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Abstrakt 

 
Bakgrund: Studier har funnit att arbetslöshet kan ha en negativ inverkan på 
människans hälsa och välmående, men det finns få studier kring arbetslöshet 
och aktivitetsbalans.   
Syfte: Syftet med studien är att utveckla en djupare förståelse för hur 
arbetslösa kvinnor i arbetsför ålder upplever sin aktivitetsbalans och hur deras 
nya vardag som arbetslös kan påverka hälsan och välmåendet. 
Metod: En tvärsnittsstudie med kvalitativ ansats användes. Urvalet bestod av 
åtta arbetslösa kvinnor i åldrarna 20–45. Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes med hjälp av tematiska intervjufrågor. Data analyserades genom 
kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Resultatet visade på tre kategorier med totalt elva underkategorier. 
De identifierade kategorierna var: En ny vardag som arbetslös med förändrad 
struktur, Att vara arbetslös påverkar upplevelsen av aktivitetsbalans och 
Arbetslösheten bidrar till en försämrad hälsa och ett nedsatt välmående.  
Slutsats: Utifrån studiens deltagare kunde författarna konstatera att en god 
aktivitetsbalans är svårt att uppleva utan ett arbete. Att vara arbetslös visade 
sig vara en bidragande faktor till en sämre hälsa och nedsatt välmående bland 
deltagarna. Författarna uppmanar till vidare forskning inom området för att öka 
förståelsen ytterligare och därigenom kunna erbjuda relevanta interventioner. 
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Abstract 
  

Background: Studies have found that unemployment can have a negative 
impact on human health and well-being, but there are few studies on 
unemployment and occupational balance. 
Aim: The aim of this study was to develop a deeper understanding of how 
unemployed women of working age experience their occupational balance and 
how their new everyday life as unemployed can affect health and well-being. 
Method: A cross-sectional study with a qualitative approach was used. The 
sample consisted of eight unemployed women aged 20–45. Semi-structured 
interviews were conducted using thematic questions. Data were analysed by 
qualitative content analysis. 
Results: The results showed three main categories with eleven subcategories 
in total. The identified main categories were: A new everyday life as 
unemployed with a changed structure; Being unemployed affects the 
experience of occupational balance; and Unemployment contributes to poorer 
health and reduced well-being. 
Conclusion: Based on the study participants, the authors were able to state 
that occupational balance is difficult to experience without work. Being 
unemployed has been shown to be a contributing factor to poorer health and 
reduced well-being among the participants. The authors call for further 
research in the field to further increase understanding and thereby be able to 
offer relevant interventions.  
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Introduktion 

Den här sektionen ger en bakgrund om varför det är angeläget att öka förståelsen för 

arbetslösa kvinnors upplevelser av aktivitetsbalans, hälsa och välmående. Genom att öka 

förståelsen inom området kan lämpliga åtgärder och stöd tillämpas.  

 

Inledning 

 

Arbetslöshet och hälsa är starkt förenat då avsaknad av lönearbete både orsakar och förvärrar 

hälsoproblem. Som arbetslös är det vanligt att man upplever en förlorad social status och 

förödmjukelse på grund av det värde som ett arbete sägs kunna tillföra (Wilcock & Hocking, 

2015). Enligt Whiteford (2010) finns det ett samband mellan arbetslöshet och ett sämre 

välmående vilket hon beskriver genom att begreppen har en stark anknytning till varandra. 

Arbetslöshet är ett komplext och utmanande samhällsproblem, vilket indikerar att det behövs 

en bättre förståelse för hur arbetslösa personer upplever sin situation och hur deras vardagliga 

aktiviteter förändras. Detta för att sedan kunna erbjuda adekvata åtgärder och stöd.  

Enligt Håkansson och Ahlborg (2010) finns det en större risk att uppleva aktivitetsobalans 

bland kvinnor i jämförelse med män. Författarna har därför valt att inrikta sig på endast 

kvinnor som målgrupp i den här studien.   

 

 

Bakgrund 

 

Aktivitet och aktivitetsbalans  

Inom arbetsterapi är begreppen aktivitet och aktivitetsbalans grundläggande. Begreppet 

aktivitet definieras som människans utförande av meningsfulla uppgifter i samspel med 

miljön (Socialstyrelsen, 2020). Enligt Davis och Polatajko (2010) mår människan bra av att 

engagera sig i de aktiviteter som kan möta dennes kognitiva, fysiska och psykosociala 

förmågor vilket i sin tur kräver en interaktion med miljön där aktiviteten skall genomföras. 

Förutsättning för ett gott aktivitetsutförande skapas därmed genom en dynamisk relation 

mellan komponenterna miljö, person och aktivitet. På grund av att livet ständigt förändras 

utför människor aktiviteter som de både vill och behöver för att kunna uppnå ett gott 

välmående. 
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Aktivitetsbalans handlar om att finna en balans i vardagens alla aktiviteter genom att tillämpa, 

för en individ, en lämplig nivå av variation och mängd i de olika aktiviteter personen utför 

dagligen för att uppnå ett gott välmående. Vad som är rätt mängd och variation varierar från 

person till person då aktivitetsbalansen är subjektiv och förändras över tid (Wagman et al., 

2012). Under människans liv kan mycket förändras, bland annat vilka prioriteringar man har 

och huruvida olika förutsättningar möjliggör eller hindrar ett aktivitetsutförande.  

En individs unika livsstil skapar ett aktivitetsmönster där ett arbete spelar en stor och 

avgörande roll (Matuska & Barrett, 2019). Att bli arbetslös innefattar en förändring av större 

grad exempelvis vad gäller individens roller, aktivitetsutförande samt rutiner och kan därmed 

komma att påverka människans upplevelse av sin aktivitetsbalans. Arbetslöshet kan vara en 

bidragande faktor till att personer upplever obalans i sina vardagliga aktiviteter då 

förutsättningarna förändrats vilket kan innebära att personen generellt utför färre aktiviteter 

med lägre grad av variation. Det kan i sin tur leda till en övergripande hälsopåverkan 

(Backman, 2014). 

 

Arbetslöshet 

Arbetslösheten påverkas av olika faktorer som exempelvis kriser och konjunkturer, och 

eftersom det på senare tid visat sig vara ett ökande fenomen i vårt samhälle finns det behov av 

åtgärder. Wilcock & Hocking (2015) beskriver att det finns en stark anknytning mellan att ha 

ett arbete och att uppleva en god hälsa samt att ett arbete har en betydande roll i individens 

tillvaro.  

Under början av 2020 uppgav Statistikmyndigheten (SCB) att antalet arbetslösa kvinnor i 

Sverige ökade med ca 40 000 till ca 218 000 från år 2019 (Statistikmyndigheten, 2020). 

Under år 2020 var totalt 682 582 personer inskrivna på arbetsförmedlingen som 

arbetssökande varav 66 % var arbetslösa (Arbetsförmedlingen, 2020). Totalt sett ökar 

arbetslösheten mer och mer för varje månad som passerar och bedöms kunna fortsätta öka 

framöver (Arbetsförmedlingen, 2019). 

 

Arbetets betydelse  

Arbete har genom åren definierats som en bidragande faktor till försörjning. Lönearbete bidrar 

till grundläggande livsbehov, både på ett ekonomiskt plan och på ett personligt plan då det ger 
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möjlighet till självständighet och oberoende (Hovbrandt et al., 2019). Ett arbete bidrar till 

status och identitet, en roll i samhället, skapar en gemenskap med ett kontaktnät och kan 

tillföra meningsfullhet för samtliga individer (Waddell & Burton, 2006). King och Olson 

(2014) beskriver arbetets betydelse för människan då ett arbete medför struktur i vardagen, 

vilket har en god inverkan på människans aktivitetsbalans. Jonsson och Josephsson (2005) 

hävdar att ett arbete bidrar till fortsatt tillväxt av en persons självkänsla, egen vilja samt 

upplevelsen av tillhörighet och utvecklandet av den egna kompetensen. Betydelsen som ett 

arbete medför kan inte separeras från personen i fråga och dennes sociala och kulturella 

livskontext. 

Enligt Hvalsøe och Josephsson (2003) finns det ett tydligt samband mellan att vara upptagen 

med sitt arbete och att uppleva en god hälsa. Att delta i ett sammanhang, som exempelvis ett 

arbete, bidrar till känslor av acceptans och tillhörighet. Ett arbete medför struktur, god energi 

samt ett balanserat vardagligt liv.  

Eklund et al. (2010) betonar genom sin studie att ett arbete kan öka välmåendet och stärka 

individens identitet. Arbete är en av de aktiviteter som människan spenderar mest tid åt att 

utföra och utgör därför en betydande del av människans liv som en bidragande faktor till 

upplevd meningsfullhet. Leufstadius et al (2009) har exempelvis beskrivit hur ett arbete kan 

tillföra mer energi till övriga aktiviteter i vardagen bland personer med ihållande mental 

ohälsa. Ett avbrott eller uppehåll från ett arbete kan således resultera i aktivitetsobalans vilket 

i sin tur riskerar att ha en negativ hälsopåverkan (King & Olsson, 2014).  

 

Arbetsterapeutens roll 

Arbetsterapeuter bör ha ordentlig kännedom om arbetets innebörd för människan då det visat 

sig kunna underlätta i samtliga behandlingar och interventioner (Saunder & Nedelec, 2014). 

Att förstå sambandet mellan människans aktiviteter och dess inverkan på hälsa tillhör ett av 

arbetsterapins kompetensområden, i synnerhet vid planering och implementering av 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder (Erlandsson & Christiansen, 2015). 

I arbetsterapeutens roll ingår det att tillsammans med individen utreda hens förmåga till 

aktivitet. Arbetsterapeuten skall bedöma behov av och skapa förutsättningar för 

aktivitetsutförande samt kompensera för nedsatt kapacitet. Arbetsterapeutens kunskaper om 
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miljöns inverkan på en persons arbetsutförande utgör en stadig grund vid val av interventioner 

(Sveriges Arbetsterapeuter, 2012).  

Arbetsterapeuter kan adressera aktivitetsmönster som i sin tur skapar en livsstil och kan 

därmed ha en stor inverkan både i ett förebyggande och ett återställande syfte (Matuska & 

Barrett, 2019). Arbetsterapeuter har en betydande roll i en arbetslivsinriktad rehabilitering 

med bred kunskap om vad som behövs för att återgå till arbete. Det finns olika instrument 

som bedömer arbetsförmåga som fördelaktigt kan användas när arbetsåtergång anses vara 

aktuellt. Enligt Leufstadius et al. (2009) kan individen med hjälp av en arbetsterapeut finna 

andra aktiviteter av mening när arbete inte är aktuellt. 

 

Kunskapslucka 

 

Det finns forskning som tyder på att arbete under vård- och rehabiliteringsprocesser stödjer 

personer med ihållande psykisk ohälsa eller sjukdom eftersom arbete tillför många positiva 

aspekter såsom struktur i vardagen och en social tillhörighet (Eklund et al., 2010). I dagsläget 

saknas vidare forskning inom arbetsterapi om hur upplevelsen av aktivitetsbalans påverkas 

hos arbetslösa kvinnor utan långvariga psykiatriska diagnoser och dess inverkan på 

välmåendet. Tydliga samband mellan människans hälsa och arbetets betydelse finns idag väl 

beskrivet inom forskningen men kunskap som svarar för en förankring mellan arbetslöshet 

och upplevelser av aktivitetsbalans är bristfällig. Vid förlust av ett arbete kan identitetskris, 

stress och ohälsa uppstå då rutiner, vanor och roller förändras. Dale Stone (2011) betonar att 

forskning saknas inom området där hälsoföljder av arbetslöshet undersökts. 

 

 

Syfte 

 

Syftet med studien är att utveckla en djupare förståelse för hur arbetslösa kvinnor i arbetsför 

ålder upplever sin aktivitetsbalans och hur deras nya vardag som arbetslös kan påverka hälsan 

och välmåendet. 
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Specifika frågeställningar 

 

Vilka konsekvenser ger arbetslöshet för kvinnors vardagliga aktiviteter och rutiner? 

Hur förändrar arbetslöshet kvinnors upplevelse av sin aktivitetsbalans?  

Hur påverkar arbetslöshet kvinnors hälsa och välmående? 

 

 

Metod  

En kvalitativ ansats har applicerats i den här tvärsnittsstudien. För att samla in data har 

semistrukturerade intervjuer använts med tematiska intervjufrågor. De kvinnor som deltagit i 

studien har rekryterats genom en sluten Facebookgrupp vid namn PinkRoom som enbart är 

för kvinnor.  

 

Urval 

Ett bekvämlighetsurval av arbetslösa kvinnor tillämpades för att rekrytera åtta deltagare totalt 

till den här studien. Enligt Kristensson (2014) är ett sådant urval utformat för att kunna 

rekrytera de personer som anses vara mest tillgängliga för studien och även befinner sig i ett 

specifikt sammanhang. Inklusionskriterierna var kvinnor i arbetsför ålder som var bosatta i 

Sverige och hade varit arbetslösa i minst 3 månader. Författarna valde att exkludera deltagare 

som var diagnostiserade med någon långvarig psykiatrisk sjukdom då det redan finns 

forskning inom det området.  

Vid tidpunkten då inlägget publicerades i den slutna Facebookgruppen fanns ca 154.000 

medlemmar varav alla är kvinnor. Facebookgruppens huvudsyfte är att alla medlemmar ska 

kunna delge sina tankar och åsikter om tidigare erfarenheter gällande bland annat studier, 

arbete och fritidsintressen i största allmänhet. Inlägget bestod av följande information: 

“Är du bosatt i Sverige, arbetslös och har varit det under mer än 3 månader? Se 

hit! Vi är två arbetsterapeutstudenter som läser termin 6 på 

Arbetsterapeutprogrammet i Lund. Vi skriver just nu vårt examensarbete och 

söker deltagare till vår studie. Vår studie kommer att innefatta digitala intervjuer 

via Zoom för att undersöka hur arbetslöshet påverkar din aktivitetsbalans och 
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ditt välmående. Är du intresserad av att delta i vår studie? Hör av dig till oss 

omgående för att få mer information. OBS! En intresseanmälan innebär ingen 

förbindelse och din information kommer att behandlas konfidentiellt”. 

Inlägget fanns tillgängligt på nätforumet under två veckor och raderades sedan då författarna 

uppnått önskat antal deltagare utifrån förvalda urvalskriterier. Efter rekrytering tillkom fler 

intresserade som försökte etablera vidare kontakt vilket bidrog till författarnas beslut om att 

radera inlägget. Författarna meddelade därefter de intresserade att antalet deltagare redan var 

uppfyllt.   

Totalt var det 17 kvinnor som svarade på inlägget vilka författarna sedan försökte etablera en 

närmre kontakt med via mejl, varav fyra personer valde att inte återkomma med svar. Av de 

resterande 13 kvinnor som svarade uppfyllde dessvärre fem kvinnor inte kriterierna för den 

här studien. Bland de 13 kvinnor rekryterades därför slutligen åtta inom ramen för de 

befintliga inklusion- och exklusionskriterierna (Tabell 1). 

Samtliga deltagare gavs möjligheten att ge sitt samtycke i samband med inbjudan till det 

digitala mötet och tog därigenom även del av det skrivna informationsbrevet, se bilaga 1. 

Inledningsvis vid intervjuerna ställde författarna ytterligare frågor för att förvissa sig om att 

deltagarna förstått den information som de valt att samtycka till.  

Den rekrytering som tillämpats valdes för att uppnå en variation bland deltagarna och för att 

skapa ett bredare perspektiv kring arbetslöshet bland kvinnor. 

 

Procedur  

En tematisk intervjuguide skapades och utvecklades utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor. Intervjuguiden innehöll tre teman: vardagen, aktivitetsbalans och 

hälsa/välmående, se bilaga 2. En pilotintervju genomfördes med en bekant till författarna före 

datainsamlingens start i syfte att stämma av den angivna tidsaspekten och innehållet i 

intervjuguiden. Efter genomförd pilotintervju beslutade författarna att behålla utformad 

intervjuguide då samtliga frågor ansågs vara adekvata nog för att kunna besvara studiens 

syfte. Samtliga deltagare uppmanades om att välja en lugn och avskild plats inför det digitala 

mötet då miljön där intervjun skall genomföras enligt Olsson och Sörensen (2011) har en stor 

betydelse för resultatet.  
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En förutbestämd och jämn ansvarsfördelning skapade författarparet sinsemellan där en hade 

huvudansvaret vid varje intervju. Författarparet deltog gemensamt vid varje intervju för att 

möjliggöra fler infallsvinklar. Under tiden som den ena författaren förde intervjun kunde den 

andra författaren lyssna aktivt, följa upp med relevanta följdfrågor samt anteckna och 

eventuellt be om förtydligande. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) kan det ge 

större möjligheter att fånga upp olika erfarenheter och reaktioner om fler personer utför 

intervjuerna.  

I genomsnitt tog intervjuerna 40 minuter och med hjälp av författarnas mobiltelefoner gjordes 

en inspelning av ljudet som sedan transkriberades över till text för att analysera innehållet. 

Författarnas egna värderingar och tankar har under samtliga intervjuer inte delgetts då det 

enligt Olsson och Sörensen (2011) ger en ökad trovärdighet att vara neutrala för kommande 

resultat. Författarna behöll således en opartisk inställning genom varje intervju och undvek 

exempelvis att beskriva vad aktivitetsbalans innebär.  

 

Dataanalys 

För att försäkra sig om att det fanns en variation bland deltagarna samlades bakgrundsdata in 

för följande variabler: ålder, civilstånd, hemmavarande barn, varaktig arbetslöshet samt 

tidigare arbetslivserfarenheter för att sedan kategorisera och presentera det i enlighet med 

resultatet. För att avidentifiera de åtta deltagarna har de namngetts fiktivt, se Tabell 1.  

Tabell 1. Deltagare indelade i kategorier. 

Deltagar-

kategori 

Antal 

deltagare 

(N=8) 

Ålder Civilstånd Hemmavarande 

barn 

Arbetslös 

varaktighet 

(månader)  

Tidigare 

arbetslivs- 

erfarenhet 

A Agnes 

Anna 

Alicia 

20–25 I relationer, bor 

hemma hos 

föräldrar 

Nej  ca 6  Kort1 

B Bianca 

Bella 

20–25 Sambo- 

förhållande 

Ja ca 5–11  Kort1 

C Cecilia 30–35 Ensamstående Ja ca 8  Lång2 

D Daniella 

Diana 

35–45 Singel Nej, barn som flyttat 

hemifrån 

ca 10–18 Lång2 

1 Kort definieras utifrån deltagarna som mellan 1,5–4 år av tidigare arbetslivserfarenhet. 2 Lång definieras utifrån 

deltagarna som 16–25 år av tidigare arbetslivserfarenhet. 
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För att analysera den data som samlats i enlighet med ovanstående metod användes en latent 

innehållsanalys vilket enligt Kristensson (2014) fördelaktigt kan appliceras för att få ett 

strukturerat tillvägagångssätt vid analysering av texten. Innehållsanalysen påbörjades med en 

naiv läsning av det transkriberade materialet där författarna strök under ord och meningar i 

texten av betydelse samt antecknade stödord vid sidan om. Nästa steg bestod av att plocka ut 

de meningsbärande enheterna som var relevanta för studiens syfte. För att illustrera 

tillvägagångssättet har exempel på en av innehållsanalyserna inkluderats, se Tabell 2. 

Författarna kondenserade kvarstående material vilket enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) genomförs för att bevara huvudinnehållet. Följaktligen kodades det 

kondenserade innehållet. Koderna fördes sedan samman till kategorier och underkategorier. I 

processen läste författarna mellan raderna för att förstå den faktiska innebörden.  

Vid kategorisering av koder har en kontinuerlig diskussion förts mellan författarna vad gäller 

placering, innebörd och benämning på dess varierande tolkning- och abstraktionsnivå för att 

utöka resultatets tillförlitlighet. I resultatet kommer citat att presenteras vilket enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2017) görs för att stärka giltigheten. 

 

Tabell 2. Exempel på hur den kvalitativa innehållsanalysen användes.  
 

Meningsbärande enhet  Kondenserad 

meningsenhet 

”refl KOD” Underkategori Kategori 

Man har ju inte en så stor 

vardag, man bara tar det som 

det kommer. Vi går upp när 

vi vill och lägger oss när vi 

vill… och rutiner återigen, 

man har ju inte det 

överhuvudtaget egentligen 

och det är väldigt svårt att få 

en balans mellan alla saker 

man gör under dagen…  

jag är en person som tycker 

Inte så stor vardag, 

tar det bara som det 

kommer.  

Oplanerad 

vardag  

Från ett planerat 

levnadssätt till en 

vardag utan 

struktur 

 

 

 

 

 

 

 

En ny vardag 

som arbetslös 

med förändrad 

struktur och rutin Går upp och lägger 

oss när vi vill. 

Rutiner återigen, 

man har ju inte det 

överhuvudtaget.  

Förändrade 

rutiner 

Avsaknad av 

rutinmässiga 

aktiviteter. 
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om att komma iväg och jobba 

och ens fritid var mer 

värdefull innan och nu har jag 

fritid hela tiden och innan så 

längtade man efter fritid men 

nu har man inte det på samma 

sätt längre. 

Det är väldigt svårt 

att få en balans 

mellan alla saker 

man gör. 

Obalans 

mellan 

vardagens 

aktiviteter  

Oförmåga att 

uppleva balans 

mellan vardagens 

aktiviteter utan ett 

arbete 

 

 

 

Att vara arbetslös 

påverkar 

upplevelsen av 

aktivitetsbalans Ens fritid var mer 

värdefull innan, nu 

har jag fritid hela 

tiden.  

Utökad fritid 

vilket lett till 

minskat 

upplevt värde 

bland 

kvarstående 

aktiviteter 

Kvarstående 

aktiviteter riskerar 

att förlora sitt 

värde 

 

Forskningsetiska avvägningar 

Att fråga om arbetslöshet kan vara känsligt för personen i fråga då arbetslöshet uppstår av en 

mängd olika orsaker. Beroende på vilka orsaker som föreligger kan det väcka känslor för den 

som skall dela med sig av sina erfarenheter vilket författarna tog i beaktning när 

intervjufrågorna förbereddes. Eftersom ett arbete har en stor betydelse för individens 

interaktion med andra människor kan arbetslösheten medföra en förlust av identitet och 

självrespekt. Vi som författare till studien strävade efter att genom samtliga intervjuer 

bibehålla vetskapen om dessa känslomässiga aspekter. Arbetslöshet kan bidra till 

stigmatisering och känslor av skam hos den utsatta individen (Falkstedt & Hemmingsson, 

2011) vilket författarna värnade om vid varje enskild intervju. 

Samtliga deltagare har erhållit information om studiens syfte, tillvägagångssätt, förväntat 

resultat, eventuella risker, frivillighet och om rätten att avbryta deltagandet. Deltagarna har 

informerats om rätten att själv bestämma om sin medverkan och författarna har samlat in 

varje deltagares samtycke muntligt via Zoom. Det är enbart författarna som vet vem 

deltagarna är och all data har behandlats konfidentiellt för att värna om deltagarnas integritet. 

Insamlat material har förvarats säkert på ett USB, kommer raderas efter genomförd studie och 

används endast för detta examensarbete för att kunna skydda deltagarnas personliga uppgifter 

i enlighet med nyttjandekravet. Samtlig information kommer ej att utnyttjas för att på något 

sätt påverka eller skada den enskilda individen. Om negativa känslor skulle uppstått under 

intervjuerna var författarna beredda på att ge råd om var den intervjuade kunde få 

professionell vägledning, men utifrån vad författarna uppfattade så behövde ingen av de 

intervjuade hänvisas vidare.  
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Resultat 

 

Utifrån den kvalitativa innehållsanalysen har tre kategorier med totalt elva underkategorier 

använts för att redovisa resultatet (Tabell 3). 

Resultatredovisningen av hur arbetslösa kvinnor i arbetsför ålder upplever sin aktivitetsbalans 

och hur deras nya vardag som arbetslös kan påverka hälsan och välmåendet kommer att följa 

ordningen enligt Tabell 3.  

 

Tabell 3. Sammanställning av kategorier och underkategorier. 
 

Kategori Underkategori 

En ny vardag som arbetslös med 

förändrad struktur och rutin. 

- Från ett planerat levnadssätt till en vardag utan struktur.  

- Avsaknad av rutinmässiga aktiviteter.  

- Krav på rutiner trots arbetslöshet.  

Att vara arbetslös påverkar 

upplevelsen av aktivitetsbalans.  

- Färre aktiviteter ger lägre variation.  

- Kvarstående aktiviteter riskerar att förlora sitt värde. 

- Oförmåga att uppleva balans mellan vardagens aktiviteter utan ett 

arbete.  

Arbetslösheten bidrar till en 

försämrad hälsa och ett nedsatt 

välmående. 

- Mindre produktiv tid och en mer passiv inställning som arbetslös. 

- Ofrivillig social distansering som ett resultat av arbetslösheten.  

- För mycket fritid genererar högre stressupplevelse.  

- Förlorad roll i samhället och existentiellt ifrågasättande.  

- Hälsopåverkan utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

 

 

En ny vardag som arbetslös med förändrad struktur och rutin  

Deltagarna beskrev att de har gått från ett planerat levnadssätt till en vardag utan struktur, att 

de saknade rutinmässiga aktiviteter samt att det fortfarande fanns krav på rutiner trots 

arbetslöshet.  

 

Från ett planerat levnadssätt till en vardag utan struktur  

Deltagarna beskrev att de tidigare som arbetande hade olika arbetsrelaterade aktiviteter och 

rutiner att förhålla sig till, tider att rätta sig efter och olika bestyr som skulle genomföras. Att 

arbeta hade för deltagare haft en betydande del i förhållande till vardagens struktur och rutin. 

Tillvaron som arbetslös var för många påfrestande på olika sätt då all tid istället spenderades 

genom åtaganden som de själva beskrev mindre viktiga. Nuvarande aktiviteter beskrev 
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deltagarna som allt annat än rutinmässiga och att det i sin tur har medfört en känsla av en 

ostrukturerad tillvaro. 

 

Avsaknad av rutinmässiga aktiviteter  

Som arbetande hade deltagarna olika tider att förhålla sig till följt av inrutade aktiviteter på 

olika platser medan de som arbetslösa tillbringade mer tid i hemmet. Att inte ha planerade 

aktiviteter eller några tider att rätta sig efter beskrev deltagarna som utmanande då det bidrog 

till konsekvenser som exempelvis mindre produktiv tid, förändrade sömnvanor, lägre upplevt 

värde av fritidsaktiviteter och känslor av understimulans.  

 

“… jag har liksom ofta ingenting bestämt om dagarna att se fram emot eller 

rätta mig efter... och all tid bara flyter samman. Innan kunde jag känna mig trött 

på kvällen då jag stimulerats på jobbet under dagtid och nu känner jag mig 

istället väldigt rastlös.” (Alicia)  

 

Krav på rutiner trots arbetslöshet 

Även om arbetet inte längre tillhörde vardagen beskrev deltagarna med hemmavarande barn 

att rutiner fortfarande var väldigt aktuella. De hade fortfarande sina barn och eventuella 

husdjur att förhålla sig till och ta ansvar för. Att ha en föräldraroll innebar för somliga 

deltagare andra typer av skyldigheter i jämförelse med vad arbetet medfört. Skillnaden från 

tiden som arbetande uttryckte deltagarna att de nu agerade mer utifrån sitt barns behov snarare 

än sina egna som tidigare relaterats till arbetet.   

 

“... jo men även fast jag är arbetslös nu har jag ju rutiner dagligen eftersom jag 

både har barn och hund och deras behov följer jag liksom naturligt.”  (Bella) 
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Att vara arbetslös påverkar upplevelsen av aktivitetsbalans 

Deltagarna beskrev att de numera hade färre aktiviteter i sin vardag vilket gav en lägre 

variation, deras kvarstående aktiviteter riskerade att förlora sitt värde och de upplevde en 

oförmåga att uppnå balans mellan vardagens aktiviteter utan ett arbete.  

 

Färre aktiviteter ger lägre variation  

I enlighet med att betydande rutiner förändrades i deltagarnas vardag beskrev de även hur 

aktivitetsbalansen successivt försämrats. Eftersom deltagarna inte längre hade ett arbete att 

förhålla sig till blev dygnets alla timmar disponibla för samtliga. På grund av att strukturen 

inte längre var densamma förändrades även mängden aktiviteter vilka deltagarna utförde 

dagligen. Deltagarna beskrev att de somliga dagar inte gjorde någonting alls och att en 

variation mellan aktiviteter var svår att uppnå.  

 

“För att få det att fungera tror jag att det är vettigt att man har en bra balans, 

allting ska vara lagom, får man för mycket eller för lite av det ena påverkar det 

till slut ens välmående.” (Daniella) 

 

Kvarstående aktiviteter riskerar att förlora sitt värde 

Deltagarna upplevde inte längre samma aktivitetskvalité som de tidigare gjort när de arbetade. 

Deltagarna uttryckte en tidigare längtan av att få komma hem från arbetet och kunna 

genomföra andra aktiviteter av betydelse, medan de nu som arbetslösa hade all tid över att 

utföra vilken aktivitet som helst. All disponibel tid som fanns över i deltagarnas arbetslösa 

tillvaro bidrog nu till att deras tidigare meningsfulla aktiviteter inte uppfyllde samma värde 

som förut. Tidigare behövde deltagarna prioritera sin fritid utifrån arbetet och upplevde nu 

snarare att det enda de hade var sin fritid.  

 

Oförmåga att uppleva balans mellan vardagens aktiviteter utan ett arbete 

Eftersom det är subjektivt hur en upplever sin aktivitetsbalans beskrev deltagarna det här 

fenomenet på olika vis. Gemensamt för deltagarna var att ingen upplevde sig själv ha en 

särskilt god balans i vardagen som arbetslös. Deltagarna upplevde en sämre aktivitetsbalans 

vilket de associerade med skillnaden från att ha ett arbete och dess tillhörande rutiner till att 

numera spendera all sin tid hemmet. 
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“... för mig är balans samma sak som att man har en viss harmoni i sin tillvaro 

och eftersom jag inte har ett jobb kan jag inte ha balans på samma sätt…” 

(Cecilia) 

 

Arbetslösheten bidrar till en försämrad hälsa och ett nedsatt välmående 

Deltagarna beskrev att de som arbetslösa hade mindre produktiv tid och en mer passiv 

inställning, de upplevde även en ofrivillig social distansering som ett resultat av 

arbetslösheten. Deras fritid genererade stressupplevelser, en förlorad roll i samhället och ett 

existentiellt ifrågasättande. Även ur ett ekonomiskt perspektiv har deras hälsa påverkats.  

 

Mindre produktiv tid och en mer passiv inställning som arbetslös 

Deltagarna beskrev att vardagen som arbetslös ofta var ganska enformig och händelsefattig 

vilket för de flesta resulterade i att de generellt utförde mindre aktiviteter. En del beskrev att 

orken blev allt sämre då de gjorde mindre om dagarna. En deltagare uttryckte framför allt att 

all fri tid påverkade hälsan negativt. Deltagarna påtalade tydliga skillnader i välmåendet då de 

numera tenderade att agera mer passivt och upplevde det ofta svårt att ta sig an olika 

åtaganden.  

 

“Ibland så är det svårt att ta fatt i grejer att göra fast man vet att det får en att 

må bra...men mår man inte bra är det svårt att ta sig för någonting...” (Anna) 

 

Ofrivillig social distansering som ett resultat av arbetslösheten 

Som tidigare arbetande beskrev deltagarna hur viktigt det faktiskt var för dem att ha en plats 

att få komma till och arbetskollegor att umgås med. Som nuvarande arbetslös var det många 

som upplevde en viss ensamhet som i sin tur påverkade deras välmående negativt. Betydelsen 

av att ha ett arbete och arbetskollegor var för deltagarna lätt att ta för givet när de väl hade 

det, medan de numera insett hur viktigt det faktiskt var för dem. En stor del av deltagarnas 

sociala tillvaro fanns på arbetet och eftersom det inte längre var aktuellt upplevde många en 

nedstämdhet över sin nuvarande situation.  

 

“Jag behöver vara i sociala sammanhang för att må bra har jag kommit fram 

till.” (Diana) 
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För mycket fritid genererar högre stressupplevelser  

Att inte ha åtaganden eller skyldigheter att förhålla sig till verkade för de flesta deltagarna 

påfrestande såväl psykiskt som fysiskt. De beskrev på olika sätt att de numera inte behövde ge 

sig ut för att passa tider eller anpassa sig efter någon annan. Samtidigt var det precis det som 

saknades nu när ett arbete inte längre var aktuellt. Att ombesörja dagsplaneringen helt ensam 

utan att någon förväntar sig något av en verkade för deltagarna utmanande och resulterade i 

stressupplevelser. Stressen i sig påverkade deltagarnas upplevelser av hälsa negativt och 

samtliga beskrev hur välmåendet blivit allt sämre. 

 

Förlorad roll i samhället och existentiellt ifrågasättande  

Som tidigare arbetande kunde framför allt de äldre och yrkeserfarna deltagarna uttrycka att de 

förr haft en roll av större vikt. Tidigare uppfyllde de en viktig funktion i samhället och kunde 

identifiera sig själv med sin arbetstitel. Deltagarna beskrev hur arbetslösheten bidragit till en 

nedsatt självkänsla och hur det i sin tur påverkat vilken syn de hade på sig själva och sin roll i 

samhället. Existentiellt ifrågasättande förekom bland de deltagare som inte bara förlorat sin 

arbetsroll utan även haft hemmavarande barn som flyttat hemifrån. Tidigare hade de haft en 

viktig funktion i båda sina roller medan det snarare blev ett vakuum.  

 

“Men man fyller en funktion i samhället och det gör man inte när man är 

arbetslös tycker jag… och det i sig är väldigt deprimerande. Jag har ju 

egentligen ingen tillhörighet… jag har ingen direkt anknytning till något.” 

(Agnes) 

 

Hälsopåverkan utifrån ett ekonomiskt perspektiv 

Deltagarna påpekade en ekonomisk oro relaterat till arbetslösheten och beskrev på olika sätt 

hur det påverkade stressupplevelser och dylikt. De yngre deltagarna som fortfarande bodde 

hemma uttryckte ett hinder i vardagen då de inte längre hade samma ekonomiska 

förutsättningar. Oron var särskilt påtaglig för deltagaren som var ensamstående eftersom hon 

var i en annan typ av ekonomiskt beroende både för sig själv och för sitt barn. 

“... jag upplever en konstant inre stress över att försöka få tag i ett jobb för att 

kunna försörja mig själv och mitt barn… hade jag haft pengar på banken hade 

jag inte behövt känna mig fullt lika stressad utan istället kunnat söka de jobb 

som jag faktiskt vill ha.” (Cecilia) 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion  

Det kan vara svårt att sakna något innan man har förlorat det vilket deltagarna nu börjat 

fundera över. Deltagarna beskrev tydligt hur arbetslösheten bidragit till att de nu faktiskt 

reflekterat över vad ett arbete kan innebära. Att arbeta innebar för deltagarna att de hade 

rutiner och vanor vilket enligt Kielhofner (2012) innebär att samtliga aktiviteter sker per 

automatik. Vanligtvis reflekterar människan inte över sitt utförande när det kommer till vanor 

utan agerar istället utifrån ett förutbestämt sätt i välbekanta situationer eller miljöer.  

Det var tydligt att deltagarna som tidigare arbetande upplevde en tillfredsställelse i vardagen 

då de hade arbetsrelaterade rutiner och vanor att förhålla sig till. Även om andra typer av 

rutiner och vanor fortfarande var aktuella var dessa numera inte anpassade efter arbetet. 

Följaktligen tenderade deltagarna att ta sina dåvarande rutiner och vanor för givet fram till 

dess att de nu inte längre fanns att agera utefter.  

Arbetslösheten har för deltagarna bidragit till konsekvenser som bland annat handlade om 

förändrade sömnvanor och känslor av understimulans. Detta fynd stämmer överens med 

tidigare forskning som beskriver att en sämre sömnrutin och bristfällig sysselsättning 

genererar otillfredsställelse i vardagens aktiviteter (Eklund et al,. 2010).  

Tiden som fanns att disponera blev för deltagarna mindre produktiv och upplevdes nu snarare 

meningslös. Deltagarna beskrev att arbetslösheten bidragit till drastiska förändringar av 

rutiner och struktur i vardagen vilket enligt Hvalsøe och Josephsson (2003); King och Olsson 

(2014) och Waddell och Burton (2006) har en inverkan på upplevelsen av en god 

aktivitetsbalans.  

Att inte ha vardagliga rutiner som relaterar till arbetet resulterade för deltagarna i 

konsekvenser som bland annat handlade om nedsatt struktur, försämrade sömnrutiner och 

känslor av understimulans. En skillnad deltagarna sinsemellan var däremot att de som hade 

hemmavarande barn kunde behålla rutiner trots att de nu inte hade ett arbete att förhålla sig 

till.  

 

Även om upplevelsen av aktivitetsbalans är subjektiv (Wagman et al., 2012) beskrev alla 

deltagare genom sin nuvarande situation som arbetslös en oförmåga att uppnå balans mellan 

vardagens aktiviteter. Genom intervjuerna kunde författarna utläsa en generell nedstämdhet 
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bland deltagarna vid samtal om arbetslösheten. Trots det var det ändå deltagare som 

accepterade sin tillvaro då deras tidigare arbetsförhållanden inte varit optimala och de inte 

trivts på sitt arbete. Följaktligen skiljer upplevelsen av aktivitetsbalans sig åt på grund av 

orsaken till arbetslöshet. Oavsett orsak till arbetslöshet beskrev deltagarna dock att 

aktivitetsbalansen påverkats negativt.  

 

De aktiviteter som deltagarna tidigare längtade efter gav inte längre samma värde vilket 

beskrivs liknande i tidigare studier då ett arbete kan påverka kvarstående aktiviteter så att de 

upplevs mindre meningsfulla för människan (Eklund et al., 2010; King & Olson, 2014; 

Waddell & Burton, 2006; Wilcock & Hocking, 2015). Som tidigare arbetande handlade det 

om en prioritering i deltagarnas fritid så att kvarstående timmar av dygnet spenderades åt 

något som de ansåg betydelsefullt, medan de nu snarare endast hade fritid över. Att 

kvarstående aktiviteter inte längre uppfyller samma kvalitet bland deltagarna stämmer överens 

med vad Leufstadius et al. (2009) beskriver att ens fritid blir mer värdefull när man arbetar. 

Att aktiviteter i en persons vardag uppfyller önskat värde är en betydande aspekt för 

upplevelsen av mening och sin tur hälsan (Erlandsson & Persson, 2014).  

Som tidigare arbetande hade deltagarna aldrig riktigt reflekterat över om de hade en god 

aktivitetsbalans eller om arbetet bidragit till deras olika hälsoupplevelser. Som arbetslös blev 

det för deltagarna snarare som ett upplysande när de fick fundera över hur aktivitetsbalansen 

sett ut och hur det i sin tur påverkat välmåendet. Leufstadius et al (2009) beskriver liknande 

att aktivitetsobalans kan uppstå och orsakas av ett avbrott från arbete och kan således påverka 

hälsan negativt. 

Arbetslösheten hade för deltagarna resulterat i en brist på variation bland deras vardagliga 

aktiviteter och genererat en minskad initiativförmåga, vilket liknar det Leufstadius et al. 

(2009) och Backman (2014) beskriver, att människan i sin roll som arbetslös tenderar att 

uppleva en nedsatt ork i vardagen. Deltagarna beskrev på olika sätt att det var svårt att ta tag i 

saker som de egentligen vet att de mår bra av. Följaktligen verkade det vara lättare för 

deltagarna att agera mer passivt och lägga åtaganden bakom sig snarare än att ta itu med det. 

Å andra sidan menade några deltagare att när de inte mår bra är det svårt att ta sig för 

någonting alls. Att uppleva ett gott välmående verkade vara svårt för deltagarna att uppnå på 

grund av nedsatt initiativförmåga som en följd av arbetslösheten. Författarna kunde således 

utläsa ett återkommande mönster som karakteriseras av en ond cirkel då deltagarna uppgav 
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svårigheter med att utföra aktiviteter när de inte mådde bra, samtidigt som deltagarna även 

kunde beskriva hur de inte mådde bra av att göra ingenting.  

I likhet med vad Waddell och Burton (2006) betonar gällande minskad status och känslor av 

identitetsförlust, beskrev deltagarna upplevelser av en saknad roll i samhället. Rollen som 

arbetande hade tidigare fyllt en stor och betydande aspekt i deltagarnas tillvaro medan det nu 

snarare saknades en viktig del av deras identitet. Författarna kunde utläsa en nedstämdhet 

bland deltagarna då somliga inte bara genomgått en arbetslivsförändring utan även en 

förändring privat. Tidigare hade några av deltagarna haft både hemmavarande barn och ett 

arbete men upplevde nu att de förlorat två betydande roller. Deltagarna hade tidigare ett annat 

liv att beakta och behövde anpassa sin vardag utifrån familjelivet i likhet med att förhålla sig 

till en arbetsplats. Nu var den stora skillnaden att det inte fanns någon av de aspekterna kvar 

att agera utefter. Liknande beskriver Kielhofner (2012) att olika avbrott i livet, så som att bli 

arbetslös, kan bidra till att personen måste kämpa med återskapandet av sin identitet. Slutligen 

går det att konstatera att arbetslösheten i samverkan med andra förändringar under livsloppet 

påverkar den upplevda hälsan.  

Upplevelsen av arbetslöshetens negativa påverkan på hälsan och välmåendet var gemensamt 

hos deltagarna. Samtliga intervjuer genererade diskussioner om den upplevda hälsan i 

förhållande till hur deltagarnas mående var när de tidigare arbetade. Deltagarna beskrev att 

deras välmående förändrats negativt sedan de blivit arbetslösa vilket liknar tidigare studier där 

det beskrivits att avsaknaden av arbete ofta leder till upplevelser av en sämre hälsa (Backman, 

2014; King & Olsson, 2014; Whiteford, 2010).  

 

 

Metoddiskussion  

 

En kvalitativ ansats användes då den enligt Patel och Davidsson (2011) är att rekommendera i 

studier där problemformuleringen syftar till att utveckla djupare förståelse om olika 

upplevelser, till skillnad från en kvantitativ ansats som ofta används för att få ett genomsnitt. 

Eftersom studiens syfte handlar om att kartlägga upplevelser valdes en kvalitativ design då 

den enligt Olsson och Sörensen  (2011) möjliggör en fördjupad förståelse utifrån de svar som 

varje unik deltagare vill dela med sig av.  
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Då författarna genomförde studien som ett examensarbete fanns det tidsramar att förhålla sig 

till. Därför valdes ett bekvämlighetsurval vilket enligt Kristensson (2014) används när man 

vill förenkla rekryteringen och är ute efter ett tidsbesparande tillvägagångssätt.  

Andra studier har tidigare undersökt sambandet mellan arbetslöshet och en sämre hälsa hos 

kvinnor med olika psykiatriska diagnoser. Författarna i den här studien har därför valt att inte 

rekrytera kvinnor som är diagnostiserade med någon psykiatrisk diagnos.  

Eftersom kvinnor i högre grad än män riskerar att uppleva aktivitetsobalans (Håkansson och 

Ahlborg, 2010), valde författarna att endast inkludera kvinnor i denna studie. Framtaget 

resultat är således endast applicerbart på de kvinnor som deltagit i den här studien då män 

exkluderats i urvalet, vilket dock vore intressant att inkludera i framtida studier. 

 

Målsättningen med urvalet var att uppnå en variation genom att dela in deltagarna i olika 

kategorier där somliga hade hemmavarande barn och en partner medan en annan deltagare var 

ensamstående mamma. Följaktligen kunde författarna genom resultatet se att det skiljer sig åt 

deltagarna sinsemellan huruvida de fick stöttning i hemmet och hur de i sin tur sedan 

upplevde sin aktivitetsbalans och välmående.  

Författarna valde att förbereda en tematisk intervjuguide då det enligt (Kvale & Brinkmann, 

2014) ökar chanserna att göra förändringar gällande frågornas form under tiden som 

intervjuerna är aktiva. En tematisk indelning av frågorna användes istället för exempelvis 

färdiga frågeformulär då det enligt Kristensson (2014) ökar möjligheten att ställa följdfrågor 

utifrån vad deltagaren beskriver vilket i sin tur leder till en djupare förståelse för deltagarnas 

upplevelser.  

 

De semistrukturerade intervjuerna medgav att författarna kunde vara uppmärksamma på hur 

deltagarna reagerade på de tematiska frågorna, vilket författarna ser som en styrka då det inte 

är möjligt vid exempelvis ett enkätutskick. En framarbetad enkät kan enligt Kristensson 

(2014) innebära att deltagarna väljer att inte svara på vissa frågor eller orsaka 

missuppfattningar. Enkäten riskerar även att förlora en flexibilitet som lättare går att uppnå 

vid en intervju vilket var författarnas intention.  

Varaktigheten av arbetslöshet har bland deltagarna i urvalet varit mellan 5–18 månader. 

Utifrån ett livsspann är tiden förhållandevis kort vilket resulterar i upplevelser från en kortare 

period. Följaktligen kunde resultatet komma att bli annorlunda med ett annat utgångsläge där 

deltagarna i urvalet istället varit arbetslösa under flera år.  
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För att kunna presentera ett mer levande resultat och ge läsaren utrymme att göra sin egen 

tolkning valde författarna att presentera citat vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2017) görs för att stärka tillförlitligheten. Å andra sidan kan utvalda citat riskera att styra 

läsarens uppfattning av innehållet då vi som författare till den här studien har valt ut vad som 

redovisas i resultatet.  

 

Slutsats och kliniska implikationer 

 

Syftet med studien var att utveckla en djupare förståelse för hur arbetslösa kvinnor i arbetsför 

ålder upplever sin aktivitetsbalans och hur det kan påverka hälsan och välmåendet. Studien 

ger kunskap om hur arbetslöshet och upplevelsen av aktivitetsbalans kan påverkas negativt 

som en följd av att deltagarna inte längre har samma struktur i vardagen, inget ansvar att 

uppfylla eller någon social tillhörighet vilket resulterat i en sämre upplevd hälsa och 

välmående. Utifrån de kvinnor som deltagit i studien kan författarna konstatera att en god 

aktivitetsbalans är svår att uppleva utan ett arbete. Att uppleva en nedsatt aktivitetsbalans 

visade sig vara en bidragande faktor till ett sämre välmående för samtliga. 

 

På grund av att det fanns tendenser till nedstämdhet bland deltagarna som en följd av deras 

nuvarande situation som arbetslösa föreslår författarna att interventioner i ett tidigt skede kan 

minimera risker för psykisk ohälsa. Det behövs dock mer forskning för att bättre förstå och 

utveckla lämpliga typer av åtgärder för lämpliga skeden. För att finna den här typen av 

målgrupp föreslår författarna att arbetsterapeuter inhämtar information om var arbetslöshet är 

vanligt förekommande. Arbetsterapeuten kan utveckla och informera om interventioner via 

verksamheter som exempelvis arbetsförmedlingen och försäkringsförkassan för att upprätta 

kontakt i ett tidigare skede med personer som är mottagliga för hjälp. Beroende på i vilket 

stadie av arbetslöshet personen befinner sig i när kontakt med en arbetsterapeut sker, och om 

personen är mottaglig för hjälp, är det högst individuellt gällande vilka åtgärder som är 

relevanta för just den personen. Ett exempel på arbetsterapeutisk intervention är 

grupprogrammet Redesigning Daily Occupations (ReDO) som enligt Erlandsson (2013) är ett 

stöd för att återställa eller förändra människans balans i vardagen. Gruppinterventionen kan 

även användas som ett verktyg för att möjliggöra återgång i arbetslivet om det anses vara 

aktuellt.  

Eftersom arbetslöshet är ett omfattande samhällsproblem som med tiden blir allt mer aktuellt 

behöver framtida forskningsstudier vända sig till en större population för att öka kunskaperna 
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och att bättre kunna erbjuda hjälp i en bredare utsträckning. Avslutningsvis behövs dock mer 

forskning inom området för att nå ut till fler personer som riskerar att uppleva en sämre hälsa 

i förhållande till sin situation som arbetslös. 
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Bilaga 1 (2) 

 

En intervjustudie om arbetslösa kvinnors upplevelser av sin aktivitetsbalans och 

hur det kan påverka välmåendet och hälsan. 

Du tillfrågas om deltagande i ovanstående intervjustudie.  

Vi har fått kontakt med dig via ett gemensamt privat nätforum på Facebook. Den här studien tillhör 

vårt examensarbete. Syftet är att ta reda på hur du som arbetslös kvinna i arbetsför ålder upplever din 

aktivitetsbalans och hur det kan påverka din hälsa och ditt välmående.  

För den här studien har vi valt att inkludera dig som är: kvinna i arbetsför ålder, bosatt i Sverige och 

varit arbetslös heltid under minst 3 månader tillbaka. Vi vänder oss till dig som inte har en 

diagnostiserad långvarig sjukdom då forskning inom det området med den målgruppen redan finns.   

Vi skulle vilja göra en intervju med Dig som beräknas ta cirka 40 minuter och genomförs av oss som 

är författare till denna studie. Vi kommer att tillsammans med dig planera in ett digitalt möte via Zoom 

där vi både kan se och höra varandra. Intervjun kommer att spelas in och förvaras på ett säkert sätt. 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta när som helst utan att du behöver ange varför.  

Den information Du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt, d.v.s. så att inte obehöriga får 

tillgång till den. Det insamlade materialet kommer att genomgås av oss som ansvarar för studien. Vi 

kommer att förvara allt material på ett säkert sätt och förstöra det efter avslutad studie. 

Om Du vill delta ber vi Dig att ge Ditt samtycke i samband med att Du får en inbjudan av oss via mejl 

till det digitala mötet. Inledningsvis vid intervjun kommer vi att bekräfta ytterligare om Du förstått den 

information som Du väljer att samtycka till. När studien är avslutad kommer vi att kontakta dig via 

mejl med studiens resultat om så önskas. 

Studien ingår som ett examensarbete i Arbetsterapeutprogrammet. 

Om Du har några frågor eller vill veta mer, kontakta gärna oss eller vår handledare.  

Med vänlig hälsning, 

 

Nathalie Palmér 

Arbetsterapeutstudent 

Lunds Universitet, Med fak  

na8565pa-s@student.lu.se

  

 

Lovisa Viklund 

Arbetsterapeutstudent 

Lunds Universitet, Med fak 

lo0525vi-s@tudent.lu.se

  

 

Oskar Jonsson, Handledare 

Biträdande forskare  

Med fak. Lunds Universitet 

046 222 19 96 

oskar.jonsson@med.lu .se
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Bilaga 2 (2) 

Intervjuguide 
I den här intervjun kommer vi att lägga fokus på din åsikt, dina tankar och dina upplevelser. 

Det är vad du känner och upplever som är viktigt. Jag kommer att ställa frågor, men det finns 

inga svar som är rätt eller fel. Du behöver inte känna dig skyldig att svara om frågan upplevs 

obekväm eller känslig för dig. Känn dig fri att berätta vad som dyker upp i huvudet under 

tiden frågorna ställs. En paus är inräknad under intervjutiden men om du upplever ett behov 

av att ta en paus tidigare är detta tillåtet när du känner för det. Min uppgift idag är att lyssna 

på vad du har att berätta om hur du upplever din aktivitetsbalans och ditt välmående. 

 Bakgrundsinformation  

- Hur gammal är du?  

- Vad har du för civilstånd? 

- Har du hemmavarande barn?  

- Hur länge har du varit arbetslös? 

- Hur länge har du arbetat innan du blev arbetslös? 

- Har du tidigare erfarenhet av att vara arbetslös? När? Hur upplevde du det? 

 Vardagen 

- Hur ser en typisk vardag ut för dig?   

- Hur såg en typisk vardag ut för dig när du arbetade? 

- Hur tycker du att din vardag skiljer sig åt i jämförelse med när du arbetade? 

 Aktivitetsbalans 

- Har du någon gång hört talas om begreppet aktivitetsbalans.  

Om JA: i vilket sammanhang? Om NEJ: vad tror du att det betyder? 

- Vad innebär begreppet för dig? 

- Utifrån det du precis beskrivit; anser du att du själv har en bra aktivitetsbalans?  

Om JA: utveckla på vilket sätt. Om NEJ: försök förklara varför. 

- Om du jämför nuläget med din tidigare tillvaro (som arbetande), hur skiljer det sig åt?  

- Har du någon gång reflekterat över sambandet mellan att ha ett arbete och att uppleva en god 

aktivitetsbalans. Vill du utveckla... 

 Hälsa / Välmående  

- Upplever du att arbetslösheten har påverkat ditt välmående/hälsa? Vill du utveckla på vilket 

sätt den har påverkats? 

- Upplever du att din hälsa har förändrats sedan du blev arbetslös? Vill du utveckla på vilket 

sätt den förändrats? 

Övrigt  

- Är det något som sagts under intervjun som du nu i efterhand vill prata mer om? 

- Har du fått beskriva allt som du vill få fram?  

- Var det någon fråga som varit otydlig eller som du vill ta upp igen? 

 


