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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva hur arbetslösa personer i tjänsten Stöd och matchning 

upplever delaktighet i aktivitet. Författaren använde kvalitativ metod med induktiv ansats. 

Datainsamlingen genomfördes genom intervjuer med bedömningsinstrumentet OCAIRS-S som 

grund. Fem deltagare rekryterades med bekvämlighetsurval på en mindre ort i Sverige. 

Författaren spelade in intervjuerna för att sedan transkribera och bearbeta dem genom en 

kvalitativ innehållsanalys med stöd av komponenter i ICF. Resultatet visade bland annat att 

deltagarna hade lätt att ge upp och saknade rutiner i sitt vardagsliv. Alla upplevde även att de 

klarar sig bra på sin inkomst och hade möjlighet att utföra alla aktiviteter de ville och behövde 

göra. De spenderade mycket tid ensamma och hade några få nära relationer. De flesta trivdes i 

arbetslösheten och alla såg positivt på framtiden. Ingen av dem letade aktivt efter möjligheter till 

arbete och de var inte heller initiativtagande. Slutsatserna som gjordes var att deltagarna saknar 

proaktivitet och motivation till att skaffa arbete. De skulle ha nytta av arbetsterapi för 

aktivitetsträning och/eller anpassning av aktiviteten ”att söka arbete”. Vidare forskning med 

större underlag behövs för en djupare förståelse. 
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Summary 
“I really do not know why no one wants to employ someone like me” - A study 

of unemployed perceived participation in activities. 

 

The study’s purpose was to describe how unemployed people in the service Stöd och matchning 

experience participation in activities. A qualitative method with an inductive approach was used. 

The data gathering was conducted as interviews from the assessment instrument OCAIARS-S. 

Five participants was recruited with inductive approach in a smaller town in Sweden.  The 

interviews were recorded, transcribed and processed through a qualitative content analysis with 

support of components in ICF. The result showed that the participants were quick to give up and 

lacked routines in everyday life. All experienced that they survived on their income and had the 

ability to perform the occupations they wanted and needed to. The participants spent much time 

alone and had few close relations. They felt no discontent for being unemployed and looked 

positively on the future. None of them actively searched for possibilities or took initiative. The 

conclusions were that the participants lack the proactivity and motivation to get a job. The 

participants would benefit occupational therapy for activity training and or with activity 

adaptation. Further research is necessary for deeper understanding. 
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Bakgrund 
Arbetslinjen är ett begrepp som används inom den svenska politiken. Det innebär att människor i 

första hand ska försörja sig genom förvärvsarbete. Begreppet avser även att ett arbete är en grund 

för människors värdighet, frihet och självständighet (Edling, 2011; Socialförsäkringsutredningen, 

2005). Även fast läget förbättrats på arbetsmarknaden så var ändå 7,1% av de i arbetsför ålder i 

Sverige arbetslösa i slutet av 2015. En del av dem var till och med långtidsarbetslösa (Statistiska 

centralbyrån [SCB], 2016). I mars 2016 fanns 528 688 kvarstående arbetssökande i Sverige och 

under samma period fick 40 425 personer anställning. Det innebär att nästan 93% av de som var 

arbetssökande i Sverige fick inte ett arbete (Arbetsförmedlingen, 2016). Några av dem kan behöva 

mer stöd än andra för att ta sig in på arbetsmarknaden. Det hänger ihop med att alla människors 

liv är olika och består av olika utmaningar som bland annat beror på vilken livsfas de befinner sig 

i. Det många gånger fullspäckade vardagslivet ska fungera tillsammans med ett lönearbete som 

båda två ställer höga krav. Alla delar i livet hänger ihop och påverkar varandra. Har en person för 

mycket komplexitet i sin vardag kan det påverka förmågan att ta sig till och från ett arbete eller 

förmågan att skaffa ett arbete (Erlandsson & Persson, 2014). Behov av mer stöd kan även bero på 

att de har en pessimistisk inställning och är mindre öppna (Pelzer, Schaffrath & Vernaleken, 

2014). För att få extra stöd från arbetsförmedlingen ska individen tillhöra en av de utsatta 

grupperna på arbetsmarknaden. Det innebär att de löper större risk att bli långtidsarbetslösa och 

hamna i ett utanförskap (Arbetsförmedlingen, 2015; Engdahl & Forslund, 2015). Ett av stöden 

som finns att tillgå är tjänsten Stöd och matchning som erbjuds av privata aktörer via 

upphandlingar från Arbetsförmedlingen. I tjänsten får personerna intensivt och individuellt stöd 

för att underlätta arbetssökandet. Ifall den arbetssökande erbjuds grundläggande stöd eller 

förstärkt stöd styrs av individens behov. De tillbringar mellan fyra och tjugo timmar per vecka hos 

leverantören i grupp och erbjuds 30-45 minuter per vecka för individuella samtal. För att få ta del 

av tjänsten ska personen vara inskriven hos arbetsförmedlingen och en arbetsförmedlare ska ha 

bedömt att personen är i behov av stödet. Stödet ges i tre månader och följs sedan upp av 

arbetsförmedlaren. Personen kan då erbjudas fortsatt stöd i ytterligare tre månader och som 

längst i sammanlagt nio månader (Arbetsförmedlingen, 2014a). Under mars månad 2016 deltog 

ca 29 000 personer i tjänsten Stöd och matchning i hela Sverige (Arbetsförmedlingen, 2016).  

Modeller 
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) är ett gemensamt språk 

för att kommunicera kring hälsa och ett av dess syften är att ge en vetenskaplig grund till att förstå 

och studera hälsa. ICF består av sex olika komponenter: aktivitet, delaktighet, personliga faktorer, 

kroppsstruktur och kroppsfunktioner (Möller, 2005). I den här studien berörs främst 

komponenterna aktivitet och delaktighet. De kan användas tillsammans eller var för sig. Inom ICF 

beskrivs aktivitet som “det människor gör och skulle kunna göra men inte gör” (Möller, 2005, 

s.37). Delaktighet beskrivs som “människors engagemang i livssituationer” (Möller, 2005, s.37). 

Även World Health Organization [WHO] (2001) definierar delaktighet som "deltagande i 

livssituationer" eller "engagemang i dagliga aktiviteter". ICF kan användas inom många områden, 

bland annat för att beskriva forskningsresultat (Socialstyrelsen, 2003). Model of Human 

occupation (MoHo) är en arbetsterapimodell som fokuserar på upplevelse av delaktighet i 

meningsfulla aktiviteter. Modellen är klientcentrerad, holistisk och evidensbaserad. MoHo tar upp 

många olika områden som påverkar aktivitet och delaktighet. I den här studien berörs främst 

områdena: värderingar, uppfattning om den egna förmågan, intressen, vanor, roller, färdigheter 

samt delaktighet, miljö och mål (Kielhofner, 2012).  Det finns många likheter mellan ICF och 

MoHo. Bland annat tar båda upp att det som påverkar delaktighet och aktivitet är både miljön och 

http://onlinelibrary.wiley.com.bibl.proxy.hj.se/doi/10.1111/1440-1630.12177/full#aot12177-bib-0036
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personliga faktorer. Alla begrepp i MoHo kan dessutom översättas till begrepp i ICF, exempel kan 

begreppet viljekraft motsvara kategorin motivation. Det gör att de med enkelhet kan användas 

ihop (Kielhofner, 2012). 

Arbetsterapi och arbete 
Inom arbetsterapi är aktivitet ett centralt begrepp då arbetsterapeutens mål är att möjliggöra 

aktivitet och delaktighet för alla människor oavsett funktionstillstånd (FSA, 2012). Aktivitet 

beskrivs enligt Wilcock och Hocking (2015) som alla saker vi behöver, vill eller måste göra. 

Aktivitet är även saker vi gör tillsammans med andra och mänsklig aktivitet kan brett delas in i tre 

kategorier. Dessa är arbete, lek och aktiviteter i det dagliga livet. Arbete är sådant vi gör för att 

tjäna pengar alternativt utbilda oss och lek är sådant vi gör för att roa oss. Aktiviteter i det dagliga 

livet är de saker vi gör för att ta hand om oss själva. Det kan exempel vara att äta, duscha, klä oss 

eller städa (Kielhofner, 2012). Alla aktiviteter är alltid unika beroende på vilken människa som 

utför dem. Det beror på att aktiviteter utförs i samspel mellan individ, miljö och uppgift. Alla 

individer och miljöer är olika, vilket gör att ingen utförd aktivitet blir lik den andra. Vilka 

aktiviteter en människa väljer att utföra beror även på värderingar och vad miljön erbjuder. Alla 

utförda aktiviteter är dessutom personliga beroende på motiv, upplevelse och utförande (Amini et 

al., 2014; Erlandsson & Persson, 2014). Aktivitet och delaktighet är viktigt för en människas 

utveckling och hälsa (FSA, 2012). Det kan uppnås på bland annat en arbetsplats då det är ett ställe 

där aktiviteter utförs och samspel sker med arbetskamrater. Ett arbete bidrar många gånger till 

meningsfullhet och ger många människor en viktig roll att kunna identifiera sig med  (Ekberg, 

Eklund & Hensing, 2015; Kielhofner, 2012). Att vara utan arbete bidrar i de flesta fall till en främst 

psykisk försämrad hälsa då personen upplever stress och oro inför framtiden (Bengtsson, 1997; 

Pelzer et al., 2014; Tøge & Blekesaune, 2015). I Sverige är dessutom ett arbete en norm och 

arbetslöshet leder därför till ett stort utanförskap (Goffman, 2011). Att vara begränsad ekonomiskt 

bidrar även det till utanförskap då personen inte har råd att delta i aktiviteter tillsammans med 

andra (Wilcock & Hocking, 2015). Att arbeta bidrar däremot till gemenskap, meningsfullhet och 

personlig utveckling (Bengtsson, 1997; Folkhälsomyndigheten, 2015). För att uppleva mening i 

livet är  även aktiviteter med högt aktivitetsvärde viktiga. Det innebär att när en människa utför 

aktiviteter som är betydelsefulla för hen så får det ett personligt värde. Det i sin tur leder till att 

hela livet får en mening för personen. Hur en person värderar en aktivitet beror på motivet till 

aktiviteten samt vilka effekter på välbefinnandet den ger (Erlandsson & Persson, 2014). En 

aktivitet kan ha ett värde för en person inom tre olika dimensioner. Dessa är konkret värde, 

sociosymboliskt värde samt självbelönande värde. Konkret värde är att aktiviteten ger personen 

en påtaglig effekt som är synlig. Sociosymboliskt värde är aktiviteter som inte ger någon direkt 

effekt eller ger en effekt som är mindre uppenbar att se. Sådana aktiviteter utförs oftast för att vi 

har en ståndpunkt eller värdering i någonting och kan även stå för vilken social betydelse 

aktiviteten har. Självbelönande värde är den direkta belöning en aktivitet kan ge under tiden den 

utförs. Det är sådant som gör att människan upplever glädje eller njutning. Det är viktigt att minst 

en av dessa tre dimensioner av värde uppnås för att en människa ska fortsätta utföra en aktivitet, 

en aktivitet som i den här studien kan vara att söka jobb eller gå till arbetsplatsen om dagarna 

(Erlandsson & Persson, 2014). 

Anställningsbarhet är ett begrepp som förändras över tid och syftar på en människas förmåga till 

anställning. I dagsläget är det varje enskild persons ansvar att vara anställningsbar genom att 

bland annat ha hög kompetens och positiva egenskaper (Sparrhoff & Fejes, 2016). Att ha förmåga 

innebär att klara av att utföra en aktivitet. Förmåga att utföra en aktivitet i form av att tex. söka 

jobb kräver bland annat att personen har viljan och fyra begrepp som är viktiga för människors 
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vilja till aktivitet är värderingar, uppfattning om egen förmåga, samt intressen och miljö. 

Värderingar är det som en individ anser är viktigt och meningsfullt. Uppfattning om egen förmåga 

är individens egen upplevelse av kapacitet och effektivitet. Intressen är saker vi tycker om att göra 

eller som bidrar till känsla av tillfredställelse. En människa behöver utöver förmåga även ha en 

mängd färdigheter för att kunna skaffa ett arbete. Färdigheter är målinriktade handlingar som går 

att observera när en människa utför en aktivitet. Färdigheter kan delas in i tre olika kategorier. 

Den första är motoriska färdigheter som innebär att förflytta sig och hantera olika föremål. Den 

andra är processfärdigheter som innebär att planera och tidsmässigt rätt kunna utföra en aktivitet 

eller handling samt använda rätt föremål och lösa problem som uppstår. Den sista kallas för 

kommunikations- och interaktionsfärdigheter som innebär att samverka och samarbeta med 

andra människor genom att ställa frågor, förmedla behov och anpassa sitt kroppsspråk 

(Kielhofner, 2012). Berntson (2008) beskriver att erfarenheter och utbildningsnivå samt sin egen 

uppfattning om anställningsbarhet är viktiga faktorer när en person ska söka jobb. Dessutom är 

miljön en viktig aspekt då den både kan möjliggöra eller förhindra förmågan att utföra en aktivitet. 

Miljön skapar även förväntningar på människan att utföra vissa aktiviteter eller agera på ett visst 

sätt. Det kan delas in i fysisk miljö och social miljö. Den fysiska miljön är det faktiska rummet och 

föremål som finns där. Rummet kan vara konstruerat eller naturligt och föremålen kan vara 

fabriksgjorda eller förekomma naturligt. Den sociala miljön är människor eller sociala kontext 

som en människa har runt sig (Amini et al., 2014; Kielhofner, 2012). För att utföra aktiviteter eller 

uppgifter är dessutom en människas vanemönster viktiga, vilket står för vanor och roller. Vanor 

är när en människa befinner sig i en välbekant miljö eller situation och agerar på det sättet hen 

förväntas agera på. Roller är hur en människa är och agerar tillsammans med andra människor 

eller i olika situationer (Kielhofner, 2012). 

Berntson (2008); Brown Kane, Cober, Levy och Shalhoop (2006) samt McArdle, Waters, Briscoe 

och Hall (2007) beskriver att en persons självkänsla har betydelse för antal sökta jobb samt hur 

framgångsrikt jobbsökandet är. Tidigare forskning visar även att personer som är proaktiva är mer 

attraktiva och framgångsrika på arbetsmarknaden. Att vara proaktiv innebär att ta initiativ, 

påverka andra och ha lätt för att hålla motivationen uppe. Proaktiva människor letar även upp 

möjligheter och har lätt för att skapa kontakter samt har mål med sin karriär och jobbar hårt för 

att komma dit de vill. De har dessutom bättre förmåga att anpassa sig efter olika situationer och 

är inte rädda för förändringar (Brown et al., 2006; McArdle et al., 2007; Robbins & Judge, 2009; 

Thompson, 2005). Kielhofner (2012) beskriver också beredskap för anpassning som viktigt för att 

klara av förändringar för att bli mer delaktig i aktivitet. Det kan tex. vara att gå från arbetslöshet 

ut i arbetslivet. En del människor är dock emot förändringar eller tror inte att förändring är möjlig. 

De kan även se förändring som en fara eller risk och det begränsar deras förmåga att anpassa sig 

till nya situationer. På arbetsmarknaden sker det dock hela tiden förändringar och det gör att 

anställningsbarhet blir viktigt även här. Begreppet innebär utöver det som tidigare nämnts att en 

person behöver kunna anpassa sig efter arbetsmarknadens krav och kan beskrivas utifrån tre 

perspektiv. Det första är förmåga att anpassa sig och det andra är social förmåga. Det tredje är 

karriärsidentitet som innebär att personen ska veta vart den befinner sig i sin yrkesroll samt att 

hen ska ha tydliga mål och planer för sin karriär (Fugate, Kinicki & Asforth, 2004; McArdle et al., 

2007). Även Kielhofner (2012) skriver att mål är viktigt för att upprätthålla motivation till 

aktivitet. Mål är hur en person ser på framtiden och har för drömmar. Det är även hur personen 

ser på vad som behöver förändras i dennes liv utifrån identifierade problem och utmaningar 

(Kielhofner, 2012).  
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Studiens nytta 
Det finns mycket forskning om arbetsförmåga och arbetsrehabilitering. Fokus ligger ofta 

dessutom på förmågan att kunna utföra ett arbete (Jansson, Perseius, Gunnarsson & Björklund, 

2014; Jansson, Björklund, Perseius & Gunnarsson, 2015; Tengland, 2006). Forskning om 

förmågan att söka jobb eller ta sig till och från ett arbete är dock något som saknas. Detta är något 

som är viktigt då det är första steget i ut mot ett arbete. Människor behöver även vara självständiga 

och klara av aktiviteter i vardagen för att klara av ett arbete (Erlandsson & Persson, 2014; 

Kielhofner, 2012). För arbetsterapeuter är detta till nytta då deras mål är att stödja alla 

människors förmåga till aktivitet och delaktighet (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 

2012). Visar det sig då att det finns brister inom det här området så visar det att fler 

arbetsterapeuter behöver arbeta med att möjliggöra förmågan att söka arbete bland personer som 

är arbetslösa. För samhället gör den här undersökningen nytta då delaktighet i aktivitet och i 

arbetslivet bidrar till ökad hälsa (Bengtsson, 1997; Folkhälsomyndigheten, 2015). God hälsa bidrar 

till god arbetsförmåga och det är ekonomiskt bra för samhället. Det innebär att fler människor kan 

vara delaktiga och bidra ekonomiskt till samhället istället för att leva på skattemedel i form av 

sjukersättning eller andra former av bidrag (Ekholm, Vahlne Westerhäll, Bergroth, & Schüldt 

Ekholm, 2015).  

  



   

 

 

5 

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att beskriva hur arbetslösa personer i tjänsten Stöd och matchning upplever delaktighet 

i aktivitet.  
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Metod  
Metoden som användes var kvalitativ design i form av en intervjustudie för att ta reda på 

deltagarnas upplevelser och tolkning av sin tillvaro. Den har genomförts med en induktiv ansats 

för att få en så bred bild som möjligt.  

Förförståelse 
Författarens förförståelse var att det inte är lätt att vara arbetslös då hon tidigare pratat med 

många som befunnit sig i den situationen. Hon hade även själv känt av att arbetslöshet leder till 

stress och en känsla av meningslöshet. Författaren är även arbetsterapeutstudent och har lätt för 

att se möjligheter och lösningar på eventuella problem. Detta kan komma att påverka resultatet 

då objektiviteten riskerar att drabbas (Kristensson, 2014). Därför valde författaren att göra en 

semistrukturerad intervju utifrån ett instrument med redan färdigskrivna frågor. På så sätt 

minskade risken att förförståelse speglar av sig på hur frågorna formuleras (Kristensson, 2014). 

Författaren var medveten om att problemet ändå kvarstår och försökte hålla sig så objektiv som 

möjligt vid både datainsamling och bearbetning. 

Urval & Undersökningsgrupp 
Inklusionskriterierna i den här undersökningen var arbetslösa vuxna i åldern 19-50 år som var 

med i tjänsten Stöd och matchning. De skulle dessutom vilja berätta om sina uppfattningar och 

förmågor. Exklusionskriterier var att de saknade talförmåga och/eller inte kunde göra sig 

förstådda på svenska. Urvalet skedde genom ett bekvämlighetsurval för att underlätta 

undersökningen och få en undersökningsgrupp då studien var tidsbegränsad. 

Undersökningsgruppen blev därför de som fanns tillgängliga vid tillfället då urvalet gjordes. 

Författaren tog först kontakt med enhetschef och medarbetare i en verksamhet på en mindre ort i 

Sverige för godkännande och hjälp med att välja lämpliga deltagare. Fem personer valdes ut i 

åldrarna 20-50 år, av dessa var tre stycken män och två kvinnor. Inget bortfall förekom.  

Datainsamlingsinstrument 
Datainsamlingen genomfördes i form av en semistrukturerad intervju utifrån instrumentet 

Bedömning av delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S) (FSA, 2014). Det innebar att alla deltagarna fick 

samma frågor men hade möjlighet att svara och berätta fritt (se bilaga 3). Dessutom hade 

författaren möjlighet att ställa följdfrågor (Kristensson, 2014). OCAIRS-S är ett 

intervjuinstrument som består av olika frågeområden för att samla in data om hur individen 

uppfattar sin delaktighet och förmåga att klara av de dagliga aktiviteterna. Varje fråga i 

instrumentet är mappat till ICF för att underlätta dokumentation efter datainsamlingen. 

Instrumentet bygger på MoHo och i intervjufrågorna berörs dessa områden: värderingar, 

uppfattning om den egna förmågan, intressen, vanor, roller, färdigheter, mål, miljö och 

delaktighet samt frågor om beredskap för anpassning. OCAIRS-S är ett evidensbaserat 

standardiserat bedömningsinstrument. Det består även av ett tillhörande 

sammanställningsformulär att fylla i efter intervjuerna (se bilaga 1) (FSA, 2014). Författaren valde 

att lägga till två frågor utöver de som var med i instrumentet. Dessa var: “Varför tror du att du inte 

har något arbete?” samt “Beror det på dig själv eller på andra att du inte har något arbete?”. 

Datainsamling 
Innan datainsamlingen började testades instrumentet på en person inom inklusions- och 

exklusionskriterierna för att författaren skulle lära sig hur det fungerade samt öva på att intervjua. 

Den intervjun exkluderades vid resultatsammanställningen.  
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Fem enskilda intervjuer genomfördes under två dagar i ett avskilt rum i verksamhetens lokaler.  

Samma grundfrågor ställdes till alla deltagare men de fick dock olika följdfrågor beroende på vad 

de svarade. Varje intervju rundades av med frågan om deltagaren hade något mer att berätta. 

Under intervjun spelade författaren in samtalet med hjälp av sin iPad. Varje intervju pågick mellan 

30-50 minuter. Författaren återgav det hon fått berättat för sig under intervjuerna för att 

garantera sig om att det deltagarna berättat uppfattats korrekt. Efter varje intervju fyllde författare 

i det tillhörande sammanställningsformuläret där hon avgjorde vilka faktorer som stödjer, tillåter, 

försvårar eller hindrar delaktighet i aktivitet för varje deltagare i studien. Det fylldes i efter en 

skattningsmanual som tydligt beskrev hur bedömningen skulle göras. För varje frågeområde gick 

det att skatta S, T, F eller H. S stod för Stödjer delaktighet i aktivitet, T stod för Tillåter delaktighet 

i aktivitet, F stod för Försvårar delaktighet i aktivitet och H stod för Hindrar delaktighet i 

aktivitet. Det fanns en gräns mellan S-T och F-H som tydliggjorde personens delaktighet. Vid 

skattning med S eller T klarade personen av sina dagliga aktiviteter och var delaktig. Vid skattning 

med F eller H så hade personen svårigheter eller klarade inte av sina dagliga aktiviteter och att 

vara delaktig. Det gick även att välja alternativen IS eller IA som stod för Information saknas och 

Inte aktuellt. I och med detta kunde även författaren avgöra ifall deltagaren var i behov av 

arbetsterapi eller inte (FSA, 2014). 

Databearbetning 
Intervjuerna transkriberades av författaren genom att de lyssnades av och skrevs ut ordagrant 

tillsammans med pauser och eventuella känslor som visat sig under samtalens gång. När det var 

klart genomfördes en kvalitativ innehållsanalys utifrån Kristensson (2014) för att hitta likheter 

och skillnader i texten samt för att skapa struktur. I den här studien kodades och kategoriserades 

texterna utefter komponenter i ICF för att underlätta arbetet då intervjuinstrumentet var 

bearbetat efter ICF (FSA, 2014). Författaren började med att grundligt läsa igenom alla intervjuer 

en gång för att sedan börja sortera svaren efter kategorier och rubriker i ICF. När det var klart 

lades flera kategorier som var liknande ihop till färre kategorier. Sedan jämfördes texterna under 

varje kategori för att hitta likheter och skillnader. Slutligen läste författaren igenom alla 

kategorier, finjusterade texten och började tolka vad det innebar. För att kunna stärka resultatet 

kopierades även citat från det transkriberade materialet som tydliggjorde att resultatet inte enbart 

grundade sig i författarens egna tolkningar eller förutfattade meningar.  

I sammanställningsformulären var skattningen uppbyggd i form av en ordinalskala. De olika 

begreppen kunde dock ändå inte adderas då de består av många olika dimensioner som inte går 

att väga mot varandra (FSA, 2014). Istället beskrevs resultaten endast i form av deskriptiv statistik 

då resultatet bearbetades genom att addera antalet skattningar i varje kategori. Instrumentets 

manual beskrev att det går en tydlig linje mellan skattningarna stödjer och tillåter samt 

skattningarna försvårar och hindrar. Därför presenterades faktorerna bland annat på det sättet 

för att det inte skulle bli för rörigt.  

Etiska överväganden 
Deltagarna fick innan intervjun både muntlig och skriftlig information om studiens syfte och 

frivillighet. Den skriftliga informationen bestod även av studiens nyttjande samt kontaktuppgifter 

till författare och handledare (se bilaga 2). Det möjliggjorde för deltagarna att ställa eventuella 

frågor som uppstod i efterhand samt höra av sig ifall de ville ta del av resultatet. När deltagarna 

läst igenom informationen skrev de under på att de förstått och att de samtyckte. På så sätt 

garanterade sig författare om att samtyckeskravet uppfylldes. Studien kunde inte skada deltagarna 

eller på annat sätt utsätta dem för obehag förutom ifall vissa områden var emotionellt jobbiga att 
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prata om. Författaren klargjorde för deltagarna att de inte var tvungna att svara på alla frågor ifall 

de inte ville. Transkriberingen genomfördes på en privat dator för att skydda individerna i enlighet 

med konfidentialitetskravet. Ljudfilerna fördes över från iPaden till privat dator samt raderades 

på iPaden för att minska risken att informationen sprids. Efter att transkriberingen var klar 

raderades även ljudfilerna i datorn. Alla utskriva dokument kommer dessutom att förstöras efter 

att uppsatsen är godkänd. Informationen från deltagarna har endast används för studien och 

kommer inte spridas till andra ändamål. En etisk egengranskning gjordes även innan 

datainsamlingen. 
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Resultat 
Intervjusvaren har kategoriserats och presenteras efter fyra huvudkategorier samt 8 

underkategorier som tabell 1 visar. De tre första huvudkategorierna samt underkategorierna har 

rubricerats efter komponenter i ICF. Under varje kategori har den gemensamma övergripande 

meningen skrivits ned tillsammans med styrkande citat. Även svar som avviker från de andra 

redovisas. Viss deskriptiv statistik redovisas dessutom för att göra delar av resultatet mer tydligt. 

 

Tabell 1. Resultatöversikt 

Huvudkategorier 

Aktivitet och delaktighet Omgivnings- 

faktorer 

Kroppsfunktioner Resultat utifrån 

skattnings- 

formuläret 

Underkategorier 

Allmänna uppgifter och 

krav 

 

Kommunikation 

 

Förflyttning 

 

Personlig vård och hemliv 

 

Samhälls- 

gemenskap 

Naturmiljö och mänskligt 

skapade förändringar 

 

Personligt stöd och 

personliga relationer 

Psykiska funktioner  

 

Aktivitet och delaktighet  

ALLMÄNNA UPPGIFTER OCH KRAV 

Det framgick att de flesta av deltagarna hade problem med sin motivation då de hade en tendens 

att ge upp lätt. När uppgifter inte längre var roliga eller när de blev jobbiga så struntade de i det 

och påbörjade någonting annat istället. Några av deltagarna berättade att de behövde pusha sig 

själva för att få de aktiviteter som de behövde göra gjorda. Ett exempel var att en deltagare 

hoppade av sin gymnasieutbildning efter första året då hen upplevde det som jobbigt att pendla. 

En annan deltagare hade haft ett sommarjobb på fyra veckor men sa upp sig efter tre veckor då 

hen ansåg att: “reglerna på arbetsplatsen var krävande så jag slutade efter tredje veckan… jag var 

tvungen att stå i cirka åtta timmar i sträck och det tog på benen…” (4). De flesta av deltagarna 

upplevde inte att deras ekonomi begränsade deras aktivitetsutförande på något sätt. De beskrev 
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att de hade råd att genomföra alla aktiviteter de ville, en deltagare berättade dessutom att hen var 

duktig på att spara pengar. En annan ansåg dock att hen var begränsad av ekonomin till viss del 

och sa: “...jag skulle hellre vilja ha ett eget litet hus, men då behövs ju bra ekonomi själv eller jobb 

så man får lån” (3). Alla deltagare beskrev att de hade tid för alla aktiviteter de ville och behövde 

göra i och med att de inte hade ett arbete. När de haft ett arbete så var det ibland svårt att få tiden 

att räcka till. De flesta uppgav att de saknade rutiner då de både gick och la sig och åt mat vid olika 

tider varje dag. På en skala mellan 1-10 av hur nöjda deltagarna var med sina dagliga rutiner så 

blev medelvärdet 5,4. Alla upplevde dessutom att det saknades kontrast mellan vardagar och 

helger. 

10 hade det varit om jag haft ett jobb, för då kanske jag känt att jag gjort någon nytta…  kanske träffar 

någon kompis mer eller så mer på helgen, men i övrigt så är det nog samma ungefär (2). 

Jag försöker lägga mig innan tolv, men när jag sitter vid datorn så kan jag kolla på klockan och tänka 

att: nu är klockan redan 2, fan (4). 

KOMMUNIKATION 

Samtliga deltagare var positivt inställda till att samarbeta med andra, de föredrog att arbeta med 

andra eller att arbeta ensamma i lika stor utsträckning. Alla beskrev dock att de hade svårt för att 

påbörja sociala kontakter och sociala aktiviteter, men ifall en vän hörde av sig så följde de alltid 

med och tyckte då att det var trevligt.  

det beror lite på vad jag eller vi ska göra… jag tycker det går bra att arbeta ensam, fast det är klart det 

kan bli tråkigt… (4). 

 ...om jag blir bjuden till något så hänger jag på, men jag startar inte en fest eller sådär (5).  

FÖRFLYTTNING 

Fyra av deltagarna hade inga problem med att utföra fysiskt krävande aktiviteter i sin vardag. Den 

femte deltagaren hade lättare fysiska hinder som bidrog till att hen hade svårt att bära tunga saker. 

Några deltagare beskrev en önskan om att bli starkare fysiskt och få bättre kondition än vad de 

hade i dagsläget.  

Ja, man behöver nog inte vara särskilt stark för rita till ett spel, jag önskar att jag var starkare och jag 

önskar att jag kunde engagera mig mer åt att träna och så… jag skulle vilja göra GMU, men just nu är 

jag alldeles för svag och har fördålig kondition (4).   

PERSONLIG VÅRD OCH HEMLIV 

Ingen av deltagarna hade problem med sin personliga hygien eller att vårda sig själva på annat 

sätt. Ett par av dem upplevde dock problem med att få saker gjorda i sitt hem och la över det 

ansvaret på personen de bodde ihop med. De flesta av deltagarna bodde ihop med någon annan.  

jag bor fortfarande hos min morsa…  jag är lite dålig på att göra saker så här som man måste göra typ 

såhär städa huset … det är mer att det är jobbigt, träligt eller vad man ska säga, jag inte intresserad av 

att städa å laga mat å sånt... (4).  

SAMHÄLLSGEMENSKAP, SOCIALT OCH MEDBORGERLIGT LIV SAMT ATTITYDER 

Ett par av deltagarna upplevde begränsning i att ta sig till nya platser på grund av rädsla att åka 

fel med bussen. De ansåg dessutom att det var onödigt kostsamt att åka buss och de hade inte 

heller möjlighet att ta sig med bil. En av dem sa: “Jag har en vän i en annan stad och jag vet inte 

vart bussarna går där så jag struntar i att åka dit tack vare att jag är lite rädd att jag åker för långt 

eller kort med bussen och sen går vilse där” (4). De andra deltagarna hade dock inga svårigheter 

med att ta sig till och från platser de ville eller behövde besöka. Några av deltagarna upplevde ett 
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svagt eller inget stöd från samhället när de var i behov av det. En deltagare ansåg bland annat att 

hens arbetsgivare skulle ha tagit bättre ansvar när hen skadade sig på sin arbetsplats. En annan 

upplevde att det var för lång kö till hälso- och sjukvården. Alla kände dock gott stöd i sitt 

arbetssökande och var nöjda med det stöd de fick från bland annat Arbetsförmedlingen och 

praktikplatser.  

När jag kommer till en praktikplats och säger att jag har det här och jag måste göra såhär, då säger 

dom direkt det fixar vi inga problem (1).  

samhället ger mig inget stöd alls... från arbetsförmedlingen och min handläggare tycker jag att jag har 

fått det stöd jag behöver (2). 

Deltagarna la över ansvaret för sin arbetslöshet på någon eller något annat. Ingen av dem ansåg 

att deras situation endast berodde på deras egen insats eller inställning. En deltagare uttryckte att 

ifall hen skulle arbeta med det hon utbildat sig till så dög inte något av jobben som fanns på orten 

hen bodde på. Alla beskrev dessutom att deras arbetslöshet berodde på att de hade fel utbildning 

eller saknade utbildning. De ansåg även att det berodde på avsaknad av arbetslivserfarenhet. Som 

svar på frågan ifall arbetslösheten beror på sig själva eller på andra så ansåg ett par av deltagarna 

att det berodde på dem själva eller val de gjort tidigare. De andra ansåg att det berodde på både 

dem själva och andra. Bland annat så tyckte några av dem att arbetsgivare har ett ansvar att 

behålla sina anställda längre än vad de gör i dagsläget.  

Det kan nog vara både och tror jag, en mix där, men det är inte bara mitt ansvar... dom har ju ansvar 

att se kvalitéer i folk…” (3).   

Jag var dum nog och valde media så då får jag stå mitt kast att jag valde fel utbildning helt enkelt, så 

är det bara … jag blev ingenting genom min gymnasieutbildning (1). 

Arbetsplatsens ekonomi är en viktig aspekt enligt en deltagare som ansåg att hen skulle ha haft 

kvar sitt gamla jobb ifall det företaget haft mer pengar. En annan deltagare menade att den höga 

invandringen bidrar till att det blir ännu svårare att få jobb. Hen syftade då på att ifall antalet 

invånare ökar så ökar även konkurrensen om de få jobb som finns. De flesta ansåg att deras 

arbetslöshet beror på att det är hög konkurrens om jobben och tre av dem upplever att det inte 

finns tillräckligt många jobb att söka. En deltagare utryckte även att hen inte förstod varför ingen 

ville anställa honom. En annan ansåg att många av arbetsuppgifterna som hen tidigare kunnat 

utföra blivit ersatta av maskiner.  

Omgivningsfaktorer  
NATURMILJÖ OCH MÄNSKLIGT SKAPADE FÖRÄNDRINGAR  

Samtliga deltagare ansåg att deras närmiljö uppmuntrade till aktivitet på en lagom nivå och 

beskrev den som varken bra eller dålig. En av dem beskrev att hen var nöjd med utbudet av nöjen 

kvällstid i form av bio och barer. En annan uttryckte att hen var nöjd med stan och dess utbud av 

shopping. De talade utöver de sakerna om att det inte fanns så mycket fler aktiviteter att utföra på 

fritiden, men det var heller inget de krävde. Flera deltagare ansåg att naturen i närområdet var 

härlig att vistas i och att den uppmuntrade till promenader då det fanns gott om motionsspår. 

...det är väl lite dystert för mina intressen kanske, men jag vet inte, det jag gör nu, dom intressen jag 

har nu det skulle jag kunna bo i nästan i vilken liten by som helst för å göra men, jag går lite på hockey 

sådär ibland, så att ne jag klarar mig ganska bra faktiskt (3).  

PERSONLIGT STÖD OCH PERSONLIGA RELATIONER 
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Deltagarna hade ett litet socialt nätverk och några få nära relationer. De flesta berättade att de 

som betydde mest för dem var deras mamma och vänner, ett par av dem nämnde även sin sambo. 

Några av deltagarna upplevde att de hade gott stöd av vänner och de flesta spenderade mycket tid 

ensamma.  

det är väl mest på helgerna jag träffar någon vän och hittat på någonting men även på vardagarna om 

dom inte jobbar… min sambo jobbar varannan kväll, så jag sitter ju dom kvällarna helt själv i princip, 

så det blir rätt mycket ensam tid. Ibland är det rätt skönt och ibland är det är det inte skönt (2). 

Kroppsfunktioner 
PSYKISKA FUNKTIONER 

Deltagarna såg positivt på framtiden och var inställda på att de skulle lyckas inom de kommande 

sex månaderna. Samtliga deltagare kunde dessutom berätta om minst en sak de var bra på, bland 

annat sa en deltagare att hen var duktig på att hantera sin ekonomi och flera nämnde att de var 

bra på att vara snälla. Det var något som enligt bedömningsinstrumentet tydde på gott 

självförtroende. Alla hade varit med om tuffa perioder i livet som hade påverkat dem i stor grad. 

De flesta upplevde att de hade svårt att koncentrera sig och lära sig saker de inte var intresserade 

av. Dessutom beskrev några av deltagarna skolan som den svåraste perioden i livet. En deltagare 

berättade: “… första året på gymnasiet var ju ett rent helvete, det var ju bara skitlektioner …” (4) 

och en annan sa: “Gymnasiet var roligt till en början, men sen blev det svårt och då gav jag upp.” 

(5). De flesta upplevde att den största utmaningen för dem just nu var att få ett jobb. En deltagare 

berättade att hens största utmaning var att komma in på den utbildningen hen ville komma in på. 

En av deltagarna uttryckte att hen var nöjd som det var.  

Just nu när vi är inne med det här med jobb är väl att hitta ett bra jobb faktiskt, å sen privat då ska jag 

utvecklas på gitarr… men annars är det ganska lugnt just nu, jag söker inga större utmaningar nu för 

tillfället (3).   

Samtliga deltagare hade få intressen och dessa varierade i stor grad. En av dem hade träning som 

sitt största intresse och en annan hade dator och animering som sitt, båda två la väldigt mycket 

tid på det. En tredje deltagare berättade att hen spelade mycket datorspel för att fly verkligheten 

och slippa tänka på att hen borde lägga tid på att söka jobb. Alla berättade att de spenderade 

mycket tid hemma och att de var nöjda med tiden de hade att lägga på sina intressen. En deltagare 

berättade: “Jag umgås med vänner, umgås med min sambo och familj och så har vi en motorcykel 

också där min sambo kör och så sitter jag bak, så vi reser med den… annars är jag mer en lugn 

hemmakatt” (2). De flesta av deltagarna såg sin huvudsakliga sysselsättning som arbetssökande. 

En av dem såg sin huvudsakliga sysselsättning som träningsutövare. En av deltagarna utryckte att 

hen mådde dåligt på grund av arbetslösheten. De flesta andra mådde varken bra eller dåligt av att 

vara arbetslösa och två av dem sa: “Alltså jag mår inte så särskilt dåligt som jag har hört att andra 

kan göra…” (3). “Det är helt okej att vara arbetslös tycker jag, jag kräver inte lyx och sånt där.” (4). 

Deltagarna upplevde att de lever sitt liv på det sätt de ville och flera av dem levde på ett sätt så att 

det stämde överens med deras egna värderingar. Ingen av dem upplevde heller att deras 

omgivning hade andra förväntningar på dem än vad de själva hade. Saker som deltagarna 

värdesatte mest i sitt liv var vänner och familj. En av deltagarna värdesatte även frihet högt.   

Ska man vara ärlig så, skulle man leva exakt som man ville då skulle jag vilja vara friare än jag är nu, 

men det är ju få förunnat å vara… till exempel om man hade bättre ekonomi då skulle jag ju ändra 

livsstil  (3). 

Ingen av deltagarna kunde berätta om något mål som de uppnått och ingen av dom hade något 

kortsiktigt mål för tillfället. De flesta av deltagarna brukade aldrig planera saker de skulle göra och 
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en deltagare berättade: “Jag kommer inte ihåg något mål jag haft, det var ett tag sedan.” (5). En 

annan sa: “Jag är extremt dålig på att planera, så mycket av det jag gör är bara spontant.” (4). En 

av deltagarna berättade att hen brukade sätta upp mål för sig själv inom träningen. Det var dock 

inte något hen aktivt jobbade på för att uppnå. Alla hade drömmar och mål för 10 år framåt i tiden 

som inkluderade jobb på något sätt. Flera av dem hade som mål att börja studera till hösten, de 

såg sig även studera ett år framåt i tiden. En av deltagarna hade dock höga mål för sig själv att 

uppnå inom ett år: “Om ett år är jag ekonomiskt oberoende, bor i ett hus och reser fem gånger om 

året och så har jag en snygg tjej.” (3). Ingen av deltagarna var beredda att göra mer än vad de gör 

i dagsläget för att få ett arbete, förutom att börja studera. En deltagare svarade “Jag håller 

tummarna” (5) på frågan vad hen skulle göra för att uppnå sitt mål att få ett jobb.   

Deltagarna klarade inte av att skaffa ett arbete på det sätt som arbetsmarknaden krävde då ingen 

av dem aktivt letade efter möjligheter eller var initiativtagande. De flesta av deltagarna uttryckte 

att de inte la tillräckligt mycket tid och energi på att söka jobb. Ett par av dem nämnde även att de 

upplever att det är obehagligt att bland annat ringa upp arbetsgivare för att söka jobb. Flera av 

dem ansåg att det krävs tur för att få ett arbete och att det inte är något de behövde kämpa för.  

Det räckte med att gå och vänta på att rätt tillfälle skulle dyka upp samtidigt som de kunde fördriva 

tiden på annat sätt. Deltagarna upplevde därmed varken något konkret värde, sociosymboliskt 

värde eller självbelönande värde i att söka jobb.  

lite tur att hamna på ett ställe där de behåller folk lite längre… sen ska vi ha tur att det inte blir 

ekonomiska krascher så de inte måste säga upp folk… det är bara genom kontakter, lite tur, rätt tid och 

rätt plats, så det är bara att hoppas att det dyker upp nått (3). 

Resultat utifrån skattningsformuläret 
Vid sammanställning av de fem skattningsformulären framkom det att de flesta av deltagarnas 

intressen, roller, processfärdigheter, mål samt beredskap för anpassning försvårade eller hindrade 

dem att deltaga i aktiviteter. Dessutom bidrog även alla deltagares vanor och tolkningar av tidigare 

erfarenheter till aktivitetssvårigheter eller -hinder. De flesta av deltagarnas uppfattning av sin 

egen förmåga, värderingar, motoriska färdigheter, kommunikations- och interaktionsfärdigheter 

samt fysiska och sociala miljö stödde eller tillät däremot delaktighet i aktivitet (se figur 1).  
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Figur 1. Sammanfattning av de fem skattningsformulären. 

 

Sammanlagt för samtliga deltagare så var det fler faktorer som försvårade och hindrade deltagarna 

än stödde och tillät delaktighet i aktivitet. 40% av alla faktorer i deltagarnas liv försvårade deras 

aktivitetsutförande. 26% av faktorerna tillät och 20% hindrade delaktighet i aktivitet. Endast 10% 

stödjer deltagarnas förmåga att utföra aktiviteter  (se figur 2).  

 

Figur 2. Antal och fördelning av faktorer som stödjer, tillåter, försvårar eller hindrar 

delaktighet i aktivitet för samtliga deltagare. 

 

Tre av deltagarna var i behov av arbetsterapi och två hade ett visst behov för att förbättra sin 

delaktighet i aktivitet. Ingen av dem var i omfattande behov och ingen av dem hade inte heller 

inget behov (se bilaga 1). 
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Diskussion  

Metoddiskussion 
För att genomföra undersökningen förutsättningslöst valdes en induktiv ansats. Det bidrog till att 

författaren kunde vara öppen och flexibel vid datainsamling och databearbetning. Att hålla 

ansatsen helt induktiv var dock svårt då författaren var tvungen att använda sig av sin förförståelse 

för att ett adekvat syfte skulle kunna formuleras (Henricson, 2012). Då författaren ensam 

genomfört studien inom ramarna för examensarbete på grundnivå har inte heller mättnad kunnat 

uppnås. Att uppnå mättnad är annars att föredra vid kvalitativ design för att vara säker på att 

tillräckligt mycket data samlats in (Kristensson, 2014). Något som bör finnas i åtanke när 

resultatet tolkas är att författaren inte hade någon erfarenhet av att genomföra intervjuer när 

datainsamlingen genomfördes. Det kan enligt Kristensson (2014) ha lett till att författaren gått 

miste om djupare information från deltagarna.  

URVAL OCH UNDERSÖKNINGSGRUPP 

Undersökningsgruppen bestod av ungefär lika många kvinnor som män och de var i olika åldrar. 

Dessutom hade alla olika arbetslivserfarenhet vilket bidrog till en bred variation i urvalet och det 

är bra enligt Henricsson (2012). Urvalet hade kunnat vara ännu bredare ifall det funnits mer 

resurser till att utföra studien. Då hade även personer som saknade talförmåga och/eller inte 

kunde göra sig förstådda på svenska kunnat delta med hjälp av tolk. En del människor i tjänsten 

Stöd och matchning har utländsk bakgrund enligt Arbetsförmedlingen (2014b). Författaren anser 

att det hade varit väldigt intressant att ha med dem i studien också. En risk finns att deltagarna 

kan  ha känt sig tvingade att delta då de tillfrågades i grupp. Att deltagare rekryterades med hjälp 

av personal var en fördel då de sedan innan kände personerna och visste vilka som gärna delar 

med sig av erfarenheter och åsikter. En nackdel med det är dock att resultatet kan ha blivit skevt 

då personalen eventuellt undvek att låta författaren tillfråga vissa personer på grund av deras egna 

förutfattade meningar. En annan svaghet i urvalet är att samtliga deltagare rekryterades från 

samma verksamhet. Tjänsten Stöd och matchning erbjuds av fler leverantörer enligt 

Arbetsförmedlingen (2014b) och urvalet hade därför kunnat göras från flera olika verksamheter 

för att få en större variation. Däremot är inte syftet med en kvalitativ studie att kunna generalisera 

och därför behöver inte urvalet kunna representera hela populationen (Kristensson, 2014).   

DATAINSAMLINGSINSTRUMENT OCH DATAINSAMLING 

Att använda en kvalitativ design på studien var nödvändigt då det gav en bred bild av det som 

undersöktes. Dessutom var det bra att genomföra intervjuer då en annan form av kvalitativ 

datainsamling tagit för lång tid. Att samla in data genom intervjuer var även bra då deltagarna 

kunde ställa frågor eller få förtydligande ifall det var något de inte förstod. Det bidrog till en 

försäkring om att deltagarna förstod frågorna, vilket kan vara en risk vid kvantitativ 

datainsamling. Författaren anser att det var bra att genomföra en semistrukturerad intervju då 

det fanns möjlighet att ställa följdfrågor, vilket inte hade funnits vid strukturerad intervju. 

Dessutom underlättade det vid databearbetningen då alla deltagare fått samma frågor. Hade en 

öppen intervju genomförts så hade deltagarna haft större möjlighet att berätta om sina liv mer 

fritt och själva styra mer över intervjun, vilket kunde ha varit en fördel (Kristensson, 2014). 

Författaren anser dock att det krävs en större erfarenhet än vad hon erhöll för att kunna 

genomföra en öppen intervju. Därför var en semistrukturerad intervju det bästa alternativet. 

Instrumentet OCAIRS-S valdes då författaren ansåg att det var bra utformat. Det var även enkelt 

att förstå och kunde besvara syftet på ett relevant sätt då instrumentet bestod av många personliga 

faktorer som kan påverka förmågan att utföra aktiviteter. Eftersom söka jobb och/eller skaffa ett 
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arbete är aktiviteter enligt Wilcock och Hocking (2015) så anser författaren att instrumentet var 

lämpligt. Att använda ett standardiserat evidensbaserat bedömningsinstrument var till en fördel 

då författaren kunde använda sig av färdiga intervjufrågor. Dessutom bidrog det till att relevant 

och tillförlitlig information samlades in (Socialstyrelsen, 2012). Dock skulle frågorna ha 

bearbetats och anpassats bättre efter målgruppen innan intervjuerna genomfördes. Författaren 

gjorde det innan men deltagarna upplevde ändå vissa frågor som svåra att förstå. Till exempel så 

hade frågan: “När det gäller aktiviteter som du deltar i - finns det några yttre hinder som försvårar 

för dig att delta (ex. ekonomi, transport, säkerhetsfrågor, fysiska hinder)?” kunnat vara utformad 

på ett tydligare sätt i form av att ändra formuleringen och dela upp den i två mindre frågor: 

Upplever du att din ekonomi hindrar dig från att göra saker?” samt “Upplever du att du har 

möjlighet att ta dig överallt?” (Kristensson, 2014). Dessutom ställdes en av frågorna som flera 

frågor; “Hur är din koncentrationsförmåga och din förmåga att lösa vardagsproblem och ta beslut 

för att få saker gjorda?”, vilket inte är bra enligt Kristensson (2014). Den hade istället kunnat delas 

upp på det här sättet: “Hur ser du på din förmåga att koncentrera dig?” och ”Upplever du att du 

klarar av att lösa problem i din vardag?”. En annan fråga som ställdes till deltagarna var “Beror 

det på dig själv eller på andra att du inte har något arbete?”. Författaren inser i efterhand att det 

inte var en tillräckligt öppen fråga då den hade istället kunnat öppet formulerats på det här sättet: 

“Vem beror det på att du inte har något arbete?”. Författaren anser även att det hade varit bra att 

ställa fler frågor kring arbetssökande kopplat till de olika faktorerna i OCAIRS-S och MoHo för att 

besvara syftet ännu bättre. Bland annat hade frågorna: “Vart befinner du dig när du söker jobb?” 

samt “Hur gör du när du söker jobb?” kunnat ställas då de kan kopplas till faktorerna miljö och 

vanor eller färdigheter. I övrigt var intervjufrågorna bra då de var öppna och det stärkte 

tillförlitligheten då det gav djup och bred information från deltagarna (Kristensson, 2014). Enligt 

Kvale och Brinkman (2009) finns det risk att den som intervjuar tappar fokus från syftet under 

datainsamlingen när den består av öppna frågor. Detta var något som författaren upplevde då hon 

ansåg att många fler saker som deltagarna berättade om var intressanta än det som tillhörde syftet. 

Delar av intervjuerna har därför inte kunnat presenteras i resultatet. Sammanställningsformuläret 

i instrumentet bidrog till att studien fick inslag av kvantitativ design då det bestod av skattning 

efter en ordinalskala. Författaren mätte då deltagarnas grad av delaktighet i aktivitet utifrån olika 

livsområden samt behov av arbetsterapi. Enligt instrumentets manual så är det både validitets- 

och reliabilitetstestat med goda resultat i både Sverige och USA (FSA, 2014). Författaren anser att 

det var bra att använda sig av sammanställningsformuläret för att försäkra sig om att hon mätte 

det hon ville mäta.  

Trots att författaren försökt hålla sig neutral och anta en induktiv ansats under datainsamlingen 

så kan resultatet ha påverkats av den interaktion som skedde mellan deltagarna och författaren 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Författaren var tydlig i sin information med att intervjun inte kunde 

påverka deltagarna på något sätt och att information inte skulle spridas. Intervjun kan dock ändå 

ha påverkats av rädslan för att det ändå skulle ske då intervjun skedde i stödtjänstens lokaler. 

Deltagarna kan ha undvikt att svara ärligt på vissa frågor då de visste att författaren hade kontakt 

med personalen i tjänsten Stöd och matchning. Enligt Kristensson (2014) är det bra om 

datainsamling sker i en naturlig och avslappnad miljö som deltagarna själva fått välja. Det bästa 

hade därför varit att genomföra intervjuerna i deras egna hem eller på en neutral allmän plats. Då 

hade författaren dessutom fått en bättre helhetsbild av personens livssituation som kanske 

bidragit till en djupare förståelse. Ett annat alternativ vid datainsamlingen hade kunnat vara att 

genomföra en strukturerad intervju där deltagarna fått färdiga svarsalternativ att välja på. Det 

hade kunnat genomföras i form av en enkät och bidra till ett större underlag av data då det är 

lättare att nå ut till fler personer med en enkät. Dessutom hade det kanske bidragit till att andra 
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deltagare fångats upp än de som valde att delta nu, vilket hade kunnat ge ett annorlunda resultat 

(Kristensson, 2014).    

DATABEARBETNING 

Genom att ha med citat från alla deltagare i resultatet stärks trovärdigheten. Då examensarbetet 

genomfördes av endast en författare var inte triangulering möjligt. Triangulering är i annat fall att 

föredra för att öka tillförlitligheten och verifierbarheten då det minskar risken att resultatet 

grundar sig i författarens förutfattade meningar i för stor utsträckning. Bekvämligheturval valdes 

då tiden för studien var begränsad. Det kan dock ha bidragit till ett urvalsfel i 

undersökningsgruppen, vilket även det är ett hot mot ett tillförlitligt resultat. Studiens 

tillförlitlighet och verifierbarhet har istället stärkts genom transkribering som handledare och 

examinator får ta del av ifall de önskar. Dessutom har analysprocessen presenterats under 

rubriken Databearbetning. Överförbarheten har stärkts genom att så tydligt som möjligt beskriva 

urvalet och datainsamlingsmetoden tillsammans med övrig kontext, vilket är bra att göra enligt 

Kristensson (2014). Giltigheten stärktes genom att formulera en intervjuguide (se bilaga 3). Enligt 

Kristensson (2014) hade giltigheten kunnat stärkas ännu mer genom att även beskriva tydligt när 

i tiden datainsamlingen skedde. 

När datan bearbetades fick författaren fram siffror på hur många som ansåg eller gjorde en viss 

sak. Hon anser att det skulle vara viktigt att redovisa i resultatet för att presentera det så tydligt 

som möjligt. Författaren anser även att använda sig av termer som: “De flesta…” är att själv lägga 

värderingar i resultatet och enligt Backman (2016) ska egna upplevelser eller tolkningar undvikas 

i resultatbeskrivningen då den ska vara neutral. Kristensson (2014) skriver dock att kvantifiering 

bör undvikas vid beskrivning av resultat eftersom en kvalitativ studie ändå inte syftar till att kunna 

generaliseras. I resultatet valde författaren att lägga ihop vissa kategorier som liknade varandra 

till färre kategorier för att undvika upprepning och göra texten mer läsvänlig. Det finns därför en 

risk att viss information är skriven under fel kategori utefter ICF. Till exempel är författaren 

medveten om att kategorierna personlig vård och hemliv borde stå var för sig. Eftersom det var 

liten textmassa under båda kategorierna så valde författaren ändå att skriva ihop dem. Ordet hen 

används i resultatbeskrivningen då det gör deltagarna könsneutrala. Detta är nödvändigt för att 

inte skilja på kön då studien inte avser att göra det. Dessutom bidrar en könsneutralitet till ökad 

konfidentialitet då det var få deltagare med i studien. Vid ett större underlag anser författaren att 

det dock varit intressant att skilja på kön och eventuellt även ålder för att kunna jämföra och se 

ifall det hade haft någon betydelse.  

Resultatdiskussion 
För att skaffa ett jobb så krävs det först och främst att personen ska ha förmågan att söka jobb, 

sedan måste hen inneha många olika förmågor och färdigheter för att kunna bli anställd. 

Dessutom ställer arbetsgivare höga krav på bland annat social kompetens och förmåga att vara 

självgående (Fugate et al., 2004; McArdle et al., 2007). Deltagarna i den här studien har svårt att 

få jobb för att de på ett eller annat sätt inte har förmågan att utföra någon eller några av alla 

uppgifter som krävs. De söker inte arbeten på det sättet som arbetsgivare kräver och de har även 

svårt att anpassa sig efter arbetsmarknadens krav. Deltagarna har inte förmågan att skaffa jobb 

på det sättet som arbetsmarknaden kräver eftersom de bland annat inte är beredda ta ansvar över 

sin situation själva, vilket dock är viktigt enligt Brown, et al. (2006); McArdle et al. (2007); 

Robbins och Judge (2009) samt Thompson (2005). Att samtliga deltagare lägger över ansvaret för 

sin arbetslöshet på någon eller något annat tror författaren kan vara en bidragande faktor till att 

de flesta av deltagarna inte mådde dåligt över att vara arbetslösa. Detta kan dock vara förslag på 
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vidare forskning för en annan yrkeskategori då det inte är något som författaren är insatt i. 

Ytterligare en anledning till att deltagarna har svårt att skaffa arbete är att de saknar eller har låg 

anställningsbarhet då de varken har hög kompetens eller förmåga att beskriva flera 

arbetsrelaterade positiva egenskaper de har. De har inte heller hög social förmåga och sätter inte 

upp kortsiktiga mål för sig själva, vilket är viktigt för ett lyckat arbetssökande (Fugate et al., 2004; 

McArdle et al., 2007; Sparrhoff & Fejes, 2016). Att flera av deltagarna dessutom är pessimistiskt 

inställda till arbetsmarknaden kan vara en anledning till att de är i behov av mer stöd än andra 

(Pelzer et al., 2014).  

Den största anledningen till att dessa personer har svårt att komma ut i arbete än andra tror 

författaren beror på att de saknar proaktivitet. Enligt Brown et al. (2006); McArdle et al. (2007); 

Robbins och Judge (2009) samt Thompson (2005) behöver en människa dock kunna ta initiativ 

och påverka andra samt se möjligheter och hålla motivationen för att vara attraktiv och 

framgångsrik på arbetsmarknaden. Även annan forskning visar att personer som tar initiativ, är 

stabila, extroverta, vänliga och öppna får fler erbjudande om arbeten än de som inte är det (De 

Fruyt & Mervieldes, 1999). Att deltagarna inte heller har ett stort socialt nätverk kan påverka deras 

chanser till arbete då kontakter är viktigt för interna tips om lediga tjänster (Fugate et al., 2004). 

Dessutom kan deltagarnas brist på initiativ till sociala aktiviteter hindra dem då Andersson (2000) 

skriver att personer som är vana vid att bli styrda och inte tagit eget ansvar tidigare i livet kan 

uppleva att dagens arbetsmarknad är svår. 

Anledningen till att de flesta av deltagarna ansåg att de la för lite tid och energi på att söka jobb 

kan bero på att de varken upplevde något konkret-, sociosymboliskt- eller självbelönande värde i 

aktiviteten. Utan dessa tre värdefaktorer är det svårt att uppleva mening med att utföra en aktivitet 

enligt Erlandsson och Persson (2014). Att söka jobb ger deltagarna ingen påtagligt synlig effekt då 

deltagarna inte upplever att det leder till att de får något arbete trots att de skickar in ansökningar. 

De får heller ingen direkt belöning eller respons för det de utfört. Deltagarna har även svårt att 

uppfatta effekter som är mindre uppenbara att se, till exempel att nyttan med att söka arbeten kan 

vara andra faktorer än att det alltid leder till arbete. Konkret värde kan på lång sikt gå över i något 

som kallas för “Falskt värde”. Det uppstår när människan gör saker för att undvika upplevelsen av 

obehag som på sikt leder till framtida negativa konsekvenser (Erlandsson & Persson, 2014). Ett 

exempel på det är att vissa av deltagarna undviker att ringa arbetsgivare då det för dem bidrar till 

en känsla av obehag. På sikt leder det till den negativa konsekvensen att deltagarna inte får något 

jobb. Att vissa av deltagarna har svårt för att tänka långsiktigt kan bidra till att de får svårigheter 

med att uppleva sociosymboliskt värde i aktiviteter. Det bidrar till att de får svårt att hitta 

motivationen till att söka arbete då de inte kan se framför sig hur det kommer löna sig för dem i 

framtiden genom att utföra den aktiviteten nu. Deltagarna har tendens att missbruka aktiviteter 

med självbelönande värde då det får dem direkt tillfredsställda. Det gör att de lägger mer tid på 

dessa aktiviteter för att undvika saker de egentligen måste göra, så som att söka jobb och utföra 

hushållsaktiviteter. Det är dock viktigt och motiverande att utföra aktiviteter med självbelönande 

värde, men det är när de tar överhand som det leder till problem, vilket det gör för vissa av 

deltagarna (Erlandsson & Persson, 2014).  

Det är förvisso bra att deltagarna är tillfredsställda genom sina nuvarande roller och 

fritidsintressen som ger självbelönande värde. Även Wagman, Björklund, Jacobsson och Falkmer 

(2011) betonar att det är viktigt för hälsan att utföra meningsfulla aktiviteter. Dock kräver 

människan balans mellan aktiviteter som måste göras och aktiviteter som människan utför för att 

hen vill eller är nyfiken för att må bra. Dessutom behöver människor ha lagom mycket att göra 

samt utföra aktiviteter som varierar mellan fysisk och mental aktivitet för att uppleva hälsa. Även 
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vikten av variation mellan egentid och att tillbringa tid med andra betonas (Wagman et al., 2011). 

Dessutom visar tidigare forskning att de som arbetar mår bättre än personer som är arbetslösa 

eller sjukskrivna (Frech & Damaske, 2012; Håkansson, Eklund, Lindfeldt, Nerbrand, Samsioe & 

Nilsson, 2005; Kiely & Butterworth; 2013). Deltagarnas beteende är alltså en hälsorisk som kan 

leda till att de kommer kosta mer pengar för samhället när deras ohälsa måste behandlas.  

Goffman (2011) samt Wilcock och Hocking (2015) beskriver att arbetslöshet i många fall leder till 

utanförskap och begränsning till att utföra aktiviteter. Trots att deltagarna saknade inkomst från 

förvärvsarbete så upplevde ingen av dem ett utanförskap eller kände sig ekonomiskt begränsade. 

Det kan vara en anledning till att deltagarna inte upplever tillräckligt stor motivation till att söka 

jobb. En människa kan uppleva motivation genom både yttre och inre faktorer. Yttre motivation 

är belöning eller bestraffning som en handling leder till. Till exempel kan lön vara en belöning från 

utfört arbete (Gard & Larsson, 2003). I och med att deltagarna upplever att de redan har 

tillräckligt god ekonomi så tappar de en motivationskälla till att börja arbeta. Ekberg et al. (2015) 

samt Kielhofner (2012) beskriver att ett arbete många gånger bidrar till meningsfullhet och ger 

många människor en viktig roll att kunna identifiera sig med. Arbete ses som något fint och viktigt 

i västvärlden och en del människor tycker till och med illa om personer som är arbetslösa 

(Jansdotter & Möller, 2013). Deltagarna upplever redan meningsfullhet i sitt liv genom andra 

aktiviteter och intressen. De känner inte av den yttre pressen från andra människor och de flesta 

av dem har även redan viktiga roller som de kan identifiera sig med. De värderar inte ett arbete 

tillräckligt högt för att det ska vara värt att satsa energi och tid på. Även det kan vara en anledning 

till deras låga motivation då människors inre motivation bland annat styrs av intressen och 

värderingar (Gard & Larsson, 2003). Enligt Gard och Larsson (2003) samt Kielhofner (2012) kan 

även deltagarnas brist på realistiska och mätbara mål vara en anledning till nedsatt inre 

motivation. 

Att deltagarna enligt bedömningsinstrumentet har gott självförtroende anser författaren är 

anmärkningsvärt då samtliga deltagare i undersökningen har varit arbetslösa en längre tid. 

Berntson (2008); Brown et al. (2006) och McArdle et al. (2007) beskriver att personer med bra 

självförtroende lägger mycket tid på att söka jobb och är framgångsrika i sitt arbetssökande, vilket 

deltagarna inte är. Dessutom beskriver Bengtsson (1997); Pelzer et al. (2014) samt Tøge och 

Blekesaune (2015) att låg självkänsla och lågt självförtroende är vanligt vid arbetslöshet. Enligt 

Masreliez-Steen och Modig (2004) så är även bristande initiativtagande och rädsla för att utföra 

vissa aktiviteter tecken på lågt självförtroende. Huruvida detta tyder på instrumentets förmåga att 

bedöma självförtroende eller inte kan dock inte författaren avgöra utan vidare efterforskning. 

Dock finns brister och författaren anser att fler aspekter borde tas hänsyn till vid bedömningen av 

självförtroende då den övergripande känslan för resultatet är att personerna inte tror på sin egen 

förmåga att skaffa ett arbete. Dessutom varierar självförtroendet i olika situationer då en 

människa som har gott självförtroende i en aktivitet inte behöver ha det i en annan (Masreliez-

Steen & Modig, 2004). Det innebär att instrumentet kan ha bedömt självförtroende i endast någon 

eller några aktiviteter men missat andra och det kan ha bidragit till ett snedvridet resultat.  

En sista anledning till att deltagarna har svårare att skaffa arbete är att deras vanor och rutiner 

inte i dagsläget ger utrymme för arbete. De har fyllt sina dagar med andra viktiga aktiviteter. 

Dessutom krävs bra rutiner för att underlätta att en aktivitet utförs. Att deltagarna inte har övat 

in någon bra rutin för jobbsökande i sin vardag kan därför vara ännu en anledning till att de har 

svårt för att skaffa ett arbete. Återkommande fasta hållpunkter och tider för till exempel mat och 

sömn i vardagen skulle däremot underlätta för att utveckla en bra rutin i att söka arbeten. Att 

deltagarna spenderar mycket tid hemma kan också hindra dem då de inte är vana att söka jobb 
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eller anstränga sig när de är  hemma. Hemma är för de flesta människor en plats för vila och fritid 

(Kielhofner, 2012). En anledning till begränsning i förmågan att ta sig till och från ett arbete eller 

förmågan att skaffa ett arbete kan vara för mycket komplexitet i sin vardag eller i livet enligt 

Erlandsson och Persson (2014). Det var dock ingenting som stämde in bland de här deltagarna. 

Alla hade visserligen tidigare upplevt svåra perioder i livet, men ingen av dem upplevde att livet 

var komplicerat eller rörigt i dagsläget.  

Betydelse för arbetsterapi 

Då resultatet visar att deltagarna var i behov av eller i visst behov av arbetsterapi kan detta komma 

ha stor betydelse för professionen. Detta bevisar att arbetsterapeuter behöver arbeta med den här 

målgruppen i betydligt större utsträckning än vad de gör i dagsläget. Personer som är utanför 

arbetsmarknaden är inte endast i behov av exempel arbetsrehabilitering, arbetshjälpmedel eller 

anpassningar på arbetsplatser som en del kan få via arbetsterapeuter nu (Arbetsförmedlingen u.å.-

a). De behöver först och främst utveckla sin förmåga till att söka jobb och ta sig till och från ett 

arbete. Enligt författarens empiri kräver de flesta arbetsgivare att deras tjänster söks via internet 

där det krävs att skriftligt kunna beskriva sig själv, sina kunskaper, styrkor och erfarenheter. Sedan 

ska personen klara av att svara i telefonen och göra upp en tid för intervju när arbetsgivaren ringer 

upp. Inför arbetsintervjun ska personen klara av att klä sig rätt för situationen samt hitta rätt plats 

och komma i tid. Under intervjun ska personen bete sig på ett socialt accepterat sätt, svara på 

frågor och berätta om sig själv på ett säljande sätt. Allt detta ska klaras av självständigt och ofta 

upprepade gånger innan personen får ett arbete. Eftersom deltagarnas intressen, roller, 

processfärdigheter, mål och beredskap för anpassning hindrar eller försvårar för deras 

aktivitetsutförande så skulle de behöva få söka jobb på ett anpassat sätt så att det passar dem. I 

dagsläget söks alla jobb i stort sätt på samma sätt och i liknande miljö. Det finns inte utrymme att 

ta hänsyn till personliga faktorer eller egenskaper som avviker från normen. Aktiviteten tar inte 

heller hänsyn till individens värderingar, uppfattning om egen förmåga eller miljö. Inte heller tas 

hänsyn till individers olikheter och olika färdigheter. Alla förväntas söka jobb på samma sätt, men 

alla individer ska sedan utföra olika arbetsuppgifter. Det enda som går att ta hänsyn till vid 

jobbsökande är individens intressen då hen i de allra flesta fall själv får välja vilka jobb hen vill 

söka. Den här målgruppen behöver arbetsterapeuter för att få aktiviteten anpassad, kompenserad 

eller stöd i att träna i aktiviteten, vilket är exempel på olika arbetsterapeutiska åtgärder (FSA, 

2011). Till exempel så skulle de personer som tycker det är svårt att formulera sig i text och 

beskriva sig själva på ett positivt sätt kunna få aktiviteten anpassad. På det sättet behöver de 

endast berätta om sig själva så att en person som är duktig på att skriva kan formulera texten. Ett 

annat exempel är att personer som har svårt för att åka kollektivtrafik skulle kunna träna på det 

tillsammans med arbetsterapeuten. Att de lär sig åka buss skulle i sin tur leda till att de skulle ha 

lättare att söka jobb som finns geografiskt längre bort än dit de kan gå eller cykla. Det finns många 

fler sätt som aktiviteten “att söka jobb” skulle kunna anpassas eller kompenseras på för att 

underlätta för varje individ. Det är bara fantasin som sätter gränserna. Att den här studien 

dessutom är genomförd med ett standardiserat bedömningsinstrument kan göra att det praktiska 

arbetet blir mer evidensbaserat (Socialstyrelsen, 2012). 

Författaren upplever att helheten i resultatet visar att flera av deltagarna är i behov av ökad 

kunskap om vad som krävs av dem för att skaffa ett arbete då bland annat flera anser att de inte 

måste anstränga sig. Arbetsförmedlingen finns som stöd för att arbetslösa lättare ska hitta arbete 

(Arbetsförmedlingen, u.å.-b) men då är dom ju redan arbetslösa. Då har det redan gått för långt 

eftersom personerna hinner tappa tron på att det finns något arbete som passar dem, precis som 

det gjort för deltagarna i studien. Författaren tycker därför att det är värt att fundera på hur en 
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människa ska ha möjlighet att utveckla sin förmåga i att skaffa ett arbete om det inte finns någon 

som lär ut det innan hen blir arbetslös. En dag går alla människor ut skolan och förväntas kunna 

skaffa ett jobb. Varför finns inte ämnet livskunskap eller arbetsmarknadskunskap  i skolan? Det 

borde vara minst lika viktigt som alla andra praktiska ämnen. Slöjd lever kvar sedan innan då 

många arbeten bestod av det i Sverige, men idag ser arbetsmarknaden helt annorlunda ut och 

förändring behövs. Samhället skulle kunna arbeta preventivt i mycket större utsträckning för att 

förhindra både långtidsarbetslöshet och kämpaglöd bland personer i arbetsför ålder. Skulle inte 

det fungera så skulle vi behöva aktivitetsanpassa jobbsökandet för varje individ. En risk med det 

är dock att alla arbetsgivare kanske inte skulle gå med på det. När de har många arbetssökande till 

samma tjänst så lönar det ju arbetsgivarna bäst att välja de personer som klarar av att söka jobbet 

på det sätt de kräver. Det sparar både tid, energi och pengar för företaget.  

Sammanfattningsvis pekar detta på att det faktiskt inte bara är målgruppen som är i behov av 

arbetsterapi utan kanske även hela samhället. I alla fall skulle arbetsförmedling och liknande 

verksamheter som stödjer personer mot arbete ha stor nytta av allt en arbetsterapeut kan bidra 

med för att öka delaktighet i aktivitet. Enligt Sveriges Arbetsterapeuters före detta 

förbundsordförande Lena Haglund (2012) så är det något som skulle sätta kraft bakom allt prat 

om arbetslinjen.  

Förslag på vidare forskning 

Detta examensarbete ger en fingervisning om hur personer i tjänsten Stöd och matchings 

personliga faktorer påverkar deras aktivitetsförmåga samt förmåga att söka arbete. Resultatet är 

något klent för att kunna användas som underlag då det består av för få deltagare. Förslag på 

vidare forskning är därför att använda flera olika bedömningsinstrument för att bedöma vilka 

andra faktorer som påverkar dessa människors aktivitetsförmåga. Till exempel skulle någon 

kunna observera deltagarna i aktivitet för att göra en subjektiv bedömning och inte bara objektiv. 

Ett annat förslag på vidare forskning är att jämföra resultatet med personer som har ett arbete och 

leta efter skillnader och likheter i personliga faktorer mellan de två grupperna. Det skulle även 

kunna besvara frågeställningen ”vad gör att dessa personer har svårare att komma ut i arbete än 

andra?”. Som resultatet ser ut nu är det svårt att helt besvara frågeställningen då det inte finns 

någonting eller någon grupp att jämföra med. Författaren anser att det därför inte går att säga 

exakt vad det är som gör att den här populationen har svårare att komma ut i arbete. Personer 

som har arbete kanske har samma aktivitetsproblem som de här deltagarna, men det vet vi inte. 

Fler undersökningar behöver även göras för att avgöra populationens behov av arbetsterapi då 

detta endast grundar sig i en arbetsterapeutstudents bedömning efter utredning med ett 

instrument. Exempel på vidare forskning är även här att med hjälp av fler bedömningsinstrument 

till exempel observera deltagare när de utför aktiviteter och/eller uppgifter som är relaterade till 

att skaffa jobb. 
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Slutsatser 
Personerna i tjänsten Stöd och matchning finner inte något aktivitetsvärde i att söka arbete och 

därför gör de det inte i den utsträckning som de skulle behöva. Deltagarna mår inte heller dåligt 

över att vara arbetslösa och upplever att de klarar sig bra ekonomiskt. Det är två faktorer som 

leder till att de inte är motiverade nog att söka arbete. Dessutom lägger de över ansvaret för sin 

arbetslöshet på andra eller annat än sig själva. De saknar även proaktivitet och har låg grad av 

anställningsbarhet då de inte kämpar för att skaffa ett arbete. Arbetslöshet kan på sikt leda till 

ohälsa och målgruppen är därför i behov av arbetsterapi för bland annat aktivitetsträning 

och/eller anpassning av aktiviteten. Vidare forskning med större underlag behövs för en djupare 

förståelse.  
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Bilaga 1 
Sammanställningsformulär  
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Bilaga 2 

Missilbrev 

 

Hej! 

Jag heter Jenny och läser sista terminen på Arbetsterapeutprogrammet i Jönköping. Just nu 

skriver jag mitt sista stora arbete som kallas examensarbete. I och med det skulle jag behöva 

intervju några personer och jag skulle vara jätteglad om du ville delta.  

Jag ska ställa frågor som handlar om vad du tycker om att göra och hur du känner att du 

klarar av att göra saker i ditt liv eller på din fritid. Det är helt frivilligt att delta och du kan hoppa 

av precis när du vill under tiden.  

Ifall du väljer att delta, att inte delta eller hoppa av under tidens gång så kan det inte 

påverka dig på något sätt då jag har tystnadsplikt och inte kommer berätta för någon annan vad vi 

pratat om eller vad du gjort för val. Det du berättar kommer bara användas för arbetet och inte 

spridas till andra eller användas för andra ändamål.  

Efter att jag har intervjuat några personer kommer jag skriva ned och sammanfatta det i en 

text som kallas för resultat. I den texten kommer ingen kunna identifiera de som varit med i 

undersökningen. Den enda som kanske kan identifiera dig i texten är du då du själv vet vad du 

har sagt.  

Resultatet av mitt arbete kommer du kunna läsa när det är klart i juni. Du kan maila mig då 

ifall du vill läsa det så ska jag skicka det till dig.  

Jag har skickat med ett annat papper som kallas “Formulär för samtycke”. Det får du gärna 

fylla i och ge till mig. 

 

Har du några mer frågor så är det bara att du hör av dig på min mail: 

laje1314@student.ju.se    

Du kan även höra av dig till min handledare Marita Rydå på hennes mail: rydmar@ju.se  

 

Vänliga hälsningar 

Jenny Larsson  
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Bilaga 3 
Intervjuguide 

 

Intressen  

Vad tycker du om att göra när du är ledig? 

Vad har du för andra intressen? 

 (Om ja) Vilka? 

Hur ofta utför du …? Är du nöjd med den tid som du har möjlighet att använda till …? 

(för varje nämnt intresse) 

Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 

Är det något du tycker om ? Vad är det som intresserar eller tillfredsställer dig i den rollen? 

Hur trivs du som arbetslös? 

 

Vanor 

Beskriv en typisk veckodag / vardag 

Beskriv en typisk lördag/söndag helg  

På vilket sätt tillåter ditt dagsschema dig att utföra det du behöver göra och vill göra? 

Har du jobbat eller haft någon annan sysselsättning tidigare? 

Vad? 

Varför slutade du där? 

Har dina dagliga rutiner förändrats sedan du blev arbetslös? (under de senaste sex månaderna/sedan 

olyckan/sedan skilsmässan etc.)?  

(Om ja) Hur har de förändrats? Vad tycker du om det? 

Hur tillfredsställd är du med dina nuvarande dagliga rutiner på en skala mellan 1-10? 

 

Uppfattning av egen förmåga 

Vilka saker i ditt liv anser du att du är bra på, eller stolt över? 

Vilka saker i ditt liv har varit svåra för dig? Hur kan du hantera detta? 

Vilken är den största utmaningen för dig just nu? 

Hur tror du att du kommer att lyckas under de kommande sex månaderna? 

 

Värderingar 

Vad värdesätter du mest i ditt liv? (är mest betydelsefullt för dig?) 

Vilka andra saker eller ideal värdesätter du (är betydelsefulla för dig)? 

Hur viktiga är dessa för dig på en skala mellan 1-10? 

Har du möjlighet att leva ditt liv på det sätt du vill? Eller är det något som hindrar dig? 

Känner du att du kan leva på ett sätt så att det stämmer med det dina värderingar och som du vill ha det? 

Finns det något som du gör som inte stämmer med dina värderingar? 

 

Utförande: Motoriska, process- samt kommunikations- och interaktionsfärdigheter 

De saker du vill eller behöver göra, gör du dom eller är det något som är svårt? 

(Om problem) Vad är det som är svårt för dig? 

Hur är din koncentrationsförmåga och din förmåga att lösa vardagsproblem och ta beslut för att få saker 

gjorda? 

Har du fysisk förmåga att utföra det du vill och behöver göra? 

(Om problem) Hur hanterar du dessa begränsningar och hinder? 

Hur samarbetar du med andra? Tycker du bäst om att arbeta ensam eller tillsammans med andra? 

VARFÖR. Har du lätt för att samarbeta med andra? 
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Fysisk miljö 

När det gäller aktiviteter som du deltar i - finns det några yttre hinder som försvårar för dig att delta (ex. 

ekonomi, transport, säkerhetsfrågor, fysiska hinder)? 

(Om problem) Finns det möjlighet för dig att göra något åt dessa hinder? 

Var bor du? (område, hus, lägenhet)? Kan du lätt förflytta dig (fritt utan problem) och få saker och ting 

gjord i ditt boende? 

Finns det, i det område där du bor, saker att göra/ställen att besöka som intresserar dig? Vilka? 

Vilka plaster/ställen besöker du regelbundet (ex. arbetsplats, skola, kyrka, parkområde, vårdcentral, 

sjukhus)? Kan du lätt ta dig dit från ditt hem? 

(Om problem) Finns det möjligheter för dig att göra något åt dessa hinder? 

 

Social miljö 

Vem/vilka tillbringar du mest tid tillsammans med? 

 (Tillbringar du mycket tid ensam?) 

Vilka är de mest betydelsefulla personerna i ditt liv just nu? 

Stämmer de förväntningarna som dom har på dig överens med vad du tycker? 

Tycker du att din omgivning (ex. arbetsplats, skola, samhälle) ger dig stöd? 

Har du personer eller situationer i ditt liv som begränsar dig? 

Om du behöver hjälp eller stöd, kan du då räkna med att få det? 

(Om ja) Från vem? 

 

Roller 

Vad gör du? Vilka är dina huvudsakliga ansvarsområden? (ex. förälder, make/maka, arbetande, student, 

hemmafru)? 

Tillhör du några grupper eller föreningar (sammanslutningar)? 

 (Om ja) Vilka? 

Hur viktig är … för dig? Tycker du om …? (för varje identifierad roll) 

Hur fungerar du i rollen som …? (för varje identifierad roll) 

Har du några andra roller? (Gör du någonting annat?) 

 

Mål 

Brukar du sätta upp mål för dig själv/planerar för din framtid? 

Kan du berätta om  något mål som du uppnått? 

Hur ser dina mål ut för nästa vecka ut? Nästa månad?  

Vad tror du att du gör om ett år? 

Vad gör du för att uppnå dina mål? 

 

Hur ser ditt liv ut om 10år? 

Hur ska du uppnå målen? 

 

 

Varför har inte du ett arbete? 

Beror det på dig själv eller på andra? 


