna 

forskningsmetod kräver en mycket skicklig moderator som inte får medverka för mycket eller 

för lite under intervjun. Eventuella problem med moderatorn kan dock bli mindre i en 

ostrukturerad fokusgrupp (ibid.). Även om fokusgruppintervjuerna har varit halvstrukturerad 

så kan det ändå med säkerhet sägas att moderatorns arbete har påverkat resultatet i denna 

studie. Denna påverkan från moderatorn kan benämnas som kommunikativ validitet vilket 

innebär att forskarens roll har stor betydelse för resultatets validitet (Malterud 1988). Detta 

eftersom moderatorn inte hade någon erfarenhet av varken kvalitativ metod eller av att leda 

fokusgrupper. Det skedde därför ett förarbete med att förbereda intervjuerna och vad som 

skulle sägas respektive inte sägas vid intervjutillfällena. Trots detta kan det ändå med säkerhet 

påstås att moderatorn påverkade resultatet eftersom arbetet under intervjuerna inte utfördes 

helt korrekt. Det som kan ha påverkat är förmågan att ställa bra följdfrågor, inblandande i 

diskussionen samt även utformningen av de ursprungliga intervjufrågorna kan ha påverkat 

trovärdigheten i resultatet. Även om det skett en påverkan kan det diskuteras hur stor denna 

påverkan har varit för även om en viss del av informationen har påverkats bör inte allt som 

informanterna berättat vara missvisande information. Kort sammanfattat har det skett en 

påverkan från moderatorn men resultatet bör inte ha påverkats så pass mycket att det inte går 

att bedöma som trovärdigt.  

 

En annan aspekt som bör diskuteras är resultatens generaliserbarhet inom forskningsfältet, 

vilket kan relateras till Sandelowskys begrepp ”fittingness” (Sandelowsky 1986). Utifrån den 

tidigare diskussionen kan det påstås att studien har tillskrivits en god trovärdighet vilket 

antyder till att den även har goda möjligheter till att vara tillämpbar inom området folkhälsa. 

Sandelowsky (1986) menar att en studie uppnår detta kriterie om studien är tillämpbar och 

passar in i fler sammanhang än i enbart studiesituationen. Frågan blir då i vilket syfte studien 

kan användas och på vilket sätt den kan tillämpas inom olika områden. Förslagsvis kan 
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resultatet användas i utformandet av interventioner för att främja arbetslösas hälsa och på så 

vis kan resultatet tillföra nya erfarenheter och kunskaper i det svenska folkhälsoarbetet. Även 

om resultatet är baserat på ett litet urval av informanter så finns det ändå en variation i 

resultatet vilket antyder på att resultatet bör vara möjligt att använda i fler sammanhang än i 

enbart studiesammanhang. Genom att det finns en variation blir det möjligt att tillämpa 

resultatet eftersom det då kan bidra med flera olika aspekter, upplevelser och synsätt. 

Resultatet från studien kan även ge både frisk och riskfaktorer eftersom det finns en god 

variation av upplevelser hos de deltagande informanterna. Detta kan bidra till att resultatet 

kan användas i syfte att förhindra riskfaktorers uppkomst och det kan även främja och lyfta 

fram friskfaktorer. Studien kan även användas för att utvärdera det befintliga projektet 

Arbetslust. Kort sammanfattat bör det gå att tillämpa resultatet från studien eftersom det finns 

en variation och detta bör göra studien tillämpbar i det svenska folkhälsoarbetet och i 

främjandet av hälsa hos utsatta grupper.  

 

Innan diskussionen avslutas bör några fler av Sandelowskys begrepp nämnas eftersom det är 

aktuellt när studiens trovärdighet ska bedömas (Sandelowsky 1986). Genom att utgå från 

olika kriterier kan studiens resultat uppskattas vara trovärdigt eller ej (ibid.). Ett av dessa 

kriterier är ”auditability” som innebär att forskaren noggrant bör beskriva 

forskningsprocessen vilket innefattar beslut som fattades, olika ställningstaganden samt 

överväganden (ibid.). Även om forskningsprocessen har beskrivits i denna studie har detta 

inte skett ytterst noggrant vilket kan påverka resultatet. Dock finns de mest centrala och 

viktigaste besluten med och förklaringar till varför dessa beslut fattades vilket bör ha lett till 

att kriteriet revision har uppfyllts. Detta eftersom det beskrivs att de viktigaste besluten, 

ställningstaganden och överväganden ska redovisas och det är detta som har gjorts i denna 

studie. Kort sagt bör kriteriet revision vara uppfyllt. Ett annat kriterium inom stringens 

innefattar att individer ska uppleva att de känner igen sig i resultatet (Sandelowsky 1986). 

Detta kan uppnås genom att låta informanterna läsa det transkriberade materialet och låta de 

göra ändringar (ibid.). Dock har inte detta steg genomförts i denna studie och det är på så vis 

svårt att bedöma om individer kan känna igen sig i resultaten eftersom de inte publicerats och 

ingen har på så vis kunnat ta del av resultaten. Detta kriterium benämns som ”credibility” och 

det tycks inte vara uppfyllt i studien. Om alla kriterier uppfylls blir även kriteriet 

”confirmability” uppfyllt eftersom det är beroende av att alla andra kriterier ska uppfyllas 

(ibid.). Eftersom alla kriterier inte tycks uppfyllas i studien så bör inte ”confirmability” vara 

uppfyllt till fullo. Dock bör studiens resultat kunna bedömas som trovärdigt eftersom de flesta 
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av Sandelowskys kriterier uppfylls och för att även andra faktorer spelar in som framkommit 

tidigare i diskussionen. Kort sammanfattat bör studiens resultat kunna bedömas som 

trovärdigt.  

 

6.5 Förslag till fortsatt forskning  

Utifrån dessa svagheter och styrkor med studien kan det rimligtvis ges förslag till fortsatt 

forskning i ämnet. Det kan vara av värde att genomföra ytterligare en undersökning med de 

individer som deltar i projektet Arbetslust för att kunna genomföra en omfattande utvärdering 

av projektet. Om de deltagande i projektet får möjlighet att delge hur de mår, varför de mår 

som de gör och vad de anser att projektet kan bidra med eller inte bidra med kan projektet 

utvecklas till det positiva. Detta är viktigt för att kunna främja hälsan hos de arbetslösa som 

anses vara en utsatt grupp i det svenska folkhälsoarbetet. Genom att utveckla detta 

arbetsmarknadsprogram kan dels detta projekt utvecklas för att främja hälsa men även fler 

projekt och interventioner kan ta lärdom av vad deltagarna berättar och på så vis kan ett 

framgångsrikt folkhälsoarbete skapas. Arbetslust får ändå ses som en viktig arena för att 

främja hälsa hos denna grupp och därför är det angeläget att genomföra en ytterligare 

undersökning i ämnet för att kunna förverkliga detta.  

 

7. Slutsats 
Avslutningsvis är det passande att nämna en slutsats som framkommit ur studiens 

genomförande och resultat. Utifrån studiens syfte har det uppkommit en rad olika resultat från 

vilka det kan dras olika slutsatser. Dock tycks det finnas en övergripande och allmän slutsats 

som inbegriper alla aspekter som tidigare formulerats i syftet. Denna allomfattande slutsats är 

att det är av stor betydelse för individers hälsoutveckling huruvida individerna har en 

meningsfull aktivitet eller inte. Något som är genomgående för alla delar i studiens resultat är 

att individerna uttrycker medvetet eller omedvetet en önskan om att ha en eller flera 

meningsfulla aktiviteter i vardagen. Detta påverkar hälsan hos individerna antingen till det 

positiva eller till det negativa beroende på om den anses vara meningsfull eller ej. Kort 

sammanfattat är det viktigt med meningsfulla aktiviteter i vardagen och detta kan leda till 

minskad risk för att drabbas av ohälsa hos utsatta grupper som till exempel arbetslösa.
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9. Bilagor  
 

9.1 Bilaga 1 
 

Hej!  

 

Mitt namn är Sara Johansson och jag ska skriva min C-uppsats i folkhälsa under våren 2013. 

Det ämne jag ska skriva om är hur arbetslöshet kan påverka individers psykiska hälsa. För att 

kunna genomföra detta tänker jag genomföra intervjuer i grupper med 6- 9 deltagande. Under 

intervjun kommer jag ställa frågor om bland annat hur ni tycker er hälsa påverkats av att ni 

varit arbetslös och även hur ni tycker det är att delta i projektet Arbetslust.  

Under intervjuerna kommer jag spela in det ni säger med en bandspelare och detta band 

kommer att förstöras efter jag tagit del av resultaten. Det som ni berättar under intervjun 

kommer bara användas till min uppsats och inget annat. Ni kommer inte behöva lämna in 

några personuppgifter. Det är frivilligt att delta i min studie och ni får avbryta ert deltagande 

när som helst under studiens gång. Ni har rätt läsa den uppsats jag kommer skriva efter 

intervjun och ni kan kontakta mig för att ta del av uppsatsen.  

 

 

Kontaktuppgifter:  

 

Sara Johansson  

xxxxxxxxxx 

xxxx@hotmail.com 



 
 

9.2 Bilaga 2  

Intervjufrågor 

 
Tema 1 – Hälsa och välmående 

1. Kan ni beskriva vad hälsa betyder för er?  

2. Vad brukar ni göra för att ni ska må bra?  

3. Kan ni berätta om en händelse som fick er att må väldigt bra? 

4. Kan ni berätta om en händelse som fick er att må dåligt?  

5. (Finns det flera sådana händelser?)  

Tema 2 – Rutiner, Sociala kontakter och relationer 

1. Kan ni berätta om en vanlig dag, från det att ni går upp på morgonen?  

(Vanor, beteenden och känslor) (Följdfrågor om, rutiner, sociala kontakter, sociala 

relationer, regelbunden aktivitet, tidsstruktur?) Ex. Vad har ni för sociala 

kontakter?)  

2. Har det hänt att ni, som arbetslös stött på något som hindrat er? (vad som helst) 

3. Finns det fler hinder? (vem, vilka sammanhang?) 

4. Upplever ni att ni kan påverka och att du är delaktig i vad som sker i ditt liv?   

Tema 3 – Medverkan i träningen i projektet: hinder och möjligheter 

1. Kan ni berätta hur kom det sig att du medverkar i projektet/träningen arbetslust? 

2. Berätta om ett träningspass, vad gör ni då? 

3. Hur känner ni er när du går därifrån, träningspasset? 

4. Har ni stött på något hinder i samband med träningen? 

5. Kan ni berätta om en möjlighet ni ser med att medverka i träningen i projektet? (Finns 

det fler möjligheter/hinder?)  

6. Vad har träningen betytt för er och er situation som arbetslös? 

Tema 4 – Visioner och framtidsdrömmar 

1. Hur ser era visioner och framtidsdrömmar ut, vad skulle ni vilja händer i ditt 

liv? (Vad har ni för mål i livet?)  

2. Finns det något forum där du kan driva dessa idéer? 

3. Har du något behov som behöver underlättas för att möjliggöra detta? 

4. Skulle projektet kunna vidareutvecklas så att även dessa (behov) aspekter 

kan inrymmas? Hur?  

5. Vad skulle ni vilja förmedla till personer, när de precis som ni har gjort, 

drabbas av arbetslöshet?  

Innan vi avslutar för dagen skulle jag vilja samla in lite bakgrundsfakta. Ålder? Kön? 

Utbildning? Tidigare arbete? Vart har du växt upp?(Landsbygd/stad?) Vilka språk talar du?  



 
 

9. 2 Bilaga 3 

 

Fokusgrupp: 

 

Anna, 49 år, gymnasieutbildning, svenska, uppväxt i stad, tidigare arbete inom vård.  

 

Karin, 48 år, gymnasieutbildning, svenska, uppväxt i stad, tidigare arbete på café och som 

tidningsbud.  

 

Maria, 35 år, Undersköterska, svenska, uppväxt i stad, tidigare arbete inom vården.  

 

Per, 31 år, gymnasieskola, svenska, uppväxt i stad, tidigare arbete som sanerare.  

 

Emma, 40 år, har läst på Komvux, har inte fullständig gymnasie- eller högstadieutbildning, 

svenska, uppväxt i stad, inget tidigare arbete.  

 

 

 

Enskilda intervjuer:  

 

Lisa, 27 år, gymnasieutbildning, svenska, uppväxt i stad, tidigare arbete som försäljare och 

reklamutdelare.  

 

Anders, 31 år, universitetsutbildning, uppväxt i stad, arabiska (modersmål), svenska, tidigare 

arbete som musiker.  

 


