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Långtidsarbetslösa i Sverige har sämre hälsa och välbefinnande 
än andra grupper och befinner sig i en utsatt position i 
samhället. Arbetslösa i allmänhet har en lägre känsla av 
sammanhang i livet, KASAM. Syftet med studien var att 
beskriva långtidsarbetslösas livskvalitet samt deras upplevelser 
och önskemål om stödjande insatser för människor i denna 
situation. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer 
med åtta långtidsarbetslösa som var inskrivna i ett projekt i 
sydvästra Sverige. Resultatet visade att socialt stöd, frihet och 
kreativitet i vardagen ansågs öka livskvaliteten. Hinder för en 
god livskvalitet uppgavs vara arbetslösheten, diskriminering, 
språksvårigheter samt ekonomiska svårigheter. Främjande 
aktiviteter som praktik, studiebesök, språkträning och 
hälsoaktiviteter upplevdes positiva och ett ökat utbud önskades. 
Detta ansågs kunna uppnås genom ökat samarbete med andra 
delar av samhället som företag, högskolor, föreningar och 
organisationer. Förslag till vidare arbete inom detta 
folkhälsovetenskapliga problemområde: Utvärdering av 
politiska mål kring arbetslösas situation, ökat språkstöd i 
svenska samt en kvalitativ studie av uppfattningen om stödjande 
insatser hos de personer som arbetar med långtidsarbetslösa. 
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The long-term unemployed people in Sweden are feeling 
unsatisfied than any other population groups and they are in a 
more vulnerable situation in society in comparison to others. 
Lowered health status and sense of coherence are often the 
situation for unemployed people. The purpose of this study was 
to describe how long-term unemployed people with economic 
support experience their quality of life and their experience and 
thoughts of supportive interventions. Data was collected 
through semi-structured interviews with eight long-term 
unemployed people who were listed in a project in south-west 
Sweden. The results showed social support, freedom and 
creativity in everyday life appears to increase quality of life. 
Obstacles for quality of life were the unemployment, 
discrimination, language problems and economic difficulties. 
Encouraging activities like practical experience, study tours, 
Swedish language courses and health activities were 
experienced as positive and an increased selection of some 
selection was wished for. This could be reached through 
interventions and local authorities increased cooperation and 
networking with other parts in society such as companies, 
universities and non-profit organizations. An evaluation of 
political implementations and goals for the unemployed, an 
increased language support in Swedish and a qualitative study 
with people who work with the long-term unemployed, to get 
their point of view of supportive interventions, are 
recommendations for further studies within this health science 
field.  
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Introduktion 

Arbetslöshet 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2010) låg arbetslösheten i februari 2010 på 9,3 % i 

Sverige. Det innebär att 459 000 personer i åldern 15-74 år var arbetslösa vid den 

tidpunkten. Av dessa var 149 000 personer långtidsarbetslösa det vill säga 34 %. 

Arbetsförmedlingen (2010) definierar arbetslös som en person som aktivt söker arbete 

och kan tillträda omgående vid ett erbjudande om arbete, denne deltar inte i 

arbetsmarknadspolitiskt program. En person som är över 25 år och har varit arbetslös i 

mer än sex månader, det vill säga 182 dagar, benämns långtidsarbetslös. Är personen 

under 25 år så räknas denne som långtidsarbetslös efter 100 dagar (Arbetsförmedlingen, 

2010).  

 

Eriksson, Engström, Starrin och Janson (2007) ansåg att arbetslösa inte fick rätt 

behandling för att återanpassas ut på arbetsmarknaden i Sverige, vilket berodde på det 

dåliga samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Det politiska 

målet, att få ner arbetslösheten under 4 %, försökte uppnås genom att rubricera fler 

individer som ”långtidssjukskrivna”, sågs som en av anledningarna till felbehandlingen. 

De långtidsarbetslösa sjukskrevs, trots att två tredjedelar av de sjukskrivna egentligen 

skulle skrivits som arbetslösa och på så sätt kunnat ta del av rehabiliteringsåtgärder. 

Studien visade dessutom att klienterna hade låg inverkan på rehabiliteringsprocessen 

samt att de kände att bemötandet var dåligt från offentliga instanser som 

Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Arbetsmarknadsförändringar tillsammans med 

felaktigt uppsatta politiska mål gav inte någon grund för ett bra samarbete mellan 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Detta visade vidare på att de arbetslösa 

gavs låg prioritet inom det politiska och samhälleliga arbetet. Ett 

arbetsmarknadsproblem blev således ett medicinskt problem (Eriksson et al., 2007). 

Från och med januari 2010 stramades sjukförsäkringsreglerna åt och en regelbunden 

kontroll av arbetsförmågan sker de första 90 dagarna, som del av en 

rehabiliteringskedja. Personer som varit borta från arbetet i 91-180 måste sakna 

förmågan att utföra samtliga arbetsuppgifter, som finns på dennes arbetsplats. Efter 180 

dagar ser man över hela arbetsmarknaden för att kontrollera om det finns något som 

helst arbete som personen kan klara av, ett villkor för att utbetalning av 
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försäkringspengar ska ske. Då inga andra statliga bidrag kan hjälpa till försörjningen går 

personen från att vara sjukskriven till att benämnas arbetslös och måste söka 

aktivitetsstöd alternativt försörjningsstöd (Försäkringskassan, 2010).   

 

Hald Andersen (2009) undersökte sambandet mellan social klass och subjektivt 

välmående vid arbetslöshet. Resultaten visade att alla socialklasserna hade rapporterat 

försämrat välmående under arbetslösheten jämfört med innan de blev arbetslösa. Det 

visade dock sig att de som tillhörde mellanskiktet, bestående av bland annat tekniker, 

tjänsteman eller föreståndare, hade bäst välmående innan de blev arbetslösa. Denna 

grupp påverkades också mest negativt av arbetslösheten enligt studien (Hald Andersen, 

2009). 

 

Hälsa och livskvalitet 

Psykisk ohälsa samt hjärt- och kärlsjukdomar är något som drabbar långtidsarbetslösa i 

större utsträckning än de som är sysselsatta. God hälsa är av stor vikt dels för att kunna 

komma in på arbetsmarknaden och dels för att kunna arbeta fram tills pensionsåldern 

(Socialstyrelsen, Folkhälsorapporten, 2009). Kostenius och Lindqvist (2006) har tagit 

upp begreppet hälsa och definierat det som ”ett jämviktstillstånd av fysiskt, psykiskt, 

emotionellt och andligt välmående, vilket både är en resurs och en förutsättning för 

mänskligt liv” (Kostenius et al., 2006:34). 

 

Det finns många aspekter av livskvalitet och hälsa är en av dem (Bjorner et al., 1996).  

World Health Organisation, WHO, (2009) definierar livskvalitet som individers 

uppfattning om deras position i livet och med hänsyn tagen till kultur och rådande 

samhällsvärderingar som individerna lever med och i relation till deras mål, 

förväntningar, värderingar och intressen. Livskvalitet är subjektivt och innefattar både 

positiva och negativa aspekter av livet. Denna uppsats utgår från WHO´s definition av 

livskvalitet.  

 

Enligt Socialtjänstlagen kapitel 4 (2010) har personer som inte kan försörja sig rätt till 

försörjningsstöd för uppehälle och livsföring i övrigt så att en så kallad ”skälig 

levnadsnivå” kan uppnås. Socialstyrelsen (2010) anger att försörjningsstöd dels består 

av riksnormen och dels av skäliga kostnader för vanliga behov utanför riksnormen. 
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Riksnormen är den summa som ska täcka utgifter för personliga kostnader, det vill säga 

livsmedel, kläder, skor, fritid, lek och hygien, för alla personer i hushållet. Under 2010 

uppgår riksnormen till 2800 kronor i månaden för en vuxen person eller 5060 kronor för 

sammanboende. Sedan tillkommer ett tillägg på mellan 880 – 2020 kronor beroende på 

hur många personer som räknas in i hushållet (Socialstyrelsen, Risknormen för 

försörjningsstöd 2010 - ändring i socialtjänstförordningen (2001:937), 2010). Den andra 

delen av försörjningsstödet, som bedöms i varje enskilt fall, avser ”skäliga kostnader” 

för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och 

arbetslöshetskassa med mera (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Paul, Geithner och Moser (2009) använde sig av Jahoda´s deprivationsmodell i en 

webbaserad survey-studie där framkom det att en anställning var det främsta sättet att 

tillgodogöra sig de fem funktionerna. Funktionerna för detta var tidsstruktur, social 

kontakt, kollektiv mening, status och aktivitet som sågs vara avgörande för den mentala 

hälsan. Ett signifikant samband mellan depression och en förlust av dessa funktioner till 

följd av arbetslöshet påvisades. Det befanns att de som var anställda inte hade lika 

allvarliga depressioner och i större utsträckning hade tillgång till dessa fem funktioner. 

Aktiviteter som ideellt arbete, studier, hemarbete eller liknande sysslor visade sig också 

kunna göra att individer fick tillgång till de fem funktionerna men inte i lika stor 

utsträckning som vid en anställning (Paul et al., 2009). 

 

Stankunas, Keledine, Starkuviene och Kapustinskiene (2006) fann ett samband mellan 

långvarig arbetslöshet och dålig mental hälsa. Vidare påvisades att personer med högre 

inkomst hade minskad risk för depression. Arbetslöshet hade direkt inverkan på graden 

av oro, irritation samt koncentrationsförmåga. I likhet med Starrin, Åslund och Nilsson 

(2008) fann Stankunas et al. (2006) att skamkänslor var vanliga då det kändes ”pinsamt” 

att vara arbetslös. Stankunas et al. (2006) menar även att äldre och kvinnor som hade 

varit med om längre perioder av arbetslöshet hade en förhöjd risk att utveckla 

depressiva symptom i motsats till välutbildade med högre inkomst. Det betonades att 

staten, lokala auktoriteter och hälsoserviceinstitutioner hade ett ansvar att vidta 

kollektiva åtgärder för att förbättra tillvaron för arbetslösa människor (Stankunas et al., 

2006).  
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Böckerman och Ilmakunnas (2005) undersökte sambandet mellan arbetslöshet och lycka 

samt livstillfredsställelse. De undersökte också om låg inkomst påverkade lycka och 

livstillfredsställelse. Resultaten visade att arbetslöshet minskade livstillfredsställelsen 

men verkade inte ha någon signifikant effekt på lycka medan en låg inkomst påverkade 

båda negativt. De framkom att lyckliga människor förblev lyckliga trots arbetslöshet, 

medan de som var måttligt lyckliga påverkades mer negativt. Lägre inkomst påverkade i 

högre grad de personer som var mest lyckliga (Böckerman et al., 2005). 

 

Bjarnason och Sigurdardottir (2003) studerade psykologiska effekter av arbetslöshet. 

Resultatet pekade på att tillfälligt arbetslösa var mer ängsliga än de med heltidsarbete 

men mindre drabbade av ängslan än långtidsarbetslösa. Vidare framkom att upplevelsen 

av att ha det dåligt ställt, materiellt sett, ökade med varaktigheten av arbetslösheten 

bland långtidsarbetslösa (Bjarnason et al., 2003). 

 

Schutgens, Schuning, Voorham och Burdorf (2009) undersökte egenskaper hos 

långtidsarbetslösa individer. Deltagarna hade relativt dålig fysik vid interventionens 

början men vid slutet hade den förbättrats. BMI (Body Mass Index) förändrades inte för 

deltagarna vilket kan förklaras av att ingen hänsyn togs till deltagarnas kostvanor. 

Schutgens et al. (2009) ansåg att fokus på den fysiska hälsan och fysisk aktivitet i en 

intervention inte är det bästa sättet för att förbättra självrapporterad hälsa. En av de 

största utmaningarna var att motivera deltagarna, förmodligen eftersom deltagandet inte 

var frivilligt. Många av deltagarna föll tillbaka till gamla levnadsvanor och fysisk 

inaktivitet tre månader efter interventionen (Schutgens, Schuning, Voorham & Burdorf, 

2009).  

 

Känslan av sammanhang 

KASAM-teorin, känslan av sammanhang är en teori grundad av den medicinska 

sociologen Antonovsky (1987). Teorin utgår från att en individs känslokomponenter 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet påverkar dennes välbefinnande och hälsa. 

Graden av KASAM kan testas genom frågeformulär rörande upplevelser och känslor av 

olika situationer i livet. Höga poäng på frågeformuläret visar att en individ har ett starkt 

KASAM, det vill säga känsla av sammanhang i livet (Antonovsky, 1987). 
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Leino-Loison, Gien, Katajisto och Välimäki (2004) undersökte sjuksköterskors 

upplevelse av arbetslöshet. Studien visade på att mer än hälften av respondenterna 

kände sig generellt orättvist behandlade i sin situation som arbetslösa, men att de trots 

detta kände att vardagens sysslor upplevdes som meningsfulla. Ett direkt samband 

kunde ses mellan familjens inkomst och socioekonomisk status samt att högre inkomst 

gav starkare KASAM. Vidare framkom att sjuksköterskerespondenterna som hade 

familj uppgav i större utsträckning att de kände mening med livet samt att de hade 

kontroll och hade då relativt stark KASAM. Vidare framlades att sjuksköterskorna hade 

behövt hjälp för att inte förlora sin kunskap inom yrkesprofessionen under 

arbetslösheten. Kurser och workshops var forskarnas förslag för att hålla motivation, 

profession och kompetens vid liv (Leino-Loison et al., 2004). 

 

Feldt, Leskinen och Kinnunen (2005) utförde en kohortstudie över en femårsperiod med 

en grupp arbetslösa och en grupp heltidsarbetande. Människor med starkare KASAM 

fanns i större utsträckning inom gruppen som hade arbete än i gruppen med dem som 

hade upplevt arbetslöshet. Vidare framkom att de individer som hade upplevt 

arbetslöshet under tiden för studien generellt hade ett svagare KASAM. Så till vida 

kunde arbetslöshet ses som en faktor för försämrat KASAM. Slutligen påpekas att 

individer som haft arbete inte var garanterade ett stabilt KASAM (Feldt et al., 2005). 

 

Segregering och utsatthet 

Enligt Folkhälsorapporten (2009) tillhörde arbetslösa en utsatt grupp i samhället då det 

bland annat var mer vanligt med nedsatt psykiskt välbefinnande i denna 

befolkningsgrupp jämfört med personer som var sysselsatta. Hos socioekonomiskt 

svaga grupper, som arbetslösa, var även tandhälsan sämre då de inte ansåg sig ha råd 

med den tandvård de behövde. Våldsbenägenheten kunde också öka när arbetslösheten 

blev hög i samhället eftersom den individuella stressen blev högre, samhällskontrollen 

blev sämre vilket medförde mindre stöd till familjer (Socialstyrelsen, 

Folkhälsorapporten, 2009). 

 

Invandrare, som grupp, befann sig oftare än andra i en mer utsatt position då de i många 

sammanhang diskriminerades. Det var vanligare att invandrare var arbetslösa och 

arbetslösheten ökade betydligt mer bland utlandsfödda än bland födda i Sverige. Vidare 
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framkom att kvinnor i större omfattning upplevde psykisk ohälsa än män 

(Socialstyrelsen, Folkhälsorapporten, 2009). 

 

Akhavan, Bildt och Wamala (2007) beskrev iranska invandrade kvinnors problem med 

att komma ut på arbetsmarknaden i Sverige, med fokus på hälsan och upplevelsen av att 

ha immigrerat. De immigrerade kvinnornas hälsa kunde inte enbart relateras till 

kulturella skillnader utan etnicitet, genus och klass spelade också stor roll. Inte heller 

hur länge kvinnorna vistats i Sverige eller deras socioekonomiska status kunde relateras 

till i vilken grad hälsan påverkades av etnisk diskriminering. Hur de hanterade denna 

diskriminering berodde på de copingstrategier de besatt men även när och om de varit 

inne på den svenska arbetsmarknaden. Likaså sågs ett samband mellan hälsan och i 

vilken grad de hade en ekonomiskt stabil familjebakgrund. Många av kvinnorna i 

studien hade genomgått stadier av traumatiska upplevelsebearbetningar och fått utstå 

våld i hemmet under den första tiden i Sverige. Därför ansågs det finnas behov av en 

nationell handlingsplan för att motverka diskriminering speciellt i anknytning till 

arbetsmarknads- och arbetsplatsfrågor. Immigrerade kvinnor tycktes vidare behöva ett 

stöd för att underlätta för dem att komma in på arbetsmarknaden samt kunna öka deras 

möjligheter till att utveckla bra copingstrategier mot diskriminering. Detta borde göras 

genom att ta hänsyn till deras yrkesbakgrund samt erfarenheter från hemlandet för att 

undersöka hur detta skulle kunna användas i sökandet efter arbete i Sverige (Akhavan et 

al., 2007). 

 

Starrin et al. (2008) fann ett samband mellan skam, psykosocial ohälsa och finansiell 

stress. Ju större den finansiella stressen var, desto större var upplevelsen av skam vilket 

innebar en större risk för psykosocial ohälsa. De mest exponerade för riskerna var unga, 

arbetslösa och ensamstående kvinnor med hemmaboende barn under 18 år (Starrin et 

al., 2008). 

 

Ett projekt pågår i sydvästra Sverige som riktar sig till långtidsarbetslösa flyktingar, 

invandrare och svenskar i åldern 25-64 år. Målet med projektet är att arbeta för ett ökat 

arbetskraftsutbud, motverka diskriminering och utestängning från arbetsmarknaden 

samt förhindra att dessa människor hamnar i ett permanent utanförskap. Den uppsatta 

projekttiden är hösten 2008 till våren 2011 och är delvis finansierat med medel från den 

Europeiska socialfonden (European Social Fond, 2010). 
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Problemformulering 

Genom forskning och statistik har det visats att långtidsarbetslösa och invandrare är 

utsatta samhällsgrupper. Dessa grupper har inte, i de artiklar som behandlats, getts 

möjlighet att uttrycka sig om sin situation och livskvalitet. Därför var det ur 

folkhälsoperspektiv angeläget att studera detta problem. 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur långtidsarbetslösa med försörjningsstöd upplever sin 

livskvalitet samt deras upplevelser och önskemål om stödjande insatser. 

 

Frågeställningar 

1. Hur upplever långtidsarbetslösa sin livskvalitet? 

2. Vad ökar livskvaliteten hos individerna i målgruppen? 

3. Vad kan minska upplevelsen av god livskvalitet? 

4. Vad kan göras för att långtidsarbetslösa med försörjningsstöd i ska känna ökad 

livskvalitet? 
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Metod 

Syftet med kvalitativ forskningsmetod är att undersöka, urskilja och finna egenskaper 

som beskriver hur intervjupersonen upplever ett speciellt fenomen (Patel & Davidsson, 

2003). Därför blev en kvalitativ forskningsansatts lämplig eftersom syftet var att 

undersöka långtidsarbetslösas upplevelser. 

 

En strukturerad frågeguide (bilaga 1) utformades utifrån studiens syfte. En pilotintervju 

genomfördes med en person som saknade högskoleutbildning och hade varit arbetslös 

nyligen. Efter den intervjun reviderades frågeguiden, fråga två ”Hur tycker du själv att 

din livskvalitet är” tillkom samt fråga åtta omformulerades från ”Vilken form av 

insatser tror du…” ändrades till ”Vad tror du…”. 

 

Informanterna valdes ut från en grupp som deltog i ett projekt för långtidsarbetslösa 

med försörjningsstöd i sydvästra Sverige. Det hölls två informationsmöten för de 

deltaganden i projektet som projektteamet fann lämpliga att intervjua. Därefter 

tillfrågades gruppdeltagarna om det var villiga att delta i studien. De fick själva skriva 

upp sitt namn och telefonnummer på en lista, som författarna hade med sig, om intresse 

att delta fanns. 

 

I samband med informationsmötet informerades deltagarna om den planerade studien, 

dess syfte, att deltagandet var frivilligt och att alla uppgifter skulle komma att behandlas 

konfidentiellt. Det fanns tillfälle för frågor om studien, dess syfte och temaområdena. I 

samband med intervjun gav informanterna skriftligt samtycke (bilaga 2) till att delta. 

För att skydda informanterna angavs inte vilka citat som tillhörde respektive intervju i 

resultatet för att värna om informanternas identitet.  

 

Ett bekvämlighetsurval gjordes omfattande samtliga åtta anmälda informanter, vilka var 

alla på det ena informationsmötet och ungefär hälften av åhörarna på det andra. De 

anmälda ringdes upp och en tid bestämdes när och var intervjuerna skulle äga rum. 

Informanterna var i åldern 25-56 år och hade olika etnisk härkomst. Informanterna 

levde i olika familjekonstellationer ungefär hälften utav dem var ensamstående. Två av 

informanterna var män och sex var kvinnor. 
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Vid tre av intervjuerna fanns en tolk närvarande som informerades om syftet samt att 

denne enbart fick fråga det som intervjuaren frågade. Av tre tolkade intervjuer var det 

samma tolk på två utav dem. Projektet stod för kostnaderna vid de intervjuer där en tolk 

fanns närvarande, tolkarna arbetade på en av kommunen använd tolkförmedling. Vid 

alla intervjuer var båda författarna närvarande, den ena intervjuade och den andre 

antecknade. Författarna var intervjuare lika många gånger var. Intervjuerna utfördes i ett 

litet separat samtalsrum i de lokalerna i den kommunala verksamhet där ett flertal 

informanter vistades dagligen. Alla intervjuer spelades in och blev en ljudfil, 

anteckningarna gjordes som stöd vid eventuella tekniska problem. 

 

Ljudfilen transkriberades till ett textmaterial. Det råa textmaterialet genomlästes ett 

flertal gånger, för att därefter kodas utifrån informanternas utsagor i enlighet med syftet 

för studien. Koderna sammanfördes till kategorier. Kodorden skapade sedan 

underkategorier vilka resulterade i en figur (bilaga 3) för att underlätta för läsaren att se 

resultatet.  Utsagor och citat i resultatet är hämtade från samtliga åtta intervjuer.  

 



10 
 

Resultat 

Ett flertal faktorer påverkade livskvaliteten hos målgruppen, allt från deras hälsa till hur 

de upplevde sin livssituation som arbetslös. Livskvalitet var något subjektivt som 

varierade mellan var individ som beskrev det. Vid tiden för intervjun upplevde hälften 

av informanterna livskvaliteten som bra medan de andra beskrev en belastad tillvaro 

fylld av rutiner. De kategorier som framkom under de olika frågeställningarna var: 

faktorer som främjar livskvalitet: socialt stöd, kreativitet, nätverk, arbete och 

yrkesstolthet, fysisk hälsa och frihet; faktorer som förhindrar en god livskvalitet: 

arbetslöshet, diskriminering, ekonomiska svårigheter och skam, problematiska 

familjeförhållanden, fysiska symptom, ensamhet och bristande socialt stöd, 

språksvårigheter; synen på tillgängliga stödåtgärder: komplext system och projektet och 

hälsoaktiviteterna; önskemål om ytterligare stödåtgärder: utbildning, språkträning, 

avbrott i rutinerna, praktik och studiebesök samt utveckling av hälsoaktiviteter.  

 

Faktorer som främjar livskvalitet 

Socialt stöd 

Samtliga informanter nämnde familjen som en viktig källa till stöd och att vara med 

familjemedlemmar om det gäller vid middagsbordet eller att vara ute och leka med 

barnen ansågs ge glädje och livskvalitet. 

”Om jag sitter med hela min family å prata å äta å skratta...det toppen till 

mitt liv…” 

Med goda vänner kände informanterna att de kunde må bra och hämta energi. 

”…vara med familjen, vara med kompisarna, …slippa tänka negativt 

liksom…slippa negativt folk runt omkring mig alltså…så…det är det bästa.” 

”… det är mest som sagt folk, mina kompisar som jag mår…som gör mig att 

skratta…” 

Likaså kände några informanter att släktingar var ett bra stöd och förbättrade 

livskvaliteten. 



11 
 

”…men sedan när vi är i --- då är vi hos mina kusiner och dom lagar maten 

och städar så man bara är där och e med barnen (…)så när jag är där så är 

det lite lyx…(skrattar till) får mat och allt men då vet man att nu kan jag 

bara sitta med dem och springa efter dem slippa tänka att måste jag hem 

och laga mat…” 

Ett flertal informanter hade åsikten att lycka infann sig när någon annan som till 

exempel barnen var lyckliga; så om barnen, familjen eller partnern hade det bra och 

mådde bra så mådde informanten bra och kände att det fanns mål och mening i 

vardagen. 

”…när mina barn mår bra så mår jag riktigt bra själv också (…) jag blir 

mina barn inte bra eller har en har en bra framtid så har jag inte framtid 

heller själv.” 

Trivseln på arbetet eller sysselsättningen ansågs viktigt för livskvaliteten. Det sociala 

upplevdes betydelsefullt, grundläggande var att bli respekterad av sina arbetskollegor. 

Att ha positiva människor till hands för samtal sågs som värdefullt. Det talades om en 

metod som kallades ”familjeträdet” där bara vänner som ”ställde upp för en till max” 

kvarstod på en lista av alla vänner och bekanta. När fokus i livet lades på de människor 

som blev kvar efter ”sorteringen” kunde ökat välmående upplevas. 

 

Kreativitet 

Kreativitet sågs av informanter som en källa till avslappning samt en källa till energi. 

Under intervjuerna kunde tydligt märkas hur de blev känslomässigt närvarande och i 

sina kreativa möten med sig själva levde upp och fann livskvalitet. Det kunde vara allt 

från att samla strandved och stenar på stranden för att bygga något med till att skapa 

musik eller ett klädesplagg.  

 

Nätverk 

Det framkom att ett nätverk utav olika resurser i form av samtalshjälp som fanns till 

hands skapade möjlighet till en ökad livskvalitet. Nätverket verkade som ett viktigt stöd 

i vardagen för informanterna i form av bestämda möten samt en tillgänglighet vid 

plötsliga frågor om exempelvis missbruk. Dock kände endast ett fåtal till denna hjälp. 

Kontakter kunde enligt informanter tillföra något till det individuella sociala stödet.   
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”…om jag tar en dag i taget och jag då ja…då mår jag bäst (…) och får lite 

coachning och vägledning och jag har mina kontakter runt omkring mig om 

jag undrar någonting då tar jag kontakt med dem och man har stöd och 

hjälp det är väldigt viktigt också…man får inte vara egoist och tänka det 

här klarar jag själv…” 

Att ha ett arbete och yrkesstolthet 

Samtliga informanter upplevde någon typ av yrkesstolthet och berättade gärna om sina 

tidigare arbetslivserfarenheter och de flesta hade tidigare haft något arbete som de var 

nöjda och trivdes med. De flesta kände också att de på något sätt ville arbeta med 

samma yrke som de haft tidigare eller något snarlikt. 

”…när dan är slut så går man hem med glädje… det är någonting jag vill 

jobba med… jobba med människor… å man hjälper någon, alla är så 

tacksamma å då känner man själv att jag har gjort något bra idag, då mår 

man duktigt bra…” 

Fysisk hälsa 

Fysisk hälsa ansågs som viktigt för att må bra och för att ha hälsan. Några menade 

också att det vara viktigt att ha en bra fysik för att klara av vissa arbetsuppgifter men 

även för att vara konkurrensstark mot andra arbetssökanden på arbetsmarknaden. Fysisk 

aktivitet kunde vara allt från att gå ut och gå en promenad till att cykla och träna för att 

hämta energi, motverka övervikt samt för allmänt välbefinnande. 

 

Frihet 

Vid intervjuerna kom frihet och frivillighet upp i olika sammanhang. Att bli arbetslös är 

i regel något som är ofrivilligt. Alla intervjuade önskade sig ett arbete. Informanterna 

uppfattade att ett arbete innebar frihet både ekonomiskt och socialt. Som 

långtidsarbetslös fick de i viss mån delta i projekt, praktik och andra aktiviteter som de 

blir anvisade till för att öka sina kompetenser samt komma närmare arbetsmarknaden. 

De flesta upplevde den vardagliga sysselsättningen i den kommunala verksamheten som 

positiv. 
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Faktorer som förhindrar en god livskvalitet 

Arbetslöshet 

Samtliga intervjuade upplevde arbetslöshet som något negativt. De flesta intervjuade 

hade sysselsättning i den kommunala verksamheten och kände sig därför inte riktigt 

som arbetslösa. Vissa informanter kände nedstämdhet, mådde dåligt och ansåg att det 

var jobbigt samt att livet som arbetslös var dåligt, nivån av livskvalitet var låg.  

”…man hade inget att göra… det var en mardröm… samma hela dagarna 

och dagen blir hur lång som helst… man bara satt för sig själv i sina egna 

tankar det var hemskt, det är inget gott alltså man mår dåligt verkligen… 

man blir sämre…” 

När det gäller den psykiska hälsan så beskrevs en känsla av att hjärnan slutade att 

fungera samt frustration vid längre perioder av hemmavistelse som arbetslös. 

”…man spenderar tid man gör ingenting på dagarna…fast det är också 

ibland mysigt och sitta hemma och göra ingenting eller så men man känner 

lite att man…lite degraderar typ…att man inte gör någonting annat man 

inte träffar folk så det är inget liv tror jag…” 

En svårighet att få arbete inom samma yrkesområde i Sverige, som de arbetat med 

tidigare i sina hemländer upplevdes. Någon fann det problematiskt att få det arbete som 

önskades då det krävdes en förnyelse av arbetslicensen inom yrket och togs en hög 

avgift. Samtliga intervjuade hade engagemang för sina tidigare arbetsanställningar. 

 

De förändringar som skett på arbetsmarknaden, lågkonjunkturen, sågs av informanterna 

som en förklaring till att de saknade arbete. Många menade även att vänner, släktingar 

och kontakter inom projekt och kommunal verksamhet inte varit förmögna att hjälpa 

dem på något vis även om de ville.  

 

Diskriminering 

Vissa kom från andra länder och hade anlänt till Sverige i hopp om ett bättre liv. 

Upplevelser av att ha känt sig diskriminerade framkom, detta påverkade de intervjuade 

och deras syn på omvärlden negativt. En tydlig hälsonedsättande rasism kunde några av 
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informanterna påtagligt märka i den stad som de bodde i. Vid uppbrott från andra länder 

eller andra mindre städer kunde detta ses som en markant skillnad. 

”180 graders vändning blir det…där uppe det kunde gå från att en kompis 

ringde ”jaa min farmor ska ha 70 års kalas och du är bjuden” åh tack 

liksom…Och så kommer man till --- går en runda över --- och ska gå över 

bron och så kommer det en sådan svensk tant och så byter hon sida av 

bron…då märkte jag skillnaden…” 

Att känna sig som främmande eller att bli behandlad som en stigmatiserad grupp 

uppkom också hos någon då vissa menade att seder och traditioner skiljde sig så starkt 

åt i kulturerna att en förändring i den svenska riktningen varken var en möjlighet eller 

något som de ville. En upplevelse om att vara icke tillhörande och att bära slöja var ett 

tecken på begränsning i vardagen.  

”…känner jag mig främmande jag tillhör inte det landet alltså…nej du kan 

inte göra det…det jobbet…det känns så…men jag känner så att jag, jag 

tillhör inte det landet jag är främmande här, jag blir inte accepterad riktigt 

och sen går jag och letar efter jobb…nej då passar jag inte här också går 

jag och letar efter andra jobb..jag kan prata okej svenska men skriftligt är 

det lite svårare för mig att skriva…det är lite svårare för mig…” 

Det svenska bemötandet beskrevs som kyligt samt att de hade stött på oärlig vänskap 

och en vänlighet som försvann vid arbets- eller praktikdagens slut. 

 

Ekonomiska svårigheter och skam 

Många saknade upplevelsen av självständighet, eftersom att ha försörjningsstöd, innebar 

obligatorisk närvaro på anvisade aktiviteter i kommunala verksamheten eller som 

deltagare i projektet. De kunde känna att de hade förlorat sitt oberoende och sin frihet 

eftersom de inte hade något arbete med fast inkomst. De kände sig begränsade i sina liv 

och tyckte att de kände sig instängda då de inte kunde planera semestrar, resor, köpa 

något eller göra saker som de tyckte om att göra. 

”…det känns som man sitter i ett fängelse.” 

”…jag tänker på framtid, också jag har ingen sån fast pengar så att jag inte 

planera någonting, resor, eller så…” 
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Andra upplevde sig inte lika begränsade i vardagen men upplevde fortfarande att 

arbetslösheten var ett hinder för att nå större mål i livet. Någon verkade inte heller 

känna sig redo att börja arbeta, utan behövde mer tid. Detta berodde antingen på att de 

ännu var i behov av återhämtning från svåra händelser eller att de kände att de behövde 

mer utbildning eller erfarenhet innan de kunde börja arbeta.  

 

Några nämnde det pinsamma som arbetslös i situationer när de blev tillfrågade vad de 

arbetade med och hade en känsla av att inte vara värda lika mycket. 

 

En upplevelse av ekonomiska svårigheter uppkom, de som hade barn kände att det 

hindrade dem att göra sådant de ville med barnen. Att gå på försörjningsstöd innebar 

också att många upplevde en skam eller att det inte var respektfullt att ansöka om 

pengar varje månad då de inte hade tjänat pengarna själv som när de hade ett arbete.  

”…man känner sig som någon djävla snyltare när man kommer där och ska 

tigga om pengar… det är obehagligt.” 

Att vara arbetslös eller att ha låg inkomst upplevdes vara sammankopplat med en lägre 

status i samhället.  

”…allting verkar handla om hur mycket man tjänar… i grund och botten 

när man tänker efter så blir det ju det, liksom vad jobbar du med? Nej jag 

är städare… ja ha okej… statusen går ner… ja jag tjänar 50 000 i månaden 

som städare jaha… statusen går upp…” 

Problematiska familjeförhållanden 

Ängslan kan komma dels från ekonomiska bekymmer men även av struliga 

familjerelationer, vilket gjorde att de kände sig belastade. Flera hade skilsmässor i 

bagaget som också fanns närvarande och påverkade dem negativt. 

”…jag vill att min ex-man skulle släppa mig utan problem att han inte ska 

kontrollera mig å trycka mig psykiskt å sånt… det är det som påverkar mig 

mest, det är min man…” 

Det framkom att det ensamma ansvaret för hem och barn stundvis kändes som en börda 

och att de knappt fick någon tid för sig själv. 
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”…men jag är bara själv på kvällarna när dom sover men då är man så 

trött själv så fort de somnat så är man uppe en halvtimme och då har man 

däckat själv med…(skrattar till)Men dom säger till mig du har ju kvällen 

men hur trött är man inte vid nio… då är man ju helt slut…” 

 

Fysiska symptom 

Informanterna hade symptom som trötthet, rygg- och knäproblem. Att det var mycket 

stillasittande när de var på kommunala verksamheten kunde också vara ett problem som 

togs upp, de ansåg att de inte rörde på sig lika mycket som de hade gjort tidigare. De 

hade velat börja träna eller vara mer fysiskt aktiva men verkade sakna ekonomiska 

möjligheter eller kunskap för att genomföra en sådan livsstilsförändring. 

”…jag önskar om jag skulle haft eh… en träningsprogram som jag kan gå 

efter asså… typ att kunna gå någonstans att träna en timme så kanske det 

hjälper att man känner sig piggare(…)men just nu kan jag inte göra det för 

att efter åtta timmars sysselsättning, när man kommer hem är man väldigt 

trött.” 

Ensamhet och bristande socialt stöd 

Det uppkom att prat bakom ryggen skapade en känsla av att inte vilja gå till före detta 

arbetsplatser. Informanter hade tråkiga minnen med kollegor som hade varit otrevliga 

och inte hälsat vid ankomst till arbetet. Detta resulterade i vantrivsel samt en ovilja att 

gå tillbaka till arbetsplatsen. Bristande socialt stöd kunde också komma från att familjen 

eller delar av släkten fanns långt borta gav resultatet av att de kände sig ensamma och 

saknade stöd. 

”Min syster var min viktigaste vän det var hon liksom…” 

Språksvårigheter 

Flera av de intervjuade hade utländsk bakgrund och vissa hade svårigheter med det 

svenska språket trots relativt lång vistelse i Sverige. De som hade anlänt till Sverige i 

vuxen ålder hade störst problem med språket. Svårigheterna låg i tal och skrift trots att 

samtliga avslutat SFI, Svenska för invandrare. Flera av dem upplevde själva att de hade 

problem med språket och de kände att språket hindrade dem i vardagen.  

”…mitt språk svenska språket inte perfekt än…” 



17 
 

Synen på tillgängliga stödåtgärder 

Komplext system 

Arbetsförmedling och andra samhällsinstanser upplevdes olika. Vissa fann brist på både 

stöd och empati då de kom för hjälp som arbetslösa eller i andra svåra situationer medan 

andra menade att det fanns hjälp att tillgå. 

”…jag tror vill man alltså…sträck ut en hand ”jag behöver hjälp” så finns 

det(…)man behöver inte skämmas de behöver, alltså man behöver man 

hjälp så finns de…” 

Tilltron till att man fick den hjälp man skulle eller kunde få fanns inte och likaså kunde 

en brist på tillit till andra människor skönjas.  

”…du behöver hjälp med någonting, folk rullar med ögonen och vänder 

skallen… det knappt lyssnar klart på dig vad ditt problem är ingen hjälp 

liksom…” 

En upplevelse av att inte ha möjlighet att besluta om saker som gällde dem själva 

var relativt liten. 

”…regler och sånt…men man sitter inte i någon position att välja eller 

hur?” 

Några kände att beslut hade blivit fattade om dem som de inte hade någon påverkan 

över. En förståelse för det svenska statssystemet och dess krav verkade också orimliga 

för många då obligatoriska möten och närvaro enligt dem inte gav dem någonting.  

”…det finns ibland liksom dom tar beslut där besluten inte blir helt rätt jag 

har inte så mycket nytta av det…” 

Arbetsförmedlingen ansågs inte vara till någon större hjälp och bättre samarbete mellan 

socialförvaltningen och denna samhällsinstans efterlystes. Socialförvaltningens 

ekonomiska biståndsavdelning uppfattades ha orimliga krav på bidragstagarna då de 

flera gånger skickades på samma aktiviteter på arbetsförmedlingen, för att kunna 

beviljas ekonomiskt bistånd.  Det berättades om konflikter med handläggare, som tog 

beslut utan att diskutera dessa med informanten. 

 



18 
 

Projektet och hälsoaktiviteterna 

Samtliga intervjuade var deltagare i projektet i sydvästra Sverige, som nämnt tidigare, 

men det fanns två olika platser de kunde befinna sig under dagtid. Några informanter 

befann sig i en lägenhetsliknande lokal som var starkare anknutna till projektet och 

arbetsmarknaden där de hade tillgång till datorer och möjlighet att söka jobb. De övriga 

informanterna hade tilldelats sysselsättning på en större kommunal verksamhet. 

Arbetsuppgifterna i den kommunala verksamheten kunde vara allt från att överföra 

gamla texter till datorskriven text till att städa eller laga och fixa cyklar och möbler.  

Projektet och dess anställda sågs i allmänhet som positivt där individen kunde få beröm 

och förslag. 

”…man litar på dom… dom hjälper mig eftersom dom är positiva(…)dom 

säger bra till en när man gör något bra(…)det hjälper i alla fall att man får 

beröm för det man gör.” 

Projektet upplevdes positivt och gav mening i vardagen då de aktiva fick träffa andra 

människor i liknande situation. Andra tyckte att produktiviteten var låg ”vi gör ju inte så 

mycket där egentligen” då huvuddelen av aktiviteterna var att sitta framför datorn och 

söka jobb. Bland de som hade sysselsättning på den kommunala verksamheten antingen 

deltid eller heltid var också åsikterna delade vissa ansåg att det gav mycket, speciellt 

socialt, att få komma dit. 

”…jag har accepterat det här och är innerligen tacksam, för det finns dom 

som inte har viljan…men jag går i alla fall hit och får den sociala biten, 

pratar med nån, sitter jag hemma, vem träffar jag då?” 

Medan andra ansåg sig kunnat göra nyttigare sysslor och såg inte meningen med den 

obligatoriska närvaron. 

 ”…jag har inte så stor nytta av att vara här(…) åtta timmar är för många 

timmar(…) jag önskade mig den önskan att jag skulle kunna läsa lite men 

jag har inte tid.” 

Ett avbrott under dagen kunde till exempel vara att de hade någon aktivitet som träning 

eller att de tog en promenad med gruppen, vilket ansågs främja välmåendet. Det fanns 

också språkträning att tillgå för dem som behövde öka sina kunskaper i det svenska 

språket och detta var ett uppskattat inslag. Samtliga informanter blev erbjudna 
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organiserade hälsoaktiviteter i form av framför allt fysisk aktivitet vilket upplevdes som 

positivt, kul och ett avbrott från rutinen som de gärna hade haft mer av. 

”…det är roligt på den här friskvården faktiskt (…) vi ska spela badminton 

och vi ska på simhallen och det ska blir jätte roligt, det är något som 

inspirerar, inte för allt va men, de e jag tycker det är roligt ändå… få 

chansen när man går här, gå på friskvård…” 

De var delade meningar om själva hälsoaktiviteterna, vissa gillade bollsporterna och när 

det var lite tuffare aktivitet medan andra föredrog när det var lite lugnare som 

promenader, simning, bowling, badminton eller liknande. Det fick gärna vara något som 

de inte brukade göra annars. En upplevelse av att det var besvärligt att hälsoaktiviteterna 

var ett krav och hade hellre sett det som frivilligt och att de själva kunde välja hur ofta 

de ville gå. Främst eftersom de inte alltid kände sig så pigga och kände att de inte hade 

så bra kondition. Några hade också skador som hindrade dem att delta i vissa aktiviteter. 

Att hälsoaktiviteterna gav tillfälle till att träffa nya människor och bygga nya relationer 

och kontakter tycktes vara bra, då det här fanns tid att prata. 

”Jag tycker att det är jätte bra och det att man går till och idrottar litegrann 

det tycker jag är bra att man går ut de… det tycker jag också att vi går ute 

mycket det är viktigt och sen att man bygger någon kontakt… någon sorts 

kontakt det tycker jag också är bra.” 

Önskemål om ytterligare stödåtgärder 

Utbildning 

Nästan alla kände att de hade velat öka sina kompetenser på något sätt. Det kunde vara 

att gå någon typ av utbildning för att kunna arbeta med det som de hade högst önskan 

att göra. Andra kände att de hade för låg utbildning och behövde läsa mer för att kunna 

få en anställning. Flera personer tog upp att de saknade körkort och att det krävdes för 

många arbeten, så för att öka deras chanser till anställning hade behövt ta körkort. 

 

Informanterna förde på tal, att de under bättre ekonomiska förhållanden, hade velat 

starta eget. Ett behov av en verksamhet som saknades på orten upplevdes medan en 

annan redan hade testat på att driva eget men inte ansåg sig ha tillräckliga kunskaper för 

att fortsätta. 
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”…men hade jag vunnit pengar så hade jag startat ett eget, det hade jag 

gjort för jag är kreativ…” 

Språkträning 

Samtliga med svårigheter i språket hade en önskan om att lära sig bättre svenska. Några 

vill gå vidare och läsa svenska som andraspråk men kunde inte göra det eftersom deras 

timmar på SFI var förbrukade eller så var de tvungna att gå ut på praktik för att kunna 

läsa vidare. En informant tog upp att de tittade på film ibland, sen diskuterade de den 

efteråt och det tyckte personen var ett bra sätt att öva på språket. Ett förslag var att de 

kunde få ha mer svenska, till exempel att vara i verksamheten halva dagen och halva 

dagen ha språkträning. Det upplevdes även degraderande att vara på den kommunala 

verksamheten då det var svårt att kommunicera med många andra då personen själv var 

starkare i svenska språket än de andra. Det togs upp att bättre svenska skulle kunna 

underlätta för att kunna få en anställning. 

”…det är en ökad chans till anställning… att man pratar bra svenska…” 

Avbrott i rutinerna 

Ett tema som återkom i informanternas berättelser var behovet av något som bryter 

rutinen i vardagen som att träffa nya människor, se nya platser samt att röra på sig och 

träna. En önskan om att resa antingen till släktingar eller till någon annan stad fanns 

också med. Något som bröt den dagliga rutinen verkade uppskattat och när det hände 

något nytt gjorde det vardagen extra bra.  

”…en meningsfull dag är att det händer mycket på en dag(…) att man hela 

tiden har någon att tänka på eller göra det är en meningsfull dag tycker 

jag.” 

Praktik och studiebesök 

Ett större utbud av praktik då mer nätverkande i kommunen och mellan projektet och 

samarbetspartners borde kunna leda till detta enligt de intervjuade. Det fanns värdefullt 

att få åka ut på studiebesök på arbetsplatser och få insyn i deras företag och verksamhet, 

eftersom detta skulle kunna leda till nya idéer om arbeten, kurser eller utbildningar de 

skulle vilja fortsätta med.  
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Utveckling av hälsoaktiviteter 

Informanterna menade att de inte orkade träna efter att varit sysselsatt på den 

kommunala verksamheten en hel dag. Att få träna under tiden de var där, sågs som en 

lösning på problemet, gärna individanpassad träning. Likaså fanns önskemål om 

hälsoaktiviteter tre gånger i veckan istället för två samt att det gärna hade fått vara lite 

mer råd om träning, mat och liknande. Alla var dock inte delaktiga i aktiviteterna på 

grund av fysiska åkommor eller att de inte tyckte om aktiviteten.  Ett annat förslag var 

att det inte skulle vara ett krav att gå till de fysiska aktiviteterna, för ökad frihet. 

  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Faktorer som främjar livskvalitet  

Familj, vänner och släkt utgör ett socialt stöd, vikten av dessas närvaro och välmående 

hade stor betydelse för informanternas livskvalitet. Det sociala stödets betydelse 

beskrivs i studien av Leino-Loison et al. (2004). Även Antonovsky (1987) betonar det 

sociala stödets betydelse för starkare KASAM och bättre hälsa. 

 

Det kreativa skapandet, produktivitet i vardagen som informanterna engagerat berättade 

om och ansågs göra vardagen mer meningsfull samt var positivt för livskvaliteten. Detta 

betonade sociologen Antonovsky (1987) som en av de viktigaste komponenterna för 

starkare KASAM och välbefinnande. Kreativitet och produktivitet har som begrepp 

enligt Bonniers svenska ordbok (Malmström, Györki, & Sjögren, 2002) en liknande 

betydelse. 

 

Ett engagemang och en stolthet för tidigare arbetserfarenheter och kunskap kunde 

tydligt märkas när informanterna talade om den. Precis som Antonovsky (1987) pekar 

studieresultatet i denna studie på att positiva livshändelser, så som positiva 

arbetslivserfarenheter, ökar individens känsla av sammanhang. Antonovsky poängterar 

även att arbetet har stort inflytande över hur människans bild av världen skapas. Vidare 

tas upp att frihet och valfrihet som viktigt för att individen ska se ett arbete eller sysslor 

som meningsfulla, således om personen ogillar sitt arbete har Antonovsky svårt att 

föreställa sig att det skulle fungerat utan komplikationer (Antonovsky, 1987). 
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Hälsa togs upp som både ett fysiskt och psykiskt välmående men främst var det 

viktigast att vara glad och må bra kroppsligt. Detta kan delvis kopplas 

Folkhälsorapporten (2009) med även till Kostenius et al. (2006) definition av hälsa med 

fysiskt, psykiskt, emotionellt och andligt välmående, dock nämnde informanterna inte 

vikten av det andliga välmåendet. Framför allt går informanternas upplevelse av hälsa 

och livskvalitet att förena med första delen av WHO´s äldsta definition av hälsa från 

1948 ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande…” 

(World Health Organization, WHO defenition of Health, 2010). 

 

Önskan om ökad frihet nämndes till exempel då den ekonomiska handläggaren 

bestämde saker över huvudet på informanterna eller då insatser i projektet var 

obligatoriska. Detta går att anknyta till WHO:s definition av livskvalitet som syftar till 

mål, förväntningar, värderingar och intressen som varje individ önskar uppfylla. För att 

det för individen ska ha möjlighet att infria dessa krävs frihet och frivillighet. 

Antonovsky (1987) har tagit upp vikten av frivillighet då annars en risk för 

hälsokomplikationer infinner sig. 

 

Faktorer som förhindrar en god livskvalitet 

De intervjuade upplevde sig ha en sämre mental hälsa som arbetslösa än de hade haft 

när de var anställda. Alla hade åsikten att de hade mått bättre om de ”bara hade haft ett 

arbete”. De som hade varit arbetslösa en längre tid hade en sämre mental hälsa vilket 

också Stankunas et al. (2006) fann. Böckerman et al. (2005) menade i sin studie att 

arbetslöshet minskar graden av livstillfredsställelse detta var något som vi också fann i 

vårt resultat. Vidare nämnde Stankunas et al. (2006) vikten av att staten, lokala 

auktoriteter och hälsoserviceinstitutioner främjar hälsan och försöker förbättra hälsan 

för arbetslösa människor. Detta är något som även tas upp i Regeringens Proposition 

(2007) under målområde två ”ekonomiska och sociala förutsättningar” samt i 

Socialstyrelsens Folkhälsorapport (2009) där det framhålls att en bra hälsa inte bara är 

viktigt för att komma ut på arbetsmarknaden utan också för att kunna arbeta till 

pensionsålder. Regeringens Proposition (2007) tar också upp vikten av att arbeta inte 

bara främjar hälsan utan är även av vikt för hela samhällets välfärd. 
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De samtalsresurser som fanns till förfogande var värdefulla då svåra situationer med 

andra människor hade uppstått, dessa resurspersoner var även kunniga och kunde 

besvara frågor om fackområden, till exempel missbruksproblematik. Alla informanter 

verkade dock inte känna till dessa resurser och ansåg sig inte ha någon att prata med om 

sin svåra situation samt tidigare upplevelser. Hjälpresurser skulle ha kunnat höja 

målgruppens KASAM då samtal kan ge en ökad känsla av sammanhang i livet 

(Antonovsky, 1987). 

  

En upplevelse om att vara icke tillhörande och att bära slöja gav en känsla av 

begränsning i vardagen. Det svenska bemötandet beskrevs som kyligt samt att de hade 

stött på oärlig vänskap och en vänlighet som inte fanns vid arbets- eller praktikdagens 

slut. I likhet med Akhavan et al. (2007) studie, varken ville eller tyckte informanterna 

med annan etnisk bakgrund att de kunde identifiera sig med den svenska kulturen. Detta 

ger en låg grad av begriplighet och hanterbarhet i livet (Antonovsky, 1987). Även 

erfarenheten att inte har blivit behandlad som andra i exempelvis sökandet av arbete och 

att inte ha fått den hjälp som efterfrågats vittnade om diskriminering. Diskriminering är 

något som också framkommer i Socialstyrelsens Folkhälsorapport (2009) och beskriver 

att invandrare är en utsatt grupp i samhället på grund av detta. Akhavan et al. (2007) 

föreslog att det behövs arbetas med ett tillvaratagande av yrkeskompetens speciellt hos 

utlandsfödda kvinnor, vilket vi tror också skulle kunna vara värdefullt för de 

intervjuade. 

 

Alla intervjuade levde på försörjningsstöd. De hade därmed en begränsad summa 

pengar varje månad vilket gjorde att de kände sig begränsade i vardagslivet. De fann att 

de inte kunde göra samma saker som de hade kunnat göra om de haft ett arbete och en 

fast inkomst. Av den anledningen hade de intervjuade svårt att planera framtiden. Dessa 

faktorer påverkade deras livskvalitet negativt, vilket kan kopplas till Böckerman et al. 

(2005) studie där de fann att låg inkomst påverkade både lyckan och välmåendet 

negativt. Med knappa ekonomiska resurser kan livet ses som mindre hanterbart 

(Antonovsky, 1987). 

 

Då det handlade om att träffa nya människor eller att presenteras för nya partners 

föräldrar blev en känsla av skam påtaglig. Att vara beroende av statliga bidrag skapade 

skam och skuldkänslor. Det fanns också en tydlig koppling mellan inkomst, arbete och 
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social status som även Starrin et al. (2008) tar upp i sin studie, att skamkänslor ökar i 

samband med finansiell stress. I samband med finansiell stress ökade risken för 

psykosocial ohälsa, speciellt utsatta var arbetslösa och ensamstående med 

hemmaboende barn under 18 år, tre av våra informanter befann sig i denna situation. 

Det framkom att den sociala statusen hos individerna påverkades negativt av 

arbetslösheten, vilket de fann besvärande. Statusen var viktig för den mentala hälsan 

enligt Paul et al. (2009). 

 

Resultatet visar att det fanns en viss ängslan över olika anledningar som ekonomi och 

oroliga familjeförhållanden. Eftersom många var ängsliga över en stram ekonomi hade 

den oron kunnat minskas genom att de hade haft en stabilare ekonomi som de tillägnat 

sig genom arbete. Bjarnason et al. (2003) skriver om detta i sin studie och menar att de 

som arbetar heltid inte upplever samma ängslan som långtidsarbetslösa. 

 

Det fanns delade meningar om det stöd som fanns att tillgå i samhället när problem 

uppstod i livet. Någon av informanterna utryckte en tacksamhet till allt det stöd som står 

till dennes förfogande, medan andra inte alls upplevde att det fanns ett stöd. Information 

till de som befinner sig i en utsatt situation om vilken hjälp som finns att tillgå hade 

varit av betydelse för gruppen. Även en utformning av samtalsgrupper med olika 

livsteman med fokus på situationen som arbetslös, i linje med Rädda barnens 

ungdomsprojekt ”Ellen” (Kjellin, 2006), hade kunnat vara ett bra inslag för att lyfta 

deltagarna både språk- och känslomässigt. I ungdomsgrupperna diskuteras och görs 

seminarieaktiviteter utifrån livets alla ämnen så som hemmet och familjen, sexualiteten 

samt existentiella frågor. 

 

Det framkom att det fanns svårigheter med det svenska språket hos några av de 

informanter som var utlandsfödda och kommit till Sverige i vuxen ålder. De ville ha 

mer språkträning av någon form, men kopplade inte samman den långa tiden som 

arbetslös med att de var svaga i svenska språket. Språkträning skulle påverka deras 

livskvalitet positivt då det ofta är av stor vikt att kunna språket i landet för att kunna 

göra sig förstådd i vardagen men också för att lättare kunna få ett arbete ansåg de 

intervjuade. Eftersom det finns ett starkt samband mellan ohälsa och arbetslöshet (Paul 

et al., 2009) (Stankunas et al., 2006) (Böckerman et al., 2005) är det viktigt att individer 
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som är svaga i språket förstår vikten av att kunna tala svenska för att lättare kunna få ett 

arbete. 

 

Synen på tillgängliga stödåtgärder 

Det framkom att det fanns samarbetsproblem mellan olika samhällsinstanser. Detta 

skildras speciellt då samma person ett flertal gånger hade skickats på samma aktivitet på 

arbetsförmedlingen, för att kunna beviljas ekonomiskt bistånd. Det går att dra en 

parallell med studien av Eriksson et al. (2007) där långtidsarbetslösa inte fick rätt 

behandling så att de kunde återanpassas ut på arbetsmarknaden efter att ha varit 

sjukrivna och detta berodde på ett dåligt samarbete mellan samhällsinstanser. Ett dåligt 

bemötande och att nekas hjälp som sökts av arbetsförmedlingen var också något som 

upplevdes, i likhet med Eriksson et al. (2007) studie. Andra ansåg sig ha kunnat göra 

nyttigare sysslor och såg inte meningen med närvaron i kommunala verksamheten. 

Vikten av att se en mening med det som sker i vardagen är en del av 

sammanhangskänslan som ger ökat välbefinnande och livskvalitet (Antonovsky, 1987).  

 

Social kontakt var något de intervjuade saknade som arbetslösa, men de fick delvis 

tillgång till den här funktionen antingen som deltagare i projektet eller genom sin 

sysselsättning på den kommunala verksamheten. I enlighet med Paul et al. (2009) visade 

detta ha betydelse för individernas välmående och påverkade dem positivt med den 

sociala kontakten och att få träffa andra.  

 

Aktiviteter i någon form var något som alla informanter tog upp som en bidragande 

faktor till livskvalitet. Främst var det arbete som var den önskade aktiviteten, men 

många ansåg att någon typ av avbrott i vardagen och rutinen som värdefull, det kunde 

vara studier, hälsoaktiviteter eller liknande. Det fanns också en viss mening i den 

sysselsättning de hade på den kommunala verksamheten eller som deltagare i projektet, 

nästan alla tyckte att det var bättre att ha någonstans att gå på dagarna än att bara vara 

hemma. Paul et al. (2009) påtalade, att det går att tillägna sig vissa av de grundläggande 

behoven som har betydelse för den mentala hälsan, genom annat än arbete, bekräftar 

den föreliggande studien. Likaså bekräftas Antonovskys teori om betydelsen av en 

meningsfullhet i vardagen (1987).  
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Önskemål om ytterligare stödåtgärder 

Informanter hade språksvårigheter vilket gjorde att de inte kunde arbeta i enlighet med 

sin kompetens. Folkhälsorapporten (2009) tyder på att vår målgrupp haft låg prioritet. 

Detta kunde skönjas när det gällde politiska beslut så som SFI:s timantal som kan 

förbrukas trots att en samtalsduglig nivå på det svenska språket ändå inte uppnåtts.  

 

En önskan var att de erbjudna hälsoaktiviteterna skulle varit frivilliga och att deltagarna 

hade kunnat vara med när de själva ville. Detta betonar även Schutgens et al. (2009) då 

ett frivilligt deltagande antas kunna ge mer motivation.  

 

Metoddiskussion 

För att beskriva hur livskvaliteten hos långtidsarbetslösa med försörjningsstöd upplevde 

sin livskvalitet samt stödjande insatser för att öka den, ansågs en kvalitativ ansats vara 

det bästa valet. Fördelarna med en kvalitativ ansats var att den möjliggjorde en 

undersökning av problemet på djupet (Patel et al., 1987) då individerna fick tala fritt 

utifrån öppna frågeställningar. 

 

Informanterna i denna studie utgjordes av individer med olika bakgrund, civiltillstånd 

och etnicitet vilket har gjort att resultatet har blivit varierat och på så vis även 

tillämpligare. Tillämplighet i en kvalitativ studie relateras till insamlingstekniken och 

undersökningsgruppen i förhållande till upplägget för studien och ska påvisa en stor 

användbarhet för att önskat resultat ska uppnås (Patel et al., 1987). Svagheterna var 

dock att ett bekvämlighetsurval gjordes, då de tillgängliga intervjuades, vilket kan ha 

påverkat resultatet. De som tillfrågades och valde deltas inställning till antingen oss som 

studenter, projektet eller de involverade i projektets hälsoaktiviteter kan ha påverkat 

svaren som gavs. Det kan också ha varit så att de hade åsikter som skiljde sig från andra 

som är i samma situation vilket också kan ha påverkat resultatet i en viss riktning. 

Vidare ställdes inte frågorna i samma ordning till alla informanter precis som alla de 

förutbestämda följdfrågorna som inte ställdes till alla beroende på vilken information 

som framkom spontant. Resultatet från den här uppsatsen är inte generaliserbart på 

långtidsarbetslösa i allmänhet utan ska ge en fördjupad insyn i informanternas 

upplevelser. 
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Överrensstämmelse innebär, att det finns en överrensstämmelse mellan vad författarna 

utgick ifrån, vad de sökte och vad det som sedan slutligen framkom. Så till vida kan 

formuleringen av frågorna och stämningen vid själva intervjutillfällena ha påverkats av 

vem av oss som intervjuade. Det bör även finnas en rimlighet i den insamlade 

informationen, bearbetningen och analysen (Patel et al., 1987). Vid utformandet av syfte 

och upplägg av den här uppsatsen hade författarna detta i åtanke och förväntade sig att 

resultatet skulle vara liknande tidigare studier inom ämnet. Resultatet som framkom, att 

informanterna hade en upplevelse av nedstämdhet stämde överrens med tidigare studier 

dock fanns även kunskap om hur de kunde göra för att öka sitt välmående.  

 

Studien var frivillig att delta i vilket noggrant framfördes till informanterna. Dock kan 

informanterna ha upplevt en viss påtryckning att delta att i studien från de arbetande i 

projektet då de var med på informationsmötet. Detta kan ha påverkat trovärdigheten i 

utsagorna. Fördelaktigt hade varit om informanterna istället hade valts ut genom ett 

strategiskt urval. Intervjuguiden var utformad med fasta huvudfrågor, detta ledde till att 

alla informanter fick tillfälle att berätta om samma saker. Ordval i intervjuguiden, som 

ibland upplevdes komplicerade och svåra, kan ha påverkat att vissa informanter 

uppfattade orden annorlunda än vad författarna syftade till. Författarna inser att de som 

intervjuare med utseende, röstläge och personliga värderingar, kan ha utfört intervjuerna 

på olika sätt vilket kan ha påverkat vad som framkom i de olika intervjuerna. 

Pilotintervjun har hjälpt till med en revidering och utveckling som tordes ha skapat 

större precision av frågeguiden. Fler pilotintervjuer hade möjligen varit av värde. 

 

Kvalitativa utvärderingar, av projektet för de långtidsarbetslösa, gjordes vid två tillfällen 

samt att en tredje genomfördes parallellt med föreliggande studie. Dock kan ändå 

utvärderingarna ha påverkat vårt studieresultat då informanterna har svarat på liknade 

frågor där och kan ha fått bekräftelse eller negativ reaktion på sina svar. Detta så att de i 

vår studie kunde ha bestämt sig för att svara på ett visst sätt.  

 

Eftersom vi ansåg att vissa av informanterna hade svårigheter med att uttrycka sig fritt 

på svenska så valde vi att ha en tolk närvarande. Detta dels för att om det fanns ord som 

var svåra så kunde tolken översätta det till informantens hemspråk och för att 

informanten skulle kunna tala obehindrat utan att känna sig hindrad på grund av 

begränsat ordförråd i svenska språket. Tolkens närvaro både styrkte förståelsen av 
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frågorna samt gjorde att kommunikationen flöt bättre. Likaså gjorde denne att risken för 

språkliga feltolkningar minimerades och detta ökade trovärdigheten. Dock kan det 

också vara en svaghet att några av intervjuerna gick genom en tolk eftersom det ibland 

uppstod missförstånd och feltolkningar av frågor samt eventuellt svar. Då 

kommunikationen har gått genom en extra kanal, det vill säga tolken, finns risken att 

den information som framkommit har varit annorlunda än om kommunikationen skulle 

varit direkt mellan intervjuare och informant. Det resulterade i att frågor fick 

omformuleras och ibland upprepas eller förtydligas tills båda parter förstod varandra.  

 

Noggrannhet innebär att författarna måste vara ärlig, dels i förhållandet till 

utgångspunkterna som gäller vid kvalitativ forskning men också så att det blir en tydlig 

och fullständig redovisning (Patel et al., 1987). Vid intervjuerna fanns båda författarna 

närvarande så vid analys och kodning kunde båda relatera till intervjun och där med 

ökade noggrannheten. Eftersom alla intervjuer spelades in minskade det risken för 

missvisande resultat då allt transkriberades. Författarna kodade alla intervjuerna enskilt 

och sen sammanfogades dessa vid kategoriseringen vilket gav en högre precision till 

resultatet. Under arbetet gång har även en, utav Halmstad Högskola tilldelad handledare 

med erfarenhet av kvalitativ forskningsmetodik, ett flertal gånger läst och kommenterat 

alla delar i uppsatsen vilket har höjt noggrannheten. 

 

Konklusion 

I studien framkom, att kvalitetstid med de närmaste, möjligheten till att vara kreativ och 

att ha en frihet att påverka sin vardag var värdefullt för livskvaliteten. Även den fysiska 

hälsan var viktigt för att må bra. Det som påverkade deras livskvalitet negativt var bland 

annat ekonomiska svårigheter, skam av att sakna arbete vilket innebar att de tvingades 

leva på försörjningsstöd, diskriminering, språksvårigheter och avsaknad av socialt stöd. 

 

Det fanns delade meningar om tillgängliga stödåtgärder i samhället, vissa ansåg att det 

finns hjälp att tillgå när det behövdes medan andra tyckte att de inte fick den hjälp de 

sökte. Projektet som informanterna var deltagare i upplevdes positivt. De hade 

önskemål om ytterligare stödåtgärder, ett ökat utbud av praktikmöjligheter, studiebesök 

och utbildningar. Detta ansågs kunna uppnås genom ett ökat samarbete och nätverkande 

i med andra delar av samhället som företag, organisationer och kommunen. 
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Implikation  

Projekt och insatser för långtidsarbetslösa, i linje med det som informanterna var 

deltagare i, bör startas i fler kommuner i Sverige. Dock kan utveckling av arbetssätt och 

aktiviteter ske där verksamhet bör präglas av meningsfullhet, hanterbarhet och 

begriplighet. Det är önskvärt att ledningsgruppen i projektet aktivt samarbetar med 

andra satsningar inom kommunen såsom universitet, högskolor samt ideellt förenings 

och organisationsliv. En vardag där möjligheter till val finns då det skulle kunna ge 

individerna mer självständighet samt stärkt självkänsla. Resultatet pekar vidare på att 

verksamheten bör präglas av kreativitet där sammanhållning och trivsel får stå i fokus. 

Eftersom problematiska familjeförhållanden påverkade informanternas livskvalitet 

negativt skulle förhoppningsvis stödsamtal kunna främja välmåendet.  

 

Då många arbetslösa har utländsk härkomst är ökade resurser till SFI, enligt författarna 

essentiellt. Lokala utvärderingar av SFI vore av värde, då vi för våra intervjuer behövde 

tolk till de som läst SFI i flera år. Vidare kunde en kvalitativ studie med människor som 

arbetar med målgruppen göras för att lyfta fram hur de anser att interventioner för 

långtidsarbetslösa bör skapas. Även en utvärdering i form av till exempel litteraturstudie 

om politiska mål kring arbetslösas situation. 

 

Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som på något sätt har blivit berörda och hjälpt oss i 

arbetet med kandidatuppsatsen i Folkhälsovetenskap. Vi vill särskilt tacka våra 

informanter som har bistått med värdefulla åsikter och tankar. Utan Er hade uppsatsen 

aldrig kunnat skapas, vi tackar därför för alla givande intervjuer. Tack till vår 

handledare Gunvi Johansson som har varit med som ett viktigt ”bollplank” under 

arbetets gång. Vi tackar också pilotinformanten vars insats resulterade i en revidering av 

frågeguiden. Med hjälp av projektledaren samt andra anställda i projektet har 

genomförandet av datainsamlingen underlättats, getts ekonomiska resurser och de har 

alla bistått med den information samt organisering vi har efterfrågat, TACK till er alla!
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Bilaga 1 

Frågeguide (Temaområden: Livskvalitet, socialt stöd och arbete) 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur långtidsarbetslösa med försörjningsstöd upplever sin 
livskvalitet samt stödjande insatser för att öka den. 
 

Intervjufrågor 

1. Vad innebär livskvalitet för dig? 
• Livskvalitet kan kännetecknas som det som får dig att må bra. 
• I vilka situationer mår du bra? 
• När känner du att du mår som bäst? 

 

2. Hur tycker du själv att din livskvalitet är? 
 

3. Vad anser du att du själv skulle kunna göra för att öka din livskvalitet?  
• Vad tror du att du själv skulle kunna göra för att må bättre? 
• Vad brukar du göra för att må bra? 

 
4. Vad skulle andra kunna göra för att öka din livskvalitet? 

• Vem har störst inflytande på din livskvalitet? 
• Vilka fler personer påverkar din livskvalitet positivt? Vänner? Familj? Offentliga 

personer? 
• Finns det några speciella insatser som du tror skulle kunna få dig att må bättre? 

 
5. Kan du beskriva vad du tycker en meningsfull vardag är eller skulle kunna 

vara? 
• En annan förklaring av frågan skulle kunna vara: något som känns som en bra eller nyttig 

dag? 
• När känns en vanlig dag extra bra? 

 
6. På vilket sätt är de som står dig närmast viktiga för dig? 

• I vilka situationer känner du att tex. familjen eller vännerna är viktiga för dig? 
 

7. Hur är din upplevelse av att vara arbetslös? 
• Hur upplever du skillnaden mellan att vara arbetslös och att ha ett arbete? 
 

8. Vad tror du skulle kunna öka dina chanser till en anställning? 
• Vem tror du skulle kunna hjälpa dig till en anställning? Det vill säga vänner, familj eller 

offentlig person? 
• Vilken form av insatser skulle kunna öka chanserna till arbete?  
• Vad tycker du om aktiviteterna som HFAB-byrån anordnar? 

 
Extrafråga: 
 

Vad är viktigt för att ett arbete ska kännas meningsfullt enligt dig? 
 



 

 

Bilaga 2 

Informerat samtycke 

Studiens syfte: Syftet var att beskriva hur långtidsarbetslösa med försörjningsstöd 

upplever sin livskvalitet samt stödjande insatser för att öka den. 

 

Möjligheten när du deltar i studien är att åsikter, som dina, kan bli synliga för 

beslutsfattare och högre uppsatta tjänstemän om det finns intresse för vår uppsats. På det 

sättet finns en chans att påverka situationen för långtidsarbetslösa samt bidragstagande 

och på så vis öka deras möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet. 

 

Du deltar frivilligt i studien och har därför rätt att avbryta eller dra dig ur när som helst 

under studiens gång.  

 

Intervjun och data från denna behandlas konfidentiellt. Detta innebär att deltagarens 

identitet skyddas, det vill säga den del av berättelsen som går att koppla till dig som 

person. Därför är det endast vi, och vår handledare, som tar del av det råa 

intervjumaterialet. Det är endast delar eller citat från intervjun som kommer att 

användas i uppsatsen. Du kommer under arbetet med studiens gång att kunna få 

information vid efterfrågan, vart i arbetets gång vi är eller vad som framkommit. 

 

Ansvariga för studien är Anni Borgman (0739-470853) och Mia Torstensson, (073-56 

83 664) samt handledare Gunvi Johansson, Universitetsadjunkt i Folkhälsa 

(gunvi.johansson@hh.se), Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad.  

 

Jag har blivit informerad om studiens syfte och ger ansvariga för studien mitt samtycke 

till att använda den information jag ger under intervjun. 

 
 
…………………………………… …………………………………… 
Underskrift   Ort och datum 
 
……………………………………  
Namnförtydligande   
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