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Abstrakt  

Ett arbetsterapeutiskt grundantagande är att människan upplever hälsa av att 
utföra meningsfulla aktiviteter. För arbetslösa ungdomar ökar risken för en 
ändrad tidsstruktur på dagen, isolering, känslor av meningslöshet och 
värdelöshet, sämre självförtroende och ökad passivitet. Arbetsterapi kan 
vara till hjälp för att motivera dessa individer till ett förändrat 
aktivitetsutförande då det behövs. För att studera tidsanvändning krävs 
insikt i individens aktivitetsrepertoar samt hur fördelningen ser ut mellan 
olika aktivitetskategorier. Tidsanvändningsinstrument, såsom loggböcker, 
gör det möjligt för arbetsterapeuter att kartlägga dagens aktiviteter. Syftet 
med denna studie var att kartlägga unga arbetssökandes aktiviteter. Vidare 
var syftet att undersöka deras upplevelse av aktiviteterna som utfördes. En 
aktivitetsdagbok delades ut till arbetslösa ungdomar där de fick redogöra för 
gårdagens aktiviteter samt värdera upplevelsen av aktiviteterna. Resultatet 
visade att gruppen generellt använde sin tid till aktiviteter inom kategorierna 
fritid och sömn. Majoriteten av aktiviteterna utförde individerna ensamma i 
hemmet. Två av individerna hade det gemensamt att de värderade sina 
fritidsaktiviteter högst och två individer värderade aktiviteter inom 
produktivitet lägst. 
 
 

Nyckelord: Meningsfull aktivitet. Aktivitetsbalans. Tidsanvändning. Kartläggningsinstrument.  
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Inledning 
 

Forssell (2006, 02, 24) rapporterar i Göteborgs-Posten följande: ”Dagens unga förhindras att 

använda sin skaparkraft för att bygga sig ett liv, med frihet och trygghet.” ”Tiotusentals unga 

riskerar bli en förlorad generation.” Enligt AMS (2006) är idag 8.1 procent av Sveriges 

ungdomar i åldern 18 till 24 år arbetslösa. Vidare rapporterar Forssell (2006, 02, 24) följande: 

”Ökningen hittills under 2000-talet är dramatisk.” ”Endast fem EU-länder har en större andel 

unga arbetslösa än Sverige.”  

Författarna till studien har valt att göra en kartläggning kring arbetssökandes aktiviteter i åldern 

20 till 25 år. Skälen till valet av ämne är många. Dels är det en intressant grupp att studera då 

ämnet är högst aktuellt i media. Dessutom har författarna vänner i denna åldersgrupp som är 

eller har varit arbetslösa där de har lagt märke till vilken negativ inverkan arbetslöshet kan ha på 

aktivitetsrepertoaren. Det är därför viktigt att skaffa kunskap kring vad det är i ungdomars 

vardag som gör att de får en negativ aktivitetsrepertoar, vilket innebär att de kan bli passiva, få 

en ojämn aktivitetsbalans och inte känner sig behövda i samhället. Författarna har inte hittat 

någon litteratur kring vad rollen som arbetsterapeut kan vara i arbetet med dessa ungdomar, 

vilket har väckt intresset kring ämnet. En tanke är att ett steg i arbetet kan vara att kartlägga 

deras aktiviteter. Författarna menar att i arbetet med ungdomarna kan det vara viktigt att få en 

uppfattning kring deras vardag; vilka aktiviteter de känner mening och tillfredsställelse med.  

Denna studie riktar sig huvudsakligen till arbetsterapeuter men även till andra yrkesgrupper som 

kommer i kontakt med arbetssökande ungdomar.  

 

 

Bakgrund 
 
 
Kielhofner (2002) beskriver grundtanken inom arbetsterapi med att varje människa till sin natur 

är aktiv och bibehåller sin hälsa genom att utföra meningsfulla aktiviteter. Law, Cooper, Strong, 

Stewart, Rigby & Letts (1996) förklarar att aktivitetsutförandet är produkten av en dynamisk 

relation mellan person, miljö och aktivitet. 

 

Aktivitet 
Townsend et al. (2002) menar att aktivitet är ett nödvändigt mänskligt behov för att leva liksom 

mat och vatten. Enligt Cynkin & Robinson (1990) upplever individer hälsa av att genomföra 
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vardagliga aktiviteter. Vidare skriver samma författare att arbetsterapeuter såg samband mellan 

människans välbefinnande och de aktiviteter som han eller hon utförde redan för 70 år sedan, 

man såg att aktivitet leder till psykiskt och fysiskt välbefinnande.  

Aktivitet har definierats på olika sätt i arbetsterapeutisk litteratur. Christiansen, Clark, 

Kielhofner & Rogers (1995) skriver att aktivitet är ordinära och familjära saker personer gör 

varje dag. Clark et al. (1991) beskriver aktivitet som något personer gör varje dag som man kan 

sätta namn på och beskriva för andra. Kielhofner (1995) beskriver mänsklig aktivitet som att 

göra kulturellt meningsfullt arbete, lek eller dagliga uppgifter i förhållande till tid och i en 

kontext av ens fysiska och sociala värld. Townsend et al. (2002) menar att aktivitet är allt 

människor gör för att sysselsätta sig. Utifrån den arbetsterapeutiska modellen Canadian Model 

of Occupational Performance (CMOP) beskrivs aktivitet utifrån tre olika kategorier, egenvård 

(till exempel borsta tänderna, ta ett bad, äta), fritid (till exempel sport, shopping) och 

produktivitet (till exempel arbete, hushållsarbete).  

Persson (2001) skriver att meningsfull aktivitet främjar hälsa och välbefinnande. Enligt 

Christiansen & Baum (1997) innebär mening de dimensioner i livet som är betydelsefulla för oss 

och som vi värdesätter. Townsend et al. (2002) skriver att en aktivitet är meningsfull då 

individen når det mål eller syfte som anses värdefullt, kulturellt eller personligt. Vidare skriver 

samma författare att det är nödvändigt att finna mening i de aktiviteter som utförs för att finna 

motivation och vilja.  

 

Crist, Davis & Coffin (2000) menar att inom arbetsterapin finns en grundläggande värdering 

som innebär att skapa balans mellan arbete, lek/fritid, egenvård och vila för att uppnå en 

hälsosam livsstil. Townsend et al. (2002) och Crist et al. (2000) skriver att arbetsterapi kan vara 

till hjälp för att uppnå en bra aktivitetsbalans samt för att motivera människor till att förändra sitt 

aktivitetsutförande då det behövs. Law, Baum & Dunn (2001) skriver att arbetsterapeuten gör 

det möjligt för individer att finna aktivitetsbalans genom att skapa struktur över dagen. 

Townsend et al. (2002) skriver att individers upplevda hälsa hör ihop med deras tillfredsställelse 

med aktivitetsbalansen. Aktivitetsbalans innebär hur aktiviteter fördelas under en dag eller hela 

livet. Det är viktigt att registrera individens upplevelse av tillfredsställelse då aktivitetsbalans 

ska studeras. Individen påverkas av samhällets syn på aktiviteter, i vissa samhällen är arbete 

viktigast, i andra samhällen fritiden. 
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Tidsanvändning 
Christiansen & Baum (1997) skriver att aktiviteter utgör användandet av tid genom en persons 

liv. Aktiviteter kan ses i mönster som kännetecknar en persons livsstil och livshistoria. Cynkin & 

Robinson (1990) menar att aktiviteter sker och förändras över tid. Fidler (1996) skriver att det är 

värdefullt att studera individens livsstil för att få en överblick av individens aktiviteter. För att 

studera tidsanvändning skriver Townsend et al. (2002) och Crist et al. (2000) att det krävs insikt i 

individens aktivitetsrepertoar samt hur fördelningen ser ut mellan olika aktivitetskategorier. 

Erlandsson (2003) skriver att i omfattande tidsanvändningsstudier har man kommit fram till hur 

olika grupper använder sin tid. Robinson & Godbey (1997) och Zuzanek (1998) har funnit att två 

faktorer som påverkar tidsanvändningen är kön och ålder. Erlandsson (2003) skriver att en tredje 

faktor som påverkar individers tidsanvändning är arbetsstatusen, om man arbetar eller inte. I 

Kleiber, Larson, & Csikszentmihalyis studie visade det sig att vuxna människor generellt 

spenderar 30 % av dygnet till sömn, 10 % till egenvård, 10 % till I-ADL (till exempel 

matlagning, städning), 25 % till arbete och 25 % till fritid. Samma författare skriver att nära 60 

% av den vakna tiden spenderas till obligatoriska eller nödvändiga aktiviteter. Vidare menar 

författarna att detta förhållande av obligatoriska aktiviteter har även funnits hos ungdomar. 

 

 I Robinson & Godbeys (1997) studie visade det sig att unga kvinnor spenderar mer tid på 

shopping och egenvård medan unga män spenderar mer tid på sport och utbildning. Samma 

mönster visas för den äldsta åldersgruppen. Kvinnor över 65 år spenderar mer tid på 

hushållsarbete och shopping medan män i detta åldersspann använder mer tid för sport och TV. 

Karlsson, Söderback, Synnerholm, Ekholm & Bergroth (1996) och Erlandsson (2003) skriver att 

svenska män spenderar mesta delen av sin tid på avlönat arbete medan kvinnorna lägger ner 

större delen av sin tid på hushållsaktiviteter. Vidare skriver Erlandsson (2003) att kvinnor har 

mindre tid till fritid än män.  

 

Christiansen & Baum (1997) skriver att tidsanvändningsstudier är beroende av individer som för 

loggböcker över sina aktiviteter under en period, vanligen 24 eller 48 timmar. Oftast görs mer än 

en aktivitet samtidigt, dessa jämnlöpande aktiviteter kan beskrivas som primära och sekundära.  

Law et al. (2001) menar att tidsanvändningsinstrument gör det möjligt för arbetsterapeuter att 

kartlägga dagens aktiviteter och därigenom hjälpa klienter se hinder och möjligheter som kan 

leda till ökad tillfredsställelse. Vidare skriver Christiansen & Baum (1997) att ett flertal 
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instrument inom arbetsterapin har använts för att identifiera individers tidsanvändning samt 

deras upplevelse av aktiviteterna.  

 

Arbete 
Hammarström (1996) skriver att människor i hög grad påverkas av sin aktivitet, situationen kan 

förändras beroende på görandet. Arbetet intar en central roll i livet och ger större mångfald av 

aktiviteter. Enligt Christiansen & Baum (1997) definieras arbete som en aktivitet vilken är 

nödvändig för försörjning och uppehälle. Townsend et al. (2002) använder begreppet 

produktivitet istället för arbete. Författarna menar att produktivitet är ett bredare begrepp som 

även inkluderar barnens lek och de vuxnas arbete, hushållsarbete och föräldraskap. Arbete leder 

till delaktighet, skriver Crist et al (2000), med eller utan ekonomisk betalning. Vidare skriver 

samma författare att arbete skapar ett behov för människan att organisera sina aktiviteter, var 

och när de ska utföras. Att ha ett arbete menar Hammarström (1996) leder till tidsstruktur, 

sociala kontakter, personlig status och en identitet. Broom, D´Souza, Strazdins, Butterworth, 

Parslow & Rodgers (2006) och Hammarström (1996) skriver att arbete ger såväl träning, 

färdighet och kunskap inom arbetsområdet som träning inom andra områden, ex i relationer till 

andra människor. Detta menar Broom et al. (2006) har stor betydelse i strävan att uppnå en god 

hälsa.  

 

Hammarström (1996) skriver att människor som vill arbeta men inte får något arbete saknar 

kontroll över situationen. Nationalencyklopedin (2006) definierar arbetslöshet som ett 

förhållande som råder när personer kan och vill arbeta och är aktivt arbetssökande men 

inte hittar något arbete. Vidare skriver Hammarström (1996) att brist på kontroll kan medföra 

passivitet, negativ självuppfattning, dåligt självförtroende samt depression. Samma författare 

skriver att upplevelsen av arbetslöshet beror i hög grad på hur personer upplevde görandet innan 

de blev arbetslösa. Hade de ett stressigt, enformigt jobb med liten möjlighet att påverka sin 

situation kan arbetslösheten initialt upplevas positivt. Arbetslöshet kan leda till negativa fysiska, 

psykiska, sociala och finansiella konsekvenser, skriver Hultman, Hemlin & Hörnqvist (2006) 

och Hammarström (1996). Vidare skriver Hammarström (1996) att som arbetslös ökar risken för 

en ändrad tidsstruktur på dagen, isolering, känslor av meningslöshet och värdelöshet, sämre 

självförtroende och ökad passivitet. 
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Arbetssökande ungdomar 
Hammarström (1996) skriver att det kan få värre konsekvenser att vara arbetslös som ungdom 

än att vara arbetslös som vuxen. En viktig orsak till detta är att arbetet har stor betydelse för 

ungdomars identitetsutveckling och socialisering. Vidare skriver samma författare att ungdomar 

som blir arbetslösa direkt efter grundskolan går ofta från ett misslyckande i skolan till ett 

misslyckande i arbetslivet. Risken att dessa ungdomar förblir arbetslösa är stor. Konsekvenser 

av att som ungdom vara arbetslös kan vara brist på kontroll, passivitet, depression, dåligt 

självförtroende och kompetensförlust. Risken är mer uppenbar desto längre en person går 

arbetslös, ju mindre blir möjligheterna att få jobb och desto mer anpassar personen sig till 

tillvaron som arbetslös genom att exempelvis prioritera ner behovet av att ha ett arbete. 

Hammarström (1996) menar att det finns ungdomar som väljer arbetslöshet för att slippa undan 

dåliga arbetsförhållanden. Andra skäl till att välja arbetslöshet kan vara alltför hårt styrda 

arbetsuppgifter. 

 

Arbetssökandes tidsanvändning 
Hammarström (1996) skriver om intervjuer som gjorts med ungdomar som bor på landsbygden. 

De visade att en del av de arbetslösa unga männen svartjobbar. På landsbygden är den relativa 

sannolikheten högre att arbetslösa har någon att umgås med om dagarna jämfört med i staden. 

Därför kan andra attityder utvecklas till avsaknaden av arbete, omgivningen ser inte ner på 

arbetslösa. Det handlar såväl om möjligheter till alternativ tidsanvändning som kulturella 

skillnader i arbetsattityder mellan stad och landsbygd. I Crist et al. (2000) studie visade det 

sig att individer utan arbete upplevde aktivitetskategorierna egenvård och underhåll 

(matlagning, städning, tvätt och inköp) som mer tillfredsställande i jämförelse med 

arbetande individer. Enligt Hammarström (1996) använde de arbetslösa inte tiden till något 

meningsfullt, trots att de hade mer tid att disponera jämfört med dem som arbetade. I motsats 

till vad man skulle kunna tänka sig minskade arbetslösa sitt engagemang i föreningsaktiviteter, 

sitt umgänge med vänner, sina bibliotekslån etcetera. Tidsupplevelsen framstår i många 

arbetslöshetsstudier som en central fråga. Samtidigt som en av de få positiva sidorna med 

arbetslöshet just är att få gott om tid, innebär detta på sikt ett problem med att få tiden att gå och 

hitta något att göra. I början av arbetslösheten kan tiden upplevas som en tillgång, men efter 

några veckor blir den en belastning. I intervjuerna i denna studie med arbetslösa ungdomar, är 

svaret ”Jag gör ingenting om dagarna” återkommande när de får frågor kring hur de använder 

sin tid. Vidare skriver samma författare att ett återkommande tema i intervjuer med arbetslösa 
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unga kvinnor är att de blir folkskygga och isolerar sig i hemmet. En del kvinnor tillbringar 

dagarna med att gå runt i affärer, medan andra har vänner eller släktingar att umgås med. Många 

arbetslösa unga kvinnor har hund. Därigenom tycker de sig få en meningsfull uppgift om 

dagarna. De arbetslösa unga männen beskriver andra aktiviteter om dagarna än kvinnorna. De 

mekar med bilen, hänger med gänget och tittar på video. Andra arbetslösa män, som står utanför 

gängets gemenskap, berättar om fritidsintressen såsom jakt, fiske och musik. 

 

Hammarström (1996) menar att fritiden försämras för arbetslösa individer, mest bland unga 

kvinnor. Erfarenheten tyder på att ju mer aktiv en människa är under arbetstiden, desto mer aktiv 

fritid har hon. Var tredje arbetslös ung kvinna är mest för sig själv om dagarna. Det betyder att 

de är mest isolerade av alla, nästan dubbelt så många ensamma jämfört med de arbetslösa unga 

männen. Minst ensamma är unga kvinnor som är insatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Studietiden innebär ofta goda möjligheter att lära känna nya människor.  

I Hultmans et al. (2006) studie undersöktes arbetslösas aktivitetsrepertoarer men av någon 

anledning har åldersgruppen 18 till 25 år uteslutits. Crist et al. (2000) menar att det behövs 

studier som inte bara fokuserar på arbetslösas tidsanvändning utan också på hur de arbetslösa 

upplever sina aktiviteter. 

 

 

Syfte 
 
 
Syftet med studien var att kartlägga unga arbetssökandes aktiviteter. Vidare var syftet att 

undersöka deras upplevelse av aktiviteterna som utfördes. 

 

 

Metod 
 
 
Metoden som valdes till studien var kvalitativ och kvantitativ. Enligt Wallén (1993) används 

kvalitativ metod för att få en uppfattning av människors upplevelser. Christiansen & Baum 

(1997) skriver att bästa sättet för att kartlägga aktiviteter är att använda en metod där både 

kvantitativ och kvalitativ data samlas in. 
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Urvalsförfarande 
För att få deltagare till studien kontaktades tre arbetsförmedlingar i södra Sverige. Då samtliga 

avböjde kontaktades i samråd med handledare ytterliggare en arbetsförmedling.   

En handläggare på arbetsförmedlingen informerades om studien. Den tillfrågade var intresserad 

av att hjälpa författarna få kontakt med arbetssökande ungdomar i åldern 20 till 25 år som 

behärskade det svenska språket. Samtliga ungdomar som kom på uppföljningssamtal en 

förmiddag på arbetsförmedlingen tillfrågades om att delta i studien.  

 

Beskrivning av urvalsgrupp  
De ungdomar som tillfrågades kom frivilligt till arbetsförmedlingen på uppföljningssamtal. Vid 

studiens genomförande var ingen av dem insatt i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

Totalt tillfrågades fem ungdomar, varav en avböjde. Det gav en svarsfrekvens på fyra varav två 

var kvinnor och två var män.  

Individ A var en kvinna på 22 år med gymnasieutbildning. Hon bodde i eget boende och hade 

varit arbetslös i åtta månader. Arbetet tog slut eftersom ett vikariat gick ut. Individ A hade innan 

arbetslösheten arbetat under två års tid och var den dagen studien genomfördes timanställd vid 

behov.  

Individ B var en kvinna på 20 år med gymnasieutbildning. Hon var samboende och hade varit 

arbetslös i en till två månader. Individ B hade tidigare haft arbete som vikarie och arbetade då i 

cirka 1.5 år. Arbetet tog slut då vikariatet gick ut. 

Individ C var en man på 20 år med gymnasieutbildning. Han bodde hemma med sin familj och 

hade varit arbetslös från och till under ett års tid.  Individ C hade tidigare arbetat under en 

månads tid. Arbetet tog slut eftersom tjänsten inte behövdes längre. 

Individ D var en man på 24 år med högskoleutbildning. Han bodde hemma med sin familj och 

hade varit arbetslös i fyra månader. Individ D hade arbetat till och från de senaste fyra åren. 

Arbetet tog slut eftersom hans vikariat gick ut. 

 

Metod för insamling av information 
För att samla in data användes ett kartläggningsinstrument som författarna till studien själva 

utformade, Aktivitetsdagbok. Då instrumentet utformades utgick författarna från Cynkin & 

Robinsons (1990) Activity Configuration Logg. Den användes i en studie av Karlsson et al. 

(1996) för att kartlägga aktivitetsmönstret och upplevelsen av aktivitetsmönstret hos 

förvärvsarbetande och sjukskrivna personer.  



 

8 

I Activity Configuration Logg beskriver respondenterna sin huvudsakliga aktivitet timme för 

timme under ett dygn. Därefter kategoriserar respondenterna sina aktiviteter och antecknar var 

aktiviteten utfördes. Ansträngning, meningsfullhet och resultat värderas på en likertskala mellan 

1 och 9. För att veta hur väl dagen representerar andra dagar i respondenternas liv, skall detta 

skattas på en femgradig skala där 1 innebär ”mycket väl” och 5 innebär ”inte alls”. 

Instrumentet Aktivitetsdagbok skiljer sig från Activity Configuration Logg på så vis att 

kategoriseringen av aktiviteterna uteslutits, då detta inte var relevant i förhållande till studiens 

syfte. Respondenterna ombads även svara på med vem aktiviteten utfördes och fick då 

svarsalternativen ”ensam”, med ”familj/sambo”, ”kompis” eller ”annan” att välja mellan (se 

bilaga 4). För att värdera upplevelsen av aktiviteterna skattade respondenterna hur bra de utförde 

aktiviteterna på en skala från 1 (mycket bra) till 5 (mycket dåligt), hur viktiga aktiviteterna var 

skattades på en skala från 1 (mycket vikig) till 5 (Slöseri med tid), slutligen skattades hur 

mycket de tyckte om aktiviteterna på en skala från 1 (mycket bra) till 5 (Ogillar den starkt). 

Värderingen gick till på så vis att de ringade in det svarsalternativ som bäst motsvarade deras 

upplevelse (se bilaga 4). 

Därefter kryssade respondenterna i rutan med svarsalternativet ”ja” eller ”nej” för att svara på 

om dagen representerade för dem en typisk dag. Slutligen skattades på en skala från 1 till 5, där 

1 innebar ”mycket bra” och 5 innebar ”mycket dåligt”, upplevelsen av dagen som helhet. 

Kartläggningsinstrumentet kompletterades med frågor kring ålder, kön, utbildning, boende och 

arbete för att senare kunna analysera datan. 

Då ett eget instrument konstruerats menar Patel & Davidson (1994) att det är lämpligt att någon 

som är väl insatt i problemområdet får granska instrumentets innehållsvaliditet. I samband med 

ett grupphandledningstillfälle innan studien påbörjades granskade handledare och studenter 

instrumentets innehåll. Alla synpunkter togs tillvara och instrumentet omarbetades för att bli 

mer korrekt. Patel & Davidsson (1994) skriver att man bör prova instrumentet på en grupp som 

liknar den urvalsgrupp instrumentet är avsett för, en pilotstudie. Enligt Bell (1995) är det bra att 

genomföra en pilotstudie för att förbättra instrumentets validitet. Syftet med pilotstudien var att 

kontrollera hur lång tid det tog att fylla i instrumentet, kontrollera om alla frågor och 

instruktioner var begripliga samt om det fanns frågor som inte gav någon användbar information 

som behövde strykas. Då det i författarnas fall inte var möjligt att göra en pilotstudie på 

arbetssökande ungdomar, valdes att göra pilotstudien med fyra ungdomar i åldern 20 till 25 år 

som behärskade det svenska språket. Pilotstudiens andra syfte var att kontrollera om 

respondenterna uppfattade instrumentet som tänkt. Patel & Davidsson (1994) skriver att 
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instrumentets tillförlitlighet, reliabilitet, handlar om hur väl instrumentet motstår 

slumpinflytanden. Om ett instrument ska betraktas som reliabel eller inte kan inte avgöras förrän 

den blivit besvarad. Christiansen & Baum (1997) menar att kartläggningsinstruments 

noggrannhet vanligen checkas genom intervjuer eller observationer för att fastställa validiteten. 

 

Procedur 
Efter uppföljningssamtalet visade handläggaren ungdomar som uppfyllde studiens 

urvalskriterier till ett rum där författarna till denna studie satt mellan klockan 9 och 12. Kort 

information om studien gavs och de tillfrågades om att delta. De respondenter som tackade ja 

tilldelades ett kuvert. Kuvertet innehöll information om studien (se bilaga 3), skriftliga 

instruktioner om hur de skulle fylla i aktivitetsdagboken (se bilaga 3), aktivitetsdagboken (se 

bilaga 4) samt ett formulär med övriga frågor (se bilaga 5). Därefter kunde ifyllandet börja. För 

samtliga respondenter tog aktivitetsdagboken mellan tio och tjugo minuter att fylla i. De fick 

därefter anvisningar om att lägga materialet i kuvertet och klistra igen det. 

 

Respondenterna informerades skriftligen om att vedertagna forskningsetiska regler hade 

tillämpats, att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sitt deltagande i studien utan att 

ange några skäl. Respondenterna garanterades anonymitet i studien då de avidentifierades. All 

data förstördes då studien slutförts.  

 

Bearbetning av den insamlade informationen 
Den insamlade informationen bearbetades i Microsoft Corporations (2002) kalkylprogram 

Excel. Datan komprimerades genom en tabell där resultaten av varje respondents aktiviteter 

sattes i kronologisk ordning (se bilaga 1). Denna tabell utlästes lodrätt för att titta på varje 

respondents aktivitetsrepertoar samt varje respondents tidsstruktur; när varje respondent gick 

upp, vilka aktiviteter som utfördes, hur länge aktiviteterna pågick samt när respondenten gick 

och lade sig. Tabellen utlästes även vågrätt för att jämföra respondenterna med varandra; vilka 

aktiviteter de hade gemensamt, var och med vem de utförde aktiviteterna samt vilka aktiviteter 

gruppen spenderade mest tid på. 

Ytterligare en tabell gjordes för att studera hur respondenterna värderade sina aktiviteter (se 

bilaga 2). Tabellen utlästes lodrätt för att titta på vilka aktiviteter som respondenten värderade 

högst och lägst. Författarna tittade även på hur varje respondent upplevde sin dag som helhet 

samt om respondenten värderade dagen som typisk. Tabellen utlästes vågrätt för att jämföra hur 
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respondenterna värderat sina aktiviteter, hur dagen som helhet värderats samt om de värderat 

dagen som en typisk dag. 

 

 

Resultat 
 
 
Resultatet redovisas först på individnivå. Därefter redovisas hela gruppen.  

I text redovisas respondenternas aktivitetsrepertoarer, vilka aktiviteter som utfördes, hur länge 

varje aktivitet pågick, när de gick upp samt när de gick och lade sig. Författarna valde att av 

respondenternas vakna tid redovisa med vem och var aktiviteterna utfördes. Därefter redovisas i 

ett cirkeldiagram kategorierna fritid, egenvård och produktivitet utifrån CMOP där författarna 

även har lagt till kategorin sömn. Slutligen redovisas i text vilka aktiviteter respondenterna 

värderade högst och lägst, hur de värderade sin dag som helhet samt om dagen var en för dem 

typisk dag.  

 

I text redovisas vilka aktiviteter två eller flera respondenter hade gemensamt. Vidare redovisas 

när respondenterna gick upp samt gick och lade sig. Var och med vem respondenternas 

aktiviteter utfördes redovisas och jämförs såväl i text som i stapeldiagram. Respondenternas 

aktivitetskategorier redovisas i ett cirkeldiagram. Därefter redovisas i text vilka 

aktivitetskategorier respondenterna värderat högst och lägst. Slutligen jämförs respondenternas 

värderingar kring upplevelsen av dagen som helhet samt om dagen representerade en typisk dag. 

 

Redovisning av individernas aktivitetsrepertoarer 

Individ A 
Individ A sov fram till klockan nio. På förmiddagen utfördes aktiviteterna städa (en timme) samt 

söka jobb på internet (två timmar). Tredje aktiviteten A antecknade var film (tre timmar). 

Eftermiddagen spenderades på ett köpcentrum (två timmar). Därefter lagade A mat och åt (två 

timmar). Under kvällstid tittade A på TV (tre timmar) och promenerade sedan hem. Vid 

hemkomst gjorde individ A i ordning sig för natten (en timme) och var färdig för att sova 

klockan elva.  
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Individ A var vaken fjorton timmar av dygnet, av dessa tillbringade A hälften av tiden ensam. 

Resterande tid tillbringades med en kompis. Fem timmar av den vakna tiden spenderades i 

hemmet, nio timmar på annan plats. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Aktivitetskategorier för individ A under ett dygn. 

 

Aktiviteterna individ A utförde har delats in i kategorierna fritid, egenvård, produktivitet och 

sömn (se figur 1). I fritid ingår aktiviteterna titta på film, shoppa och titta på TV. Egenvård 

inkluderar aktiviteterna äta, förflyttning och personlig vård. I produktivitet ingår aktiviteterna 

laga mat, söka jobb och städa. A sov i tio timmar.  

 

Individ A värderade aktiviteten titta på film högst. Upplevelsen av aktivitetsutförandet och 

aktivitetens meningsfullhet skattades båda som 2 (bra, viktig), tillfredsställelsen skattades som 1 

(mycket bra). 

Individ A värderade aktiviteten städa lägst. Upplevelsen av aktivitetsutförandet och 

tillfredsställelsen av aktiviteten skattades båda som 3 (medel-bra, sådär), aktivitetens 

meningsfullhet skattades som 2 (viktig). 

Upplevelsen av dagen som helhet skattade A som 3 på en skala från 1 (mycket bra) till 5 

(mycket dålig). Dagen representerade inte en typisk dag för individ A. 

 

Individ B 
Individ B sov fram till klockan sju. Första aktiviteterna som utfördes var utfodring samt skötsel 

av hästar (en timme). Därefter åt B frukost (en timme) och städade huset (tre timmar). Vid 

lunchtid utfördes aktiviteterna laga mat, äta (två timmar) och skötsel av hästar (en timme). På 

eftermiddagen red B (en timme) och skötte hästar (en timme). Därefter antecknades aktiviteten 

dusch (en timme). På kvällen satt individ B framför datorn och tittade på TV (två timmar). 
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Sedan utfördes aktiviteterna laga mat och äta (en timme). Innan sänggående tittade B på TV (en 

timme) och gjorde sig i ordning (en timme). B sov då klockan slagit elva.  

 

Individ B var vaken sexton timmar av dygnet, av dessa tillbringades tretton timmar ensam. 

Resterande tre timmar tillbringade B med sin sambo. Samtliga aktiviteter utfördes i hemmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Aktivitetskategorier för individ B under ett dygn. 

 

Aktiviteterna individ B utförde har delats in i kategorierna fritid, egenvård, produktivitet och 

sömn (se figur 2). I fritid ingår aktiviteterna ridning, TV och data. Egenvård inkluderar 

aktiviteterna frukost, dusch, äta och personlig vård. I produktivitet ingår aktiviteterna 

hästskötsel, städa och laga mat. Individ B sov i åtta timmar.  

 

Aktiviteterna individ B värderade högst var hästskötsel och ridning. Upplevelsen av 

aktivitetsutförandet, aktivitetens meningsfullhet och tillfredsställelsen av aktiviteten skattades 

samtliga som 1 (mycket bra, mycket viktig, mycket bra). 

Aktiviteten städa värderade B lägst. Aktivitetsutförandet skattades som 2 (bra), aktivitetens 

meningsfullhet och tillfredsställelsen av aktiviteten skattades båda som 4 (vill helst inte utföra 

den, ogillar). 

Upplevelsen av dagen som helhet skattade B som 2 på en skala från 1 (mycket bra) till 5 

(mycket dålig). Individ B svarade inte på frågan om dagen representerade en typisk dag.  

 

Individ C 
Individ C steg upp klockan åtta på morgonen, åt frukost (en timme) och duschade (en timme). 

Därefter åkte C hem (två timmar). Vid hemkomst umgicks C med familjen (en timme). Nästa 

aktivitet som antecknades var sitta vid datorn (tre timmar). På eftermiddagen åkte individ C bil 
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(en timme) och åt (en timme). Under kvällstid tittade C på TV (en timme) och pratade i telefon 

(tre timmar). Individ C gick och lade sig klockan tio. 

 

Individ C var vaken fjorton timmar av dygnet, varav hälften av tiden tillbringades ensam. 

Resterande tid tillbringade individ C med familj och annan person. Nio timmar av den vakna 

tiden spenderades hemma, fem timmar på annan plats. 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 

 

Figur 3. Aktivitetskategorier för individ C under ett dygn. 

 

Aktiviteterna individ C utförde har delats in i kategorierna fritid, egenvård, produktivitet och 

sömn (se figur 3). I fritid ingår aktiviteterna data, TV, telefon och umgänge med familj. 

Egenvård inkluderar aktiviteterna frukost, dusch, äta och förflyttning. Ingen aktivitet utfördes 

under kategorin produktivitet. Individ C sov i tio timmar. 

 

Individ C värderade aktiviteterna äta frukost och duscha högst. Aktivitetsutförandet, aktivitetens 

meningsfullhet och tillfredsställelsen av aktiviteten skattades samtliga som 1 (mycket bra, 

mycket viktig, mycket bra). 

Aktiviteten åka bil till verkstaden värderades lägst. Aktivitetsutförandet skattades som 1 (mycket 

bra), aktivitetens meningsfullhet och tillfredsställelsen av aktiviteten skattades som 4 (vill helst 

inte utföra den, ogillar). 

Upplevelsen av dagen som helhet skattade C som 2 på en skala från 1 (mycket bra) till 5 

(mycket dålig). Dagen representerade för individ C en typisk dag. 
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Individ D 
Individ D gick upp klockan tio. Första aktiviteten som utfördes var styrketräning (två timmar). 

Därefter surfade D på internet (två timmar) och tittade på TV (en timme). Under eftermiddagen 

promenerade D (en timme), tränade (två timmar) och åt (en timme). På kvällen tittade D på TV 

(en timme), tränade (en timme) och surfade på internet (en timme). Individ D gick och lade sig 

klockan tio. 

 

Individ D var vaken tolv timmar av dygnet, varav nio timmar tillbringades ensam. Resterande 

tre timmar tillbringades med kompis eller annan person. Nio timmar av den vakna tiden 

spenderades i hemmet, resterande på annan plats. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Aktivitetskategorier för individ D under ett dygn. 

 

Aktiviteterna Individ D utförde har delats in i kategorierna fritid, egenvård, produktivitet och 

sömn (se figur 4). Fritid inkluderar aktiviteterna träning, TV, promenad och data. Egenvård 

inkluderar aktiviteten äta. Ingen aktivitet utfördes under kategorin produktivitet. D sov i tolv 

timmar. 

 

Individ D värderade aktiviteterna pingis/tennis, promenad och äta högst. Aktivitetsutförandet, 

aktiviteternas meningsfullhet och tillfredsställelsen av aktiviteterna skattades som 1 (mycket bra, 

mycket viktig, mycket bra). 

Aktiviteten titta på TV värderades lägst. Aktivitetsutförandet skattades som 2 (bra), Aktivitetens 

meningsfullhet och tillfredsställelsen av aktiviteten skattades som 3 (sådär). 

Upplevelsen av dagen som helhet skattade D som 4 på en skala från 1 (mycket bra) till 5 

(mycket dålig). Dagen representerade för individ D en typisk dag. 
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Redovisning av gruppens aktivitetsrepertoar 
Alla fyra individer hade aktiviteterna sitta vid datorn, titta på TV och äta gemensamt.  

Aktiviteter A och B hade gemensamt som inte C och D hade var aktiviteterna laga mat och 

städa. Individ C och D satt framför datorn under längre tid i jämförelse med individ A och B. 

Alla fyra individer gick upp mellan klockan sju och tio på morgonen och gick och lade sig 

mellan klockan tio och elva på kvällen. 

 

Av den vakna tiden spenderade gruppen mesta delen av tiden ensamma (64 %). Resterande tid 

tillbringades tillsammans med; kompis, familj/sambo eller annan (36 %). Under den vakna tiden 

var gruppen mesta delen av tiden i hemmet (70 %), resterande tid (30 %) var de på någon annan 

plats.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Var och med vem aktiviteterna utfördes. 

 

A och C hade gemensamt att de var ensamma 50 % av den vakna tiden. B och D hade 

gemensamt att de var ensamma mer än 75 % av dagen. A, C och D hade alla tre gemensamt att 

de någon gång under dagen vistats på annan plats tillsammans med någon. A och D tillbringade 

all sin tid i hemmet ensamma (se figur 5).  
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Figur 6. Indelning av aktivitetskategorier för gruppen under ett dygn. 
 

Gruppens aktiviteter delades in i kategorierna fritid, egenvård, produktivitet och sömn. 

Indelningen visade att fritid och sömn upptog största delen utav dygnet (se figur 6).  

 

Individ A och D hade gemensamt att de värderade de aktiviteter som tillhör kategorin fritid 

högst. A och B hade gemensamt att de värderade aktiviteten städa som tillhör kategorin 

produktivitet lägst. C och D hade gemensamt att de skattade 1 på aktivitetsutförandet (mycket 

bra) på fler aktiviteter än A och B.  

Individ B och C hade gemensamt att de värderade dagen som helhet som 2 (bra). Gemensamt för 

C och D var att båda ansåg att dagen representerade en för dom typisk dag. 

 

 

Diskussion 
 
 
Metoddiskussion  
Ett urvalskriterium för att delta i studien var att respondenterna skulle vara mellan 18 och 25 år. 

Urvalsgruppen 20 till 25 år bestämdes genom samtal med en handläggare på arbetsförmedlingen 

eftersom de endast kunde erbjuda ungdomar i detta åldersspann. Ungdomar mellan 18 och 20 år 

administrerades på annat sätt i denna kommun. Då urvalsförfarandet blev fördröjt fanns inte 

någon tid att kontakta ytterligare instanser. Valet av ålder kan diskuteras då författarna anser att 

det skulle vara relevant att studera åldersgruppen 18 till 25 år. Det skulle innebära en annan 

åldersfördelning vilket författarna tror skulle ge ett annat resultat av tidsanvändning, val av 

aktiviteter samt vid värdering av aktiviteter. Detta eftersom författarna tror att det skulle kunna 

vara större skillnader kring utbildningsgrad, mognad, boendeform samt arbetserfarenhet som 

kan ha betydelse vid tidsanvändning, val av aktiviteter samt vid värdering av aktiviteter.  
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Svårigheter att få deltagare till studien har enligt en handläggare berott på tidsbrist, en annan 

menade att deras ungdomar inte var mogna för vår studie och en tredje menade att deras 

ungdomar inte var representativa för gruppen arbetslösa. Då tre arbetsförmedlingar nekat till att 

bistå hjälp med urvalsförfarandet, var det lätt för författarna att få en känsla av att orsaken till 

nekandet kan ha grundat sig i oro för att negativa svar skulle visas kring arbetsförmedlingens 

insatser. Författarna menar att de gjort vad de kunnat för att framföra syftet med studien på ett 

tydligt sätt och anser inte att de kunnat framföra information om studien tydligare. 

 

Författarna studerade två kartläggningsinstrument innan de beslöt sig för att konstruera ett eget. 

Instrumentet Kartläggning av Aktivitet uteslöts då det saknade referens och fullständig manual. 

Cynkin & Robinsons (1990) instrument uteslöts då författarna inte ansåg att det i förhållande till 

studiens syfte var nödvändigt att urvalsgruppen själva skulle kategorisera sina aktiviteter. 

Författarna beslöt sig för att själva kategorisera aktiviteterna i efterhand utifrån CMOP.  

Kategoriseringen kompletterades med kategorin sömn då författarna ansåg detta var 

betydelsefullt för att studera respondenternas tidsanvändning över dygnet. Kategoriseringen 

ansåg författarna var nödvändig för att studera respondenternas aktivitetsfördelning. En annan 

orsak till att Cynkin & Robinsons (1990) instrument uteslöts var att frågorna kring 

respondenternas upplevelse av sina aktiviteter inte stämde överens med studiens syfte. Frågor 

kring ansträngning och resultat var inte relevant i denna studie.  

 

Författarna valde att genomföra datainsamlingen med hjälp av ett kartläggningsinstrument med 

till största delen slutna frågor. Respondenterna ombads fylla i instrumentet på plats.  Författarna 

tänkte sig att denna metod för insamling av data skulle ge högre svarsfrekvens än att använda sig 

av intervju eller genom ett kartläggningsinstrument som respondenterna skulle fylla i hemma. 

Andra fördelar med valet av metod innebar att det gick snabbt att fylla i instrumentet. 

Författarna kunde då studien slutförts se att kartläggningsinstrumentet inte gav tillräcklig 

information kring respondenternas aktiviteter. Om instrumentet hade kompletterats med en 

intervju tror författarna att respondenternas svar blivit mer förståliga, då författarna hade haft 

möjligheter att ställa följdfrågor. Denna metod hade till exempel kunnat förtydliga aktiviteten 

surfa på internet då intervjun fastställt syftet med aktiviteten. Författarna valde att använda sig 

av timmes intervaller i instrumentet då respondenterna skulle beskriva gårdagens aktiviteter. 

Halvtimmesintervaller hade eventuellt blivit för omfattande. Funderingar fanns även på att dela 

in dagen i fyra olika sektioner (förmiddag, eftermiddag, kväll och natt) men alternativet uteslöts 
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eftersom författarna inte trodde det skulle ge tillräcklig information. Nackdelen med valet av 

timmesintervaller där endast den huvudsakliga aktiviteten ska redovisas innebär att många 

sekundära aktiviteter respondenterna utfört inte har kommit med. Efter studiens genomförande 

menar författarna att en metod där respondenterna ombeds att fylla i ett kartläggningsinstrument 

med halvtimmesintevaller hemma med en efterföljande intervju hade visat ett mer korrekt 

resultat. 

 

Deltagarna värderade upplevelsen av sina aktiviteter på en skala från 1 till 5 där fasta 

svarsalternativ fanns till varje siffra. Detta ansåg författarna skulle underlätta vid ifyllandet av 

dagboken. Dessutom kan det ha minskat risken för feltolkningar. Dagbokens design 

förtydligades då siffror istället för bokstäver användes. Trots detta misstänker författarna att det 

kan ha blivit feltolkningar vid ifyllandet av dagboken som kan ha berott på otydliga 

formuleringar. Det fjärde svarsalternativet till frågan ”För mig är denna aktivitet” (se bilaga 4) 

kan ha feltolkats då aktiviteter kan upplevas viktiga trots att man helst inte vill utföra dom. 

Alternativ till hur svarsalternativen istället kunde ha formulerats är: 1 = Mycket viktig,  

2 = Viktig, 3 = Sådär viktig, 4 = Oviktig och 5 = Totalt oviktig.  

Författarna är kritiska till instrumentets reliabilitet och validitet. En av respondenterna hade själv 

lagt till ett svarsalternativ till frågan hur väl dagen representerade en vanlig dag. Istället kunde 

författarna, som i Cynkin & Robinsons (1990) instrument, ha använt sig av en skala från 1 till 5 

för att undersöka hur representativ dagen är. Författarna anser inte att instrumentet är reliabelt 

eller valitt, dels eftersom pilotstudien av instrumentet inte är så omfattande att den kan räknas 

för att styrka dess begrepp, dels eftersom instrumentet bör granskas mer ingående av personer 

som är väl insatta i problemområdet. Författarna ansåg att de före studiens genomförande gjort 

vad de kunnat för att stärka instrumentets validitet och reliabilitet.   

 

Vid ifyllandet av kartläggningsinstrumentet kan respondenterna ha påverkats av författarnas 

närvaro. Respondenterna kan ha varit stressade vid ifyllandet då de inte var förberedda på att 

delta i studien. Instrumentet tog mellan tio och tjugo minuter för respondenterna att fylla i vilket 

författarna tycker är kort tid. Den korta tiden kan ha berott på respondenternas eventuella stress 

vid ifyllandet. Denna process hade kunnat förbättras om respondenterna blivit tillfrågade någon 

dag före studien. Det är inte självklart att deltagarna vill redovisa för alla sina aktiviteter vilket 

författarna kan tänka sig har påverkat ifyllandet av instrumentet. Detta kan bero på normer och 

värderingar i samhället, till exempel synen på arbetslösa. 
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Författarna valde att redovisa resultatet på individnivå och gruppnivå. Detta eftersom författarna 

dels ansåg att det var intressant att analysera respondenterna var för sig och dessutom intressant 

att jämföra respondenterna med varandra.  

 

Resultatdiskussion 

Diskussion individnivå 
Individ A 

Dagen som studerades spenderade A två timmar på ett köpcentrum. Enligt Hammarström (1996) 

är detta en vanlig aktivitet för arbetslösa kvinnor. Hammarström (1996) menar att risken för att 

bli passiv ökar desto längre någon går arbetslös. Individ A hade varit arbetslös i åtta månader 

vilket författarna tycker är en lång tid. A tillbringade hälften av sin tid på annan plats 

tillsammans med någon. Cynkin & Robinson (1990) menar att när individen utför olika 

aktiviteter bidrar dessa till psykiskt och fysiskt välbefinnande. Författarna kan utifrån resultatet 

dra slutsatsen att aktiviteterna som utfördes på annan plats tillsammans med någon var positiva 

för individ A då dessa aktiviteter minskar de risker Hammarström (1996) beskriver som 

isolering, folkskygghet samt brist på sociala kontakter. Om det är så att A tillbringar all sin tid 

tillsammans med samma person kan författarna tänka sig att det kan leda till att A blir folkskygg 

för andra personer än den hon spenderar sin tid med och då inte tränar sin sociala förmåga med 

andra.  

 

Individ A utförde aktiviteter inom samtliga aktivitetskategorier. Författarna menar att detta är 

positivt då A bibehåller och tränar de förmågor Hammarström (1996) lägger vikt på inför ett 

kommande arbete, nämligen tidsstruktur, sociala kontakter, träning, färdighet och kunskap inom 

olika områden. Crist et al. (2000) menar även att det är nödvändigt att skapa balans mellan 

aktivitetskategorierna för att uppnå en hälsosam livsstil. 

 

Författarna studerade hur A värderade sina aktiviteter, A hade inte skattat 1 (mycket bra) vid 

utförandet av någon av sina aktiviteter. Detta kan vara ett tecken på dåligt självförtroende, 

depression eller kompetensförlust anser författarna, detta argument styrks av det Hammarstöm 

(1996) skriver om brist på kontroll som medför passivitet, negativ självuppfattning, dåligt 

självförtroende samt depression. Individ A värderade sin dag som helhet med 3 (sådär). Att A 

inte värderade dagen högre tror författarna kan bero på att A inte hade ett fast arbete. Detta 

resonemang grundar sig på att individ A endast skattat aktiviteten söka jobb på internet som 1 
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(mycket viktig). Alla andra aktiviteter värderades lägre. Townsend et al. (2002) menar att en 

aktivitet är meningsfull då individen når det mål eller syfte som anses värdefullt, kulturellt eller 

personligt, vilket A upplevde med aktiviteten söka jobb. 

Dagen som studerades var för individ A inte en typisk dag. Författarna tror att detta kan bero på 

att A var timanställd och arbetade vid behov. Det är möjligt att A såg arbetsdagarna som mer 

representativa för en vanlig dag.  

 

Individ B:  

Individ B spenderade all sin tid i hemmet och var ensam mer än 80 % av dagen, vilket är i linje 

med Hammarströms (1996) resultat att var tredje arbetslös ung kvinna mest var för sig själv om 

dagarna. Det framkom vidare i den studien att de arbetslösa kvinnorna kunde bli folkskygga och 

isolera sig. Författarna menar att om samband finns mellan B och dessa konsekvenser kan B få 

svårigheter med att söka och utföra ett arbete. 

Individ B använde mesta delen av sin vakna tid till aktiviteter inom produktivitet. Författarna 

anser att B var aktiv då B valt alternativa aktiviteter till avlönat arbete. Aktiviteterna B har som 

ingår i produktivitet är obligatoriska och nödvändiga enligt författarna. Detta hjälper B att få 

struktur på dagen då dessa aktiviteter är tidsbestämda. Crist el al. (2000) styrker detta med att ett 

arbete skapar ett behov för människan att organisera sina aktiviteter, var och när de ska utföras. 

De obligatoriska tidsbestämda aktiviteterna har lett till att B måste stiga upp en viss tid på 

morgonen. Enligt Kleiber, Larson & Csikszentmihalyis studie sover vuxna normalt ca 30 % av 

dygnet, vilket stämmer överens med hur mycket sömn B hade. Författarna anser att B 

spenderade mycket tid på aktiviteter inom kategorin produktivitet detta kan leda till att B får 

svårt att hinna med ett lönearbete. För att ha tid med ett arbete menar författarna att B måste 

anpassa och strukturera om sin dag. Med tanke på att individ B värderade många av sina 

aktiviteter inom produktivitet med de högsta värdena kan det bli svårt för B att hitta motivation 

till att vilja strukturera om sin dag. Townsend et al. (2002) och Crist et al. (2000) menar båda att 

arbetsterapi kan vara till hjälp för att motivera människor till att förändra sitt aktivitetsutförande 

då det behövs. Individ B värderade sina aktiviteter hästskötsel och ridning med de högsta 

värdena, detta tyder enligt Hammarström (1996) på att B genom hästen har meningsfulla 

aktiviteter om dagarna. B värderade många av sina aktiviteter som meningsfulla vilket inte 

stämmer överens med den allmänna beskrivningen som innebär att arbetslösa inte använder 

tiden till något de upplever som meningsfullt enligt Hammarström (1996). Författarna anser att 

det är positivt att B utför meningsfulla aktiviteter då Kielhofner (2002) och Townsend et al. 
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(2002) skriver att det är allmänt känt att detta har samband med en god hälsa. Författarna kan 

även tänka sig att denna skattning kan vara till hjälp för B:s väg till ett arbete. B värderade 

meningsfullhet och tillfredsställelse av aktiviteten städa med de näst lägsta värdena. Trots detta 

utförde individ B aktiviteten i tre timmar. Författarna kan tänka sig att B utförde aktiviteten 

enbart för att få tiden att gå.  

Individ B skattade upplevelsen av dagen som helhet med det näst högsta värdet. Författarna 

reagerade över värderingen med tanke på B:s ensamma tid i hemmet. Eftersom B inte svarade på 

frågan om dagen representerade en typisk dag kan författarna eventuellt tänka sig att en typisk 

dag för B tillbringas tillsammans med andra på annan plats. Om detta är ett tänkbart alternativ 

kan den höga skattningen av dagen som helhet bero på att individ B faktiskt tycker det är skönt 

att tillbringa tiden ensam i hemmiljön. 

    

Individ C 

Individ C umgicks med familjen en timme mitt på dagen. Författarna menar att det är ovanligt 

att familjen är hemma vid denna tidpunkt. Orsak till detta kan enligt författarna vara att fler i 

familjen eventuellt är arbetslösa. I en sådan situation kan arbetslösheten upplevas som positiv 

enligt Hammarström (1996). Författarna kan även tänka sig andra orsaker som till exempel 

sjukdom, föräldraledighet, skiftarbete, semester eller att de var hemma på lunch. 

Individ C utförde aktiviteter ensam samt tillsammans med andra i både hemmiljö och annan 

plats. Detta tycker författarna är positivt då C tränar sina erfarenheter och förmågor som till 

exempel sociala kontakter, bekräftar sin identitet samt befinner sig i olika roller. Vilket kan vara 

till nytta i det framtida livet och till det framtida yrket. Broom et al. (2006) menar att denna 

träning har stor betydelse i strävan att uppnå en god hälsa. 

 

Individ C utförde inga aktiviteter inom produktivitet. Författarna tror det kan bero på att C bodde 

hemma och då inte behövde utföra aktiviteter inom denna kategori. Detta menar författarna kan 

vara negativt då C inte övar sig i aktiviteter som är nödvändiga för att bli självständig. 

Christiansen & Baum (1997) menar att alla människor måste öva sig på aktiviteter inom 

kategorin produktivitet då erfarenheterna senare i livet är nödvändig för försörjning och 

uppehälle. Eftersom C skattade sin dag som typisk menar författarna att C borde utföra 

aktiviteter inom produktivitet för att inse vad det innebär att ta ansvar vilket är nödvändigt för 

C:s väg till arbete. Individ C sov mer än 40 % av dygnets timmar vilket författarna anser är lång 

tid då det i studier, som tidigare nämnts, visat sig att vuxna i genomsnitt sover 30 % av dygnet. 
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Att C sov så mycket kan enligt författarna bero på att C inte hade någon aktivitet att utföra på 

morgonen som gjort det nödvändigt att stiga upp. Individ C skattade aktiviteter inom egenvård 

högst. Författarna har sett att den höga skattningen kan ha berott på yttre faktorer då dessa 

aktiviteter utfördes tillsammans med annan på annan plats. 

C värderade aktiviteten åka till verkstaden med familjen lägst. Författarna tror detta dels kan ha 

berott på att C inte själv valt att utföra aktiviteten men det kan även ha berott på att C fått avstå 

från någon av sina egna aktiviteter. Timmarna före denna aktivitet satt C framför datorn som 

värderats som en meningsfull och tillfredsställande aktivitet. Författarna kan då tänka sig att C 

ville fortsätta utföra denna aktivitet istället för att åka till verkstaden.  

 

Hammarström (1996) skriver att ju längre en person går arbetslös, desto mindre blir 

möjligheterna att få jobb och desto mer anpassar personen sig till tillvaron som arbetslös. 

Författarna anser att denna beskrivning stämmer bra in på C som varit arbetslös sedan ett år 

tillbaka. Vidare tycker författarna att C anpassat sig i rollen som arbetslös då dagen beskrivs 

som en typisk dag vilken C skattade med det näst högsta värdet.  

 

Individ D 

Individ D spenderade sex timmar av dygnets timmar med träning. Hammarström (1996) menar 

att arbetslösa kan ha svårt att få tiden att gå. Författarna tror att D spenderade så mycket tid på 

träning av denna orsak. Dessutom menar författarna att en del av D:s träning eventuellt utfördes 

för att umgås med andra människor och för att träningen upplevdes som positiv och meningsfull. 

Under hela dagen utförde D endast fyra aktiviteter, träning, titta på TV, äta och sitta vid datorn. 

Detta tycker författarna är väldigt lite och kan tänka sig att detta kan leda till kompetensförlust 

hos individ D, vilket Hammarström (1996) skriver om.  

 

Den tid individ D var hemma tillbringades ensam trots att D bodde hos sina föräldrar. Orsaker 

till att D är ensam i hemmet menar författarna kan bero på att föräldrarna är bortresta eller att D 

inte anser att de huvudsakliga aktiviteterna skedde tillsammans med föräldrarna. 70 % av tiden 

spenderade D ensam, detta kan enligt författarna leda till att D inte utvecklar sin sociala 

förmåga. God social förmåga anser författarna är viktigt dels för att söka arbete och dels för att 

trivas på en arbetsplats. Det är även viktigt för att kunna samarbeta med andra människor vilket 

kan vara avgörande vid en anställning.  
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Författarna tycker att individ D hade en märkbart ojämn aktivitetsobalans eftersom mesta delen 

av aktiviteterna utgjordes av kategorierna fritid och sömn. Townsend et al. (2002) menar att det 

är viktigt att skapa balans mellan produktivitet, fritid och egenvård för att uppnå en hälsosam 

livsstil. Författarna anser att individ D inte hade balans mellan dessa kategorier då D inte hade 

några aktiviteter inom produktivitet samt ytterst få aktiviteter inom egenvård. Dessutom sov D 

50 % av dygnet vilket markant skiljer sig från Kleiber, Larson, & Csikszentmihalyis (1986) 

studie där vuxna generellt spenderar 30 % av dygnet till sömn. Som tidigare nämnts av 

författarna är det viktigt att individer utför aktiviteter inom kategorin produktivitet för att öva sig 

på att bli självständig och lära sig ta ansvar. Dessa egenskaper är viktiga att utveckla då 

arbetslivet står framför en. 

  

I resultatet framkom att individ D skattade upplevelsen av hela dagen som 4 vilket författarna 

tror kan innebära att D inte var nöjd med sin aktivitetsfördelning. Eftersom D värderade helheten 

av dagen som 4 menar författarna att D eventuellt även upplever en dålig hälsa. Författarna tror 

att individ D:s ålder och högskoleutbildning kan ha påverkat skattningen av dagen som helhet på 

så sätt att D har mer insikt och funderingar kring framtiden än de andra respondenterna i studien.  

 

Diskussion gruppnivå 
Aktiviteter som de två kvinnorna hade gemensamt som inte de två männen hade var aktiviteterna 

laga mat och städa. Detta menar författarna kan ha berott på att kvinnorna bodde i eget boende. 

Dessutom skriver Erlandsson (2003) att kvinnor lägger ner mer tid på hushållsarbete vilket 

författarna menar stämmer in på gruppen. Det kan enligt författarna även bero på att männen inte 

ser dessa aktiviteter som huvudsakliga vilket kan ha resulterat till ett felaktigt resultat då även 

männen utför aktiviteterna laga mat och städa. Vidare anser författarna det är möjligt att 

kvinnorna ansåg denna aktivitet mer viktig och därför utförde denna aktivitet oftare än männen. 

 

Samtliga respondenter steg upp mellan klockan sju och tio och gick och lade sig mellan klockan 

tio och elva. Författarna menar att majoriteten av respondenterna förkortat dagen då de stiger upp 

något senare än arbetande individer men ändå går och lägger sig vid ungefär samma tid som 

arbetande individer. Anledningen till detta tror författarna kan bero på att de flesta respondenter 

inte hade någon tidsbestämd aktivitet att stiga upp till. En annan anledning kan enligt författarna 

vara att de sov längre för att få tiden att gå fortare, vilket Hammarström (1996) beskriver med att 

i början av arbetslösheten kan tiden upplevas som en tillgång, men efter några veckor blir den en 
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belastning. Då författarna anser det är viktigt att undvika att detta blir en vana kan det vara av 

betydelse att hålla en tidsstruktur som gör det möjligt för respondenterna att få en daglig 

sysselsättning såsom arbete.  

 

Samtliga respondenter bodde på landsbygden. Hammarström (1996) menar att den relativa 

sannolikheten att det finns fler arbetslösa att vara tillsammans med om dagarna på landsbygden 

är högre jämfört med i staden. Detta kan ha visat sig i aktivitetsdagböckerna då några 

respondenter träffade kompisar mitt på dagen. Men författarna menar att detta även kan vara 

kompisar som studerade eller hade ett deltidsjobb.  

För samtliga respondenter dominerade den ensamma tiden i hemmet. Hammarström (1996) 

skriver att ensamhet kan leda till brist på sociala relationer. Detta kan enligt författarna på sikt 

leda till att respondenterna får svårare att klara av ett arbete. Författarna anser det är viktigt för 

dem att få någon sorts strukturerad daglig sysselsättning som till exempel arbete för att öka tiden 

tillsammans med andra samt för att få intryck från andra kontexter för att uppleva ansvarskänsla 

och en meningsfull vardag. Enligt Hammarström (1996) och Broom et al. (2006) ger arbetet 

ungdomar många positiva aspekter; identitetsutveckling, träning i sociala interaktioner, kunskap 

och erfarenheter inom arbetsområde. Författarna menar att den ensamma tiden i hemmet kan 

leda till att respondenterna får färre roller. Kielhofner (2002) skriver att en roll ger individen en 

identitet, kunskap och erfarenheter samt mer eller mindre engagemang med andra. Författarna 

menar att om respondenterna spenderar mer av sin tid tillsammans med andra och i andra 

kontexter ökar antalet roller som leder till personlig utveckling. 

 

Resultatet visade att respondenterna spenderade mesta delen av dygnet inom kategorierna sömn 

och fritid. I jämförelse med Kleiber, Larson & Csikszentmihalyis (1986) studie spenderar 

respondenterna cirka 10 % mer tid inom kategorierna sömn och fritid. Författarna anser att deras 

aktivitetsfördelning måste förändras då arbete blir aktuellt. För att ha tid till ett arbete menar 

författarna att de måste avstå alternativt korta ner tiden från en del aktiviteter som ingår i 

kategorierna sömn och fritid. Författarna tror att några av respondenterna kan behöva hjälp med 

att anpassa aktivitetsfördelningen då arbete blir aktuellt. Law et al. (2001) menar att 

tidsanvändningsinstrument gör det möjligt för arbetsterapeuter att kartlägga en dags aktiviteter 

och därigenom hjälpa klienter se hinder och möjligheter som kan leda till en ökad 

tillfredsställelse. Författarna är inte överraskade att kategorin produktivitet utgjorde en liten del 
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av dagen då gruppen inte spenderade tid på avlönat arbete, vilket vanligtvis utgör 25 % av 

dygnet enligt Kleiber, Larson & Csikszentmihalyi (1986).   

 

Kategorin fritid har värderats högst av två respondenter. Townsend et al. (2002) skriver att 

fritidsaktiviteter oftast är aktiviteter som är självvalda och som kan kopplas till glädje och nöje 

som förgyller tillvaron. Författarna tror att detta är orsaken till den höga skattningen. 

Dessutom har det framkommit att majoriteten av respondenterna skattade aktiviteter som tillhör 

kategorierna produktivitet och egenvård lägst. Författarna tror det kan ha varit yttre faktorer som 

påverkat att dessa aktiviteter varit nödvändiga att utföra. De yttre faktorerna kan enligt 

författarna bero på kulturella normer i samhället såsom att hjälpa familjen eller städa när det är 

smutsigt.  

 

Ingen av respondenterna hade värderat upplevelsen av dagen som helhet med en etta (mycket 

bra). Detta tycker författarna är positivt ur den synvinkeln att respondenterna inte är helt nöjda 

med sina aktiviteter och upplevelsen av aktiviteterna. Författarna kan då tänka sig att det finns 

motivation hos dem att vilja förbättra sin vardag. Vidare kan författarna tänka sig att värderingen 

kan bero på deras avsaknad av arbete i vardagen. Författarna menar även att värderingen kan 

vara negativ ur den synvinkeln att respondenterna inte upplever helheten av dagens aktiviteter 

helt tillfredställande och meningsfulla vilket även Persson (2001) menar kan vara en riskfaktor 

för hälsan. 

 

Sammanfattningsvis framkom det av resultatet att respondenterna utförde olika aktiviteter och 

skattade upplevelsen av dessa olika. Detta medför att resultatet inte går att generalisera utan ger 

mest tillförlitligt resultat på individnivå. Det märkbara för respondenterna var att dem större 

delen av den vakna tiden utförde aktiviteterna ensamma hemma. Resultatet visade även på 

respondenternas ojämna aktivitetsbalans, då fritid och sömn upptog mesta delen av dygnet. 

Författarna kan inte dra någon slutsats kring upplevelsen av dagen som helhet för alla 

respondenterna då de skattat dessa med olika värden.   

 

Slutligen menar författarna att det behövs fler studier kring kartläggning av arbetssökande 

ungdomars aktiviteter, då denna pilotstudie inte är tillräcklig samt eftersom författarna endast 

hittat Hammarströms (1996) studie. I efterföljande studier menar författarna att det skulle vara 
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intressant att undersöka arbetsterapeutens roll i arbetet med dessa ungdomar. Det skulle även 

vara intressant att i framtiden utvärdera effekter av arbetsterapeutiska insatser för denna grupp. 

 

 



 

 

Referenslista 
 

Arbetsmarknadsstyrelsen. (publicerad 2006, 10). [online]. Hämtad 2 November, 2006, från: 

http://www.ams.se/admin/Documents/ams/arbdata/arblos/2006/arb0610k.pdf 

 

Bell, J. (1995). (2a uppl.). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 
 

Broom, D.H., D´Souza, R.M., Strazdins, L., Butterworth, P., Parslow, R., & Rodgers, B. (2006). 

The lesser evil: Bad jobs or unemployment? A survey of mid-ages Australians. Social Science 

and  Medicine, 63(3), 575-586. 

 

Christiansen, C., & Baum, C. (1997). Occupational Therapy: Enabling Function and Well-

Being. (2nd ed.). Thorofare: SLACK Incorporated. 

 

Christiansen, C.H., Clark, F., Kielhofner, G., & Rogers, J. (1995). Position Paper: Occupation. 

American Journal of Occupational Therapy, 49(10), 1015-1018. 

 

Clark, F. A., Parham, D., Carlson, M. E., Frank, G., Jackson, J., Pierce, D., Wolfe, R., & Zemke, 

R. (1991). Occupational Science: Academic innovation in the service of occupational therapy`s 

future. American Journal of Occupational Therapy, 45, 300-310. 

 

Crist, P., Davis, C., & Coffin, P. (2000). The Effects of Employment and Mental Health Status 

on the Balance of Work, Play/Leisure, Self-Care, and Rest. Occupational Therapy in 

MentalHealth, 15 (1), 27-42. 

 

Cynkin, S., & Mazur Robinson, A. (1990). Occupational Therapy and Activities Health: 

Toward Health Through Activities. Boston: Little, Brown and Company. 

 

Erlandsson, L-K. (2003). 101 Women`s Patterns of Daily Occupations. Characteristics and 

Relationships to Health and Well-being. Studentlitteratur: Lund. 

 

Exel. (2002). Microsoft Coporation. 



 

 

 

Fidler, G. S. (1996). Life-Style Performance: From profile to conceptual model. American 

Journal of Occupational Therapy. 48(11), 1006-1103. 

 

Forssell, J. (publicerad 2006, 02, 24). Låt unga arbeta utan skatt och avtal. Göteborgs-Posten, 

debatt. [online]. Hämtad 4 september, 2006, från: 

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=260837 

 

Hammarström, A. (1996). Arbetslöshet och ohälsa –om ungdomars livsvillkor. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Hultman, B., Hemlin, S., & Hörnqvist, J. (2006). Quality of life among unemployed and 

employed people in northern Sweden. Are there any differences?. Work, 26, (47-56). 

 

Karlsson, E., Söderback, I., Synnerholm, M., Ekholm, J., & Bergroth, A. (1996). Självskattad 

tidsanvändning under arbete och sjukfrånvaro.  Östersund: Tid-Tryck. 

 

Kielhofner, G. (2002). A model of human occupation: Theory and application. (3rd ed.). 

Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Kielhofner, G. (1995). A model of human occupation: Theory and application.  

(2nd ed.). Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Kleiber, D., Larson, R., & Csikszentmihalyi, M. (1986). The experience of leisure in 

adolescence. Journal of Leisure Research, 18(3), 169-173. 

 

Law, M., Baum, C., & Dunn, W. (2001). Measuring Occupational Performance – Supporting 

Best Practice in Occupational Therapy. Thorofare: SLACK Incorporated. 

 

Law, M., Cooper, B., Strong, S., Stewart, D., Rigby, P., & Letts, L. (1996). The person-

enviroment-occupation model: A transactive approach to occupational performance. Canadian 

Journal of Occupational Therapy, 63, 9-23. 



 

 

 

Nationalencyklopedin. Definition arbetslöshet. [online]. Hämtad 4 September, 2006, från: 

http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_w

ord=arbetsl%F6shet                                                                                                                                                          

 

Patel, R., & Davidson, B. (1994). (2a uppl.). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: studentlitteratur. 

 

Persson, D. (2001). Aspects of Meaning in Everyday Occupations and its Relationsships to 

Health-related Factors. Lund: Studentlitteratur. 

 

Robinson, J.P., & Godbey, G. (1997). Time for life: The surprising ways Americans use their 

time. University Park, PA: The Pennsylvania State University Press. 

 

Townsend, E., Stanton, S., Law, M., Polatajko, H., Baptiste, S., Thompson-Franson, T., Kramer, 

C., Swedlove, F., Brintnell, S. & Campanile, L. (red). (2002). Enabling Occupation: An 

Occupational Therapy Perspective. Canadian Association of Occupational Therapists, CAOT. 

Ottawa: CAOT Publications ACE. 

 

Wallén, G. (1993). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Studentlitteratur: Lund. 

 

Zuzanek, J. (1998). Time-use, time pressure, personal stress, mental health, and life satisfaction 

from a life cycle perspective. Journal of Occupational Science, 5(1), 26-39. 

 

 

 

 
 

 

 



Bilaga 1 

 

Tabell 1. Individers aktiviteter organiserade i kronologisk ordning. 
 
 A, Kvinna  B, Kvinna    C, Man D, Man 
 
Vad, När Städa 9-10 Hästsköts 7-8 Frukost 8-9                       Träna 10-12 
Med vem, Var Ensam, Hemma Ensam, Hemma                       Annan, Annan pl                           Ensam, Hemma                     
B, V, T 3, 2, 3 1, 1, 1      1, 1, 1                                             1, 1, 2 
 

Vad, När Internet 10-12 Frukost 8-9                       Dusch 9-10                       Data 12-14 
Med vem, Var Ensam, Annan pl Ensam, Hemma                      Annan, Annan pl                           Ensam, Hemma 
B, V, T 3, 1, 3 2, 2, 2      1, 1, 1                                         1, 2, 1 
 
Vad, När Film 12-15 Städa 9-12                       Åker hem 10-12                            TV 14-15 
Med vem, Var Ensam, Hemma Ensam, Hemma                       Ensam, Annan pl                           Ensam, Hemma 
B, V, T 2, 2, 1 2, 4, 4      1, 4, 3                                             2, 3, 3 
 
Vad, När Shoppa 15-17 Matl. 12-13                       Med familj 12-13                          Promenad 15-16 
Med vem, Var Vän, Annan pl Ensam, Hemma                       Familj, Hemma                       Vän, Annan pl 
B, V, T 2, 3, 2 1, 3, 3      3, 3, 3                                             1, 1, 1 
 
Vad, När Matl. 17-18 Hästsköts. 13-14                       Dator 13- 16                       Träna 16-18                         
Med vem, Var Vän, Annan pl Ensam, Hemma                       Ensam, Hemma                             Annan, Annan pl 
B, V, T 2, 2, 3 1, 2, 2                                       1, 2, 1                                          1, 1, 1 
 
Vad, När Äter 18-19 Rider 14-16 Bil 16-17 Äter 18-19 
Med vem, Var Vän, Annan pl Ensam, Hemma Familj, Annan pl Ensam, Hemma 
B, V, T 2, 2, 2 1, 1, 1 1, 4, 4 1, 1, 1 
 
Vad, När TV 19-22 Hästsköts. 16-17 Äter 17-18 TV 19-20 
Med vem, Var Vän, Annan pl Ensam, Hemma Ensam, Hemma Ensam, Hemma 
B, V, T 2, 3, 2 1, 1, 1 1, 2, 3 2, 3, 3 
 
Vad, När Går hem 22-23 Dusch 17-18 TV 18-19 Träna 20-21 
Med vem, Var Ensam, Hemma Ensam, Hemma Familj, Hemma Ensam, Hemma 
B, V, T 2, 2, 2 2, 2, 2 1, 2, 1 2, 2, 3                        
 
Vad, När Sov 23-9 TV/Data 18-20 Telefon 19-22 Data 21-22 
Med vem, Var Ensam, Hemma Ensam, Hemma Annan, Hemma Ensam, Hemma 
B, V, T 2, 2, 2 2, 3, 2 1, 2, 2 1, 2, 1 
 
Vad, När  Matl. 20-21 Sov 22-8 Sov 22-10 
Med vem, Var  Sambo, Hemma Ensam, Hemma Ensam, Hemma 
B, V, T  2, 3, 2 1, 2, 1 1, 1, 1 
 
Vad, När  TV 21-22 
Med vem, Var  Sambo, Hemma 
B, V, T  2, 3, 2 
 
Vad, När  Egenvård 22-23 
Med vem, Var  Sambo, Hemma 
B, V, T  2, 2, 2 
 
Vad, När  Sov  23-7 
Med vem, Var  Sambo, Hemma 
B, V, T  2, 2, 1  
 
* Vad= vilken aktivitet som utfördes. När= under vilken tid aktiviteten pågick. Med vem= med vem aktiviteten utfördes. Var= var aktiviteten 
utfördes. B = hur bra individen upplevde att han/hon utförde aktiviteten. V= hur viktig individen upplevde aktiviteten. T= hur mycket individen 
tyckte om aktiviteten.
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Tabell 2. Aktiviteter ordnade efter hur högt individerna har värderat dem.  
 
 A, Kvinna  B, Kvinna    C, Man D, Man 
 
Vad, När Film 12-15 Hästsköts 7-8      Frukost 8-9                       Träna 16-18 
Med vem, Var Ensam, Hemma Ensam, Hemma                       Annan, Annan pl                          Annan, Annan pl                             
B, V, T 2, 2, 1 1, 1, 1      1, 1, 1                                            1, 1, 1 
 

Vad, När Äter 18-19 Hästsköts. 16-17 Dusch 9-10 Promenad 15-16                  
Med vem, Var Vän, Annan pl Ensam, Hemma                        Annan, Annan pl                          Vän, Annan pl 
B, V, T 2, 2, 2 1, 1, 1        1, 1, 1                                          1, 1, 1  
 
Vad, När Går hem 22-23 Rider 14-16                        TV 18-19                       Sov 22-10 
Med vem, Var Ensam, Annan pl Ensam, Hemma Familj, Hemma Ensam, Hemma 
B, V, T 2, 2, 2 1, 1, 1                              1, 2, 1     1, 1, 1 
 
Vad, När Sov 23-9 Hästsköts. 13-14 Sov 22-8                     Äter 18-19 
Med vem, Var Ensam, Hemma Ensam, Hemma                       Ensam, Hemma                       Ensam, Hemma 
B, V, T 2, 2, 2 1, 2, 2 1, 2, 1 1, 1, 1 
                        
Vad, När Matl. 17-18 Sov  23-7                       Dator 13- 16                      Träna 10-12                            
Med vem, Var Vän, Annan pl Sambo, Hemma                       Ensam, Hemma                            Ensam, Hemma       
B, V, T 2, 2, 3 2, 2, 1 1, 2, 1                               1, 1, 2 
 
 
Vad, När TV 19-22 Dusch 17-18 Telefon 19-22 Data 21-22 
Med vem, Var Vän, Annan pl Ensam, Hemma Annan, Hemma Ensam, Hemma 
B, V, T 2, 3, 2 2, 2, 2 1, 2, 2 1, 2, 1 
 
Vad, När Shoppa 15-17 Frukost 8-9 Äter 17-18 Data 12-14 
Med vem, Var Vän, Annan pl Ensam, Hemma Ensam, Hemma Ensam, Hemma 
B, V, T 2, 3, 2 2, 2, 2 1, 2, 3 1, 2, 1 
 
 
Vad, När Internet 10-12 Egenvård 22-23 Med familj 12-13 Träna 20-21 
Med vem, Var Ensam, Annan pl Sambo, Hemma Familj, Hemma Ensam, Hemma 
B, V, T 3, 1, 3 2, 2, 2      3, 3, 3                                         2, 2, 3                        
 
Vad, När Städa 9-10 TV/Data 18-20 Åker hem 10-12 TV 19-20 
Med vem, Var Ensam, Hemma Ensam, Hemma Ensam, Annan pl Ensam, Hemma 
B, V, T 3, 2, 3 2, 3, 2 1, 4, 3                                  2, 3, 3 
 
 
Vad, När  Matl. 20-21 Bil 16-17 TV 14-15 
Med vem, Var  Sambo, Hemma Familj, Annan pl Ensam, Hemma 
B, V, T  2, 3, 2 1, 4, 4 2, 3, 3 
 
Vad, När  TV 21-22                                                  
Med vem, Var  Sambo, Hemma  
B, V, T  2, 3, 2 
 
Vad, När  Matl. 12-13   
Med vem, Var  Ensam, Hemma  
B, V, T  1, 3, 3  
 
Vad, När  Städa 9-12                                                                                     
Med vem, Var  Ensam, Hemma   
B, V, T  2, 4, 4 
 
Helhet** 3 2 2 4 
 
Typisk dag*** Nej  Ja Ja  
 
* Vad= vilken aktivitet som utfördes. När= under vilken tid aktiviteten pågick. Med vem= med vem aktiviteten utfördes.       
Var= var aktiviteten utfördes. B= hur bra individen upplevde att han/hon utförde aktiviteten. V= hur viktig individen upplevde 
aktiviteten. T= hur mycket individen tyckte om aktiviteten. 
 
** Helhet= individens upplevelse av dagen som helhet. 
 
*** Typisk dag= om dagen representerade för individen en typisk dag.
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Vilka aktiviteter utför unga arbetssökande, och hur upplever de sina 
aktiviteter? 
 
- Pilotstudie där fyra arbetssökande ungdomar beskriver sin vardag. 
 
Vi är två arbetsterapeutstudenter som nu skriver vårt examensarbete. Arbetet ska handla om hur 
arbetssökande ungdomar spenderar sin tid, vilka aktiviteter de sysselsätter sig med samt 
upplevelsen av dessa.  
 
Vi skulle vara tacksamma om du vill delta i vår studie. Deltagandet är helt frivilligt och du kan 
avbryta deltagandet i studien utan att ange orsak. Du garanteras anonymitet då du inte på något 
vis kan identifieras i studien. All data kommer att förstöras efter att studien slutförts. 
 
Ditt svar på varje fråga är viktigt.  
 
 
 

 
Manual till Aktivitetsdagbok 

 
I följande formulär noterar du gårdagens aktiviteter från det att du vaknade till du gick och 
lade dig. Timme för timme antecknar du den huvudsakliga aktiviteten som du utförde. 
 
• En aktivitet kan vara allt från att prata med en vän eller laga mat, till att ta ett bad. 
• Om du utövade aktiviteten längre än en timme anteckna den igen så länge som du höll på med 
den. 
 
Till efterföljande frågor finns färdiga svarsalternativ. Ringa in det alternativ du tycker stämmer 
bäst in på frågan. 
 
 
Var vänlig besvara varje fråga så noggrant som möjligt. 
 
 
Tack för din medverkan 
 
Anna och Malin 
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 Vad gjorde du? 

Tillsammans med 
vem utfördes 
aktiviteten? 

Var utfördes 
aktiviteten? 

Jag tycker att jag 
gör detta: 

För mig är 
denna aktivitet: 

Hur mycket tycker 
jag om denna 
aktivitet? 

 
 
 
 
 
 
 
Tid 

Skriv den huvudsakliga 
aktiviteten du gjorde varje 
timme. 
 
 
 
 
Aktivitet 

1 = Ensam 
2 = Kompis 
3 = Familj/Sambo 
4 = Annan 

1 = Hemma 
2 = Annan plats 

1 = Mycket bra 
2 = Bra 
3 = Medel bra 
4 = Dåligt  
5 = Mycket dåligt 

1 = Mycket viktig 
2 = Viktig 
3 = Sådär 
4 = Vill helst ej   
       utföra den.  
5 = Slöseri med  
       tid.     

1 = Mycket bra 
2 = Bra 
3 = Sådär 
4 = Ogillar 
5 = Ogillar den    
       starkt 

05.00 – 
06.00 

 1       2       3       4 1               2 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 

06.00 – 
07.00 

 1       2       3       4 1               2 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 

07.00 – 
08.00 

 1       2       3       4 1               2 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 

08.00 – 
09.00 

 1       2       3       4 1               2 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 

09.00 – 
10.00 

 1       2       3       4 1               2 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 

10.00 – 
11.00 

 1       2       3       4 1               2 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 

11.00 – 
12.00 

 1       2       3       4 1               2 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 

12.00 – 
13.00 

 1       2       3       4 1               2 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 

13.00 – 
14.00 

 1       2       3       4 1               2 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 
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Vad gjorde du? 

Tillsammans med 
vem utfördes 
aktiviteten? 

Var utfördes 
aktiviteten? 

Jag tycker att jag 
gör detta: 

För mig är 
denna aktivitet: 

Hur mycket tycker 
jag om denna 
aktivitet? 

 
Tid 

Skriv den huvudsakliga 
aktiviteten du gjorde varje 
timme. 
 
 
 
 
Aktivitet 

1 = Ensam 
2 = Kompis 
3 = Familj/Sambo 
4 = Annan 

1 = Hemma 
2 = Annan plats 

1 = Mycket bra 
2 = Bra 
3 = Medel bra 
4 = Dåligt  
5 = Mycket dåligt 

1 = Mycket viktig 
2 = Viktig 
3 = Sådär 
4 = Vill helst ej   
       utföra den.  
5 = Slöseri med  
       tid.     

1 = Mycket bra 
2 = Bra 
3 = Sådär 
4 = Ogillar 
5 = Ogillar den    
       starkt 

14.00 –  
15.00 

 1       2       3       4 1               2 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 

15.00 – 
16.00 

 1       2       3       4 1               2 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 

16.00 – 
17.00 

 1       2       3       4 1               2 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 

17.00 – 
18.00 

 1       2       3       4 1               2 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 

18.00 – 
19.00 

 1       2       3       4 1               2 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 

19.00 - 
20.00 

 1       2       3       4 1               2 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 

20.00 – 
21.00 

 1       2       3       4 1               2 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 

21.00 – 
22.00 

 1       2       3       4 1               2 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 

22.00 – 
23.00 

 1       2       3       4 1               2 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 
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 Hur upplever du din dag som helhet?            Mycket bra =  1               2               3               4              5  = Mycket dålig 

 Representerar denna dag en för dig typisk dag? 

                                                                                                                        Ja                                Nej

 
Vad gjorde du? 

Tillsammans med 
vem utfördes 
aktiviteten? 

Var utfördes 
aktiviteten? 

Jag tycker att jag 
gör detta: 

För mig är 
denna aktivitet: 

Hur mycket tycker 
jag om denna 
aktivitet? 

Tid 

Skriv den huvudsakliga 
aktiviteten du gjorde varje 
timme. 
 
 
 
 
Aktivitet 

1 = Ensam 
2 = Kompis 
3 = Familj/Sambo 
4 = Annan 

1 = Hemma 
2 = Annan plats 

1 = Mycket bra 
2 = Bra 
3 = Medel bra 
4 = Dåligt  
5 = Mycket dåligt 

1 = Mycket viktig 
2 = Viktig 
3 = Sådär 
4 = Vill helst ej   
       utföra den.  
5 = Slöseri med  
       tid.     

1 = Mycket bra 
2 = Bra 
3 = Sådär 
4 = Ogillar 
5 = Ogillar den    
       starkt 

23.00 – 
00.00 

 1       2       3       4 1               2 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 

00.00 – 
01.00 

 1       2       3       4 1               2 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 

01.00 –  
02.00 

 1       2       3       4 1               2 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 

02.00 – 
03.00 

 1       2       3       4 1               2 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 

03.00 – 
04.00 

 1       2       3       4 1               2 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 

04.00 – 
05.00 

 1       2       3       4 1               2 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 
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Övriga frågor 

 

1. Hur gammal är du? ......................................................................................  

 

2. Är du man eller kvinna?  
                                                                                                        Man           Kvinna 
 

3. Vad har du för utbildning?   
                                                         Grundskola         Gymnasium         Högskola         Annat 

 

4. Var bor du?  
                                                       Hos föräldrarna      Eget boende           Annat: ...................                           
 

5. Vem bor du med? ...............................................................................................  

 

6. Hur länge har du varit arbetslös? .......................................................................  

 

7. Har du tidigare haft något arbete? 
                                                                                                          Ja                Nej                               

(Om Ja, besvara frågorna 8-9. Om Nej, Tack för dina svar.) 
 

8. Hur länge har du arbetat? ...................................................................................  

 

9. Varför tog arbetet slut?.......................................................................................

  

 

Tack för dina Svar. 
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Institutionen för hälsa, vård och samhälle 

Sektionen för arbetsterapi och gerontologi 
 
 
 
Till mellanhand på arbetsförmedlingen. 
 
 
Information om studien:  
 
Vilka aktiviteter utför unga arbetssökande, och hur upplever de sina 
aktiviteter? 
 
- Pilotstudie där fyra arbetssökande ungdomar beskriver sin vardag. 
 
 
Vi är två arbetsterapeutstudenter på Lunds Universitet, som under höstterminen 2006 ska skriva 
vårt examensarbete, 10 p. 

 

Syftet med studien är att kartlägga unga arbetssökandes aktiviteter. Vidare är syftet att 
undersöka upplevelsen av aktiviteterna som utförs. Studien är intressant då denna kartläggning 
kan vara viktig för yrkesgrupper som arbetar med dessa ungdomar eftersom den ger en 
helhetssyn kring ungdomarnas aktivitetsrepertoar.  

  

För att samla in information kommer vi att använda oss av en aktivitetsdagbok där ungdomarna 
timme för timme får fylla i aktiviteterna de utförde under gårdagen, de kommer även att få 
skatta sin upplevelse av aktiviteterna. Vi kommer att genomföra kartläggningen av 
ungdomarnas aktiviteter i enkätform med givna svarsalternativ.                                                   
För att senare kunna analysera aktivitetsdagböckerna kommer vi även att samla in 
bakgrundsdata kring varje individ. 

 

Undersökningsgruppen kommer att bestå av sex arbetssökande ungdomar i åldern 20-25 år som 
behärskar det svenska språket. Under en dag kommer personal på arbetsförmedlingen tillfråga 
ungdomar med ovanstående kriterier om de vill delta i vår studie. De sex första ungdomarna 
som tackar ja till att delta kommer att ingå i vårt urval. När ungdomarna beslutat sig för att 
delta kommer de att tilldelas ett brev där de informeras om studien. Vedertagna 
forskningsetiska regler kommer att tillämpas. Vidare informeras de om att deltagandet är 
frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande i studien utan angivna skäl. 
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Projektplanen till studien har granskats av universitetslektor på Lund universitet vilket innebär 
att vi tagit hänsyn till etiska forskningsregler och har fått godkännande till att påbörja studien.  
 
Om du har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss eller till vår handledare. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Malin och Anna 
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