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Den stad vi bor och studerar i har under den senaste tiden drabbats av ett större företags 

konkurs. På grund av detta har fenomenet arbetslöshet känts väldigt aktuellt för oss. Syftet 

med denna kvalitativa studie är således att undersöka hur en mindre grupp arbetslösa 

människor upplever en förändrad livssituation samt hur de hanterar denna. I och med studiens 

syfte har vi valt att undersöka hur dessa människor mår och hur tillfreds de är med sina liv. Vi 

vill även undersöka på vilka vis de hanterar sin arbetslöshet. Vi har valt att göra detta genom 

att undersöka vilka copingstrategier de använder. Metoden vi använt för vår datainsamling är 

semistrukturerade intervjuer. Dessa har genomförts individuellt med 15 stycken respondenter. 

Respondenterna har varit arbetslösa mellan 1-12 månader. För att analysera vårt empiriska 

material valde vi att inspireras av en fenomenologisk ansats som innebär att söka essens i ett 

valt fenomen. Våra resultat visar att respondenterna använder sig utav olika copingstrategier 

för att hantera sin arbetslöshet. De mest utmärkande copingstrategierna har varit att de 

aktiverar sig för att må bra och att de omvärderar sin arbetslöshet till något positivt. Vårt 

resultat tyder på att en del av respondenterna mår väldigt dåligt och känner sig uppgivna. De 

känner sig stressade över sin livsituation och vill väldigt gärna börja arbeta igen. Resultatet 

tyder även på att en del av respondenterna mår bra och är tillfreds med sina liv. De väljer att 

se möjligheter med sin arbetslöshet och många funderar på att börja studera. 

Nyckelord: arbetslöshet, arbetslös, lycka, coping, copingstrategier 
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1.	  Inledning	  
Vårt intresse med denna studie har varit att söka förståelse för hur arbetslösa människor mår 

och hanterar sin vardag. Ett medvetet fokus har under hela arbetets gång legat på att studera 

hur dessa människor hanterar sin förändrade livssituation. Gemensamt för oss båda är att vi 

bor och studerar i en mindre stad som drabbats hårt av ett större företags konkurs. För oss har 

detta inneburit att vårt fokus på arbetslösa har känts aktuellt och nära. 

Vi började tidigt med att fundera över våra egna föreställningar om att vara arbetslös och 

kunde se att dessa generellt är negativt betonade. Vad beror detta på? Är det en allmän 

uppfattning att arbetslösa mår sämre än de som har ett jobb? Vårt första förslag på 

syftesformulering till denna studie löd föga oväntat: ”Hur hanteras en försämrad 

livssituation?” Varför tänker vi direkt att de människor som är arbetslösa mår sämre än de 

med ett jobb? Finns det kanske rent utav människor som mår bättre som arbetslösa än när de 

faktiskt jobbade? Detta var några av de frågor som vi började reflektera över och som fick oss 

att bli nyfikna och intresserade av hur forskningen inom detta område såg ut. 

Vi studerar tredje året på Hälsovetarprogrammet som har en inriktning på ämnesområdena 

hälsopromotion och pedagogik. Vår bakgrund har givetvis inspirerat och påverkat oss i val av 

frågeställningar och ämnesval. En grundpelare i vår skolning till hälsovetare är att förstå vad 

det är som gör att människor kan bibehålla en bra hälsa och kanske till och med förbättra 

denna. Delvis påverkade av vår skolning finns intresset att studera hur tillfreds arbetslösa 

människor kan vara trots att de frivilligt eller ofrivilligt hamnar i en situation som med stor 

sannolikhet påverkar dem negativt. Denna skolning i kombination med våra personliga 

intressen om examensområde har bidragit till att vi landat i forskningsområdena lycka och 

coping.  

Vår förhoppning är att denna studie kan bidra till en ökad förståelse för hur arbetslösa 

människor mår och hanterar sin vardag, samt att detta i sin tur kan generera en vidare 

nyfikenhet inom detta forskningsområde.  
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2.	  Bakgrund	  	  
Begreppet arbetslös användes först i officiella sammanhang i Sverige 1870 (Olofsson, 1996). 

Idag är det dels ett välbekant samhällsfenomen som ständigt uppmärksammas i media och 

dels en exponeringsfaktor på individnivå (Gonäs, Hallsten & Spånt, 2006). 

I oktober 2007 så ändrades den officiella definitionen på arbetslösa. I enlighet med EU:s 

förordningar ingår från och med oktober även arbetssökande heltidsstuderande i gruppen 

arbetslösa. Även åldersgruppen som arbetslöshet mäts på har enligt Statistiska Centralbyrån 

ändrats till 15-74 år istället för tidigare 16-64 år (SCB, 2009).  Enligt SCB (2009) räknas en 

person som arbetslös om han eller hon har sökt arbete under de senaste fyra veckorna, om 

personen har möjlighet att ta ett arbete eller om personen avvaktar ett arbete som börjar inom 

tre månader. Personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa som exempelvis långtidssjuka 

utan arbete och pensionärer ingår inte i arbetskraften. Dit hör även värnpliktiga, hemarbetande 

och studerande utan arbete (dock inte de heltidsstuderande som söker och kan ta ett arbete) 

(SCB, 2009). 

I mars 2012 var arbetslösheten i Sverige 7,7 procent i vilket motsvarar 389 000 personer 

(SCB, 2009). Säsongsrensat1 uppgick antalet arbetslösa personer till 371 000 personer vilket 

motsvarar en arbetslöshet på 7,3 procent. Det finns stora skillnader mellan arbetslösheten hos 

de unga jämfört med de äldre. I åldersgruppen 15-24 var arbetslösheten 25,5 procent i mars 

2012. Detta kan jämföras med åldersgruppen 45-54 där den låg på 4,6 procent (SCB, 2009). 

Denna statistik bygger på ej säsongsjusterade siffror. 

Andelen arbetslösa män i Sverige är lite större jämfört med andelen arbetslösa kvinnor. 

Säsongsrensad data visar en arbetslöshet på 6,9 procent bland kvinnor och 7,7 procent bland 

män. Ej säsongsrensade data visar att antalet arbetslösa män var 231 000 vilket motsvarar en 

arbetslöshet på 8,1 procent. För kvinnorna visade ej säsongsrensade data att antalet arbetslösa 

var 176 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,3 procent (SCB, 2009). Statistiken är från 

SCB:s senast publicerade mätningar i mars 2012. 

En hög arbetslöshet påverkar inte bara samhället på ett negativt sätt utan självfallet även 

individerna. På samhällelig nivå kan en hög arbetslöshet innebära maktförskjutning mellan 

aktörer på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Detta kan till viss bli en nackdel för 

arbetstagarna. Individers arbetsförhållanden påverkas och därmed också deras hälsa. Det 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Data där variationer normala för säsongen har tagits bort vilket bland annat tillåter jämförelser mellan två 
	  



3	  
	  

innebär framför allt att många får gå utan jobb vilket många av oss kopplar ihop med minskat 

välbefinnande (Gonäs et al., 2006). 

Vi har även tagit del av studier som pekar på tydliga samband mellan arbetslöshet och en 

lägre grad av välbefinnande. Forskare är överens om att arbetslöshet är något som får oss 

människor att må sämre och bli mindre lyckliga. Detta samband går att finna i näst intill hela 

världen (Argyle, 1999). Jahoda (1982) menar att de studier som gjorts på arbetslöshet i stort 

sett är samstämmiga i att arbetslöshet medför destruktiva psykologiska konsekvenser. Även 

Brülde (2007) menar att en av de samhälleliga faktorer som visat sig ha effekt på 

befolkningens genomsnittliga lyckonivå är arbetslöshetens omfattning. Enligt Argyle (2001) 

är det till och med bättre att ha ett ostimulerande och inte särskilt intressant arbete jämfört 

med att vara arbetslös.  Forskning tyder på att även hälsan påverkas negativt av att vara 

arbetslös. Den sämre hälsan hos arbetslösa kan förklaras på flera olika vis. En lägre grad av 

välbefinnande och hälsa kan vara en konsekvens av just arbetslösheten. Dock kan man ha i 

åtanke att individer med sämre hälsa i högre grad drabbas av arbetslöshet (Falkstedt & 

Hemmingsson, 2011). Det finns många anledningar till att arbetslösa mår dåligt. Några av 

dem är försämrad ekonomin, minskade möjligheter att delta i sociala sammanhang, sänkt 

samhällelig status, brist på kontroll och ökad stress. Förlust av identitet, mening och 

självrespekt är ytterligare några (Falkstedt & Hemmingsson, 2011). 

Dessa situationer som vi ovan beskrivit kan upplevas som hotfulla och problematiska. Vi 

stannar inte upp och accepterar situationer som dessa utan försöker hantera dem på olika sätt. 

Strategier för att hantera sitt problem går under beteckningen coping eller copingstrategier. 

Beroende på vilka strategier vi använder oss av så kan det påverka hur lyckliga vi är. Ibland 

kanske vi hanterar en problematisk situation genom att ändra vår inställning till det som har 

hänt, exempelvis genom att vända något negativt till något positivt. Denna typ av strategi går 

under kategorin känsloorienterad coping. I ett annat fall kanske vi hanterar en jobbig situation 

genom att tackla problemet och vi har då tillämpat en strategi som går under kategorin 

problemorienterad coping. Arbetslöshetens effekt på vår lycka samt hur vi copar med 

problematiska situationer redogörs mer utförligt i avsnitt 5. Teoretiska utgångspunkter och 

Tidigare forskning. 

Vi tycker att kopplingen mellan arbetslöshet och lycka är värt att undersöka vidare. Vi ser att 

lyckoforskning till stor del bedrivs med kvantitativa metoder. Dock har vi valt en kvalitativ 

metod i vår studie på grund av våra begränsade förutsättningar vad det gäller tid och ekonomi. 



4	  
	  

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, som presenteras i nästa kapitel, ser vi en fördel 

med att använda oss av en kvalitativ metod för en djupare förståelse av fenomenet 

arbetslöshet. 

3.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med denna studie är att undersöka hur en mindre grupp arbetslösa människor upplever 

en förändrad livssituation samt hur de hanterar denna. Utifrån detta syfte har vi kommit fram 

till följande två frågeställningar: 1. Hur mår de och hur tillfreds är de med sina liv? 2. Hur 

hanterar de sin situation som arbetslös?  

4.	  Avgränsningar	  
Denna studie har genomförts med begränsade resurser i form av tid och pengar. Kursen består 

av 15 hp på halvfart under en termin. Vi har anpassat oss efter Högskolan Västs anvisningar 

för examensarbete på C-nivå.  Några ekonomiska bidrag har inte förekommit och detta har 

begränsat oss geografiskt. Vårt urval består således av en liten grupp arbetslösa människor i 

Trollhättans och Göteborgs stad.  

I vår studie använder vi oss av en kvalitativ metod. Som ofta i sådana studier har även vår 

studie genomförts i en avgränsad och specifik miljö under en kortare tid. Detta innebär att vår 

representativitet blir svår att uttala sig om och således svår att fastställa. Därav blir resultatet i 

denna studie inte möjligt att generalisera (Bryman, 1997).  Skulle exakt samma studie utföras 

någon annanstans i världen kan vi inte hävda att samma resultat skulle uppnås. Vi kan heller 

inte hävda att samma resultat skulle uppnås om studien utförts på ett annat urval från 

Trollhättan eller Göteborg. 

Vårt syfte är att studera hur en mindre grupp arbetslösa människor upplever en förändrad 

livssituation samt hur de hanterar denna. Således inte att studera hur arbetslösa mår i Sverige, 

eller i världen.  
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5.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  &	  Tidigare	  forskning	  
I detta avsnitt presenteras teoretiska utgångspunkter och enligt oss relevant forskning som 

ligger till grund för denna studie. Till en början redogör vi kort för begreppet arbetslöshet. 

Efter detta följer en redogörelse för begreppet lycka och dess olika definitioner. Här 

presenteras även vår valda definition av lycka som ligger till grund för detta arbete. Till sist 

behandlas arbetslöshetens effekter på lyckan hos människor samt vissa av de copingstrategier 

människor kan tillämpa.  

5.1	  Arbetslöshet	  som	  begrepp	  
Det finns tre villkor som enligt Olofsson och Wadensjö (2005) ska vara uppfyllda för att en 

människa ska räknas som arbetslös. Det första är att personen i fråga inte ska ha ett arbete. 

När en mätning görs för att se omfattningen av arbetslösheten används en referensvecka som 

mätperiod. En person som arbetat minst en timme under denna vecka räknas då inte som 

arbetslös. Det andra villkoret innebär att personen söker ett arbete. Det tredje och sista 

villkoret för att en person ska räknas som arbetslös är att han eller hon ska kunna ta ett arbete 

samt kunna arbeta. Detta betyder att långtidssjukskrivna människor inte räknas som arbetslösa 

(Olofsson & Wadensjö, 2005).  

I denna studie väljer vi att definiera en person som arbetslös om han eller hon själv betraktar 

sig som arbetslös och att denne aktivt söker ett arbete. Enligt oss är det viktigt att personen i 

fråga upplever sig själv som arbetslös för att kunna delge en bild av deras liv som just 

arbetslös. För att kunna undersöka vårt syfte har vi således valt att studera människor som 

varit arbetslösa i minst en månad.  

5.2	  Lycka	  som	  begrepp	  
Nedan stående redogörelse för lycka som begrepp bygger vi i huvudsak på den översikt som 

finns i Brülde (2007).  

Det finns tre övergripande vis att förstå begreppet lycka på. Det första förslaget är att lycka är 

en attityd. Med detta innebär att en människa är lycklig om hon tycker om sitt liv och är 

tillfreds med det. Det andra förslaget, som det finns flera varianter på, är att lycka och således 

även lidande är affektiva eller känslomässiga tillstånd. En variant här är att människan är 

lycklig om hon mår bra på det hela taget, samt lider om hon mår dåligt på det hela taget. Till 

sist kan även lycka uppfattas som en kombination av livstillfredställelse och subjektivt 

välbefinnande. Dessa tre teorier kan kallas tillfredställelseteorin, den affektiva teorin samt 

hybridteorin (Brülde, 2007). 
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I denna studie utgår vi från den sista definitionen av lycka; hybridteorin. Detta på grund av att 

en kombination mellan att må bra och att värdera sitt liv som något bra enligt oss är bättre än 

att bara må bra. Det är även en mycket omfattad lyckoteori bland filosofer och empiriska 

lyckoforskare (Brülde, 2007). I studier där personer blivit tillfrågade vad de själva tyckte 

innebörden av lycka var så var just de flesta svaren att dels befinna sig i ett tillstånd av 

positiva känslor, att må bra, och dels att vara tillfreds med sitt liv (Argyle, 2001).  

Hybridteorin blir mest relevant för oss då vi har en frågeställning som handlar om hur 

personerna i den mindre gruppen arbetslösa mår och hur tillfreds de är med sina liv. 

5.3	  	  Arbetslöshet	  &	  Lycka	  

Nedan stående redogörelse för sambandet mellan arbetslöshet och lycka bygger i huvudsak på 

den översikt vi tagit del av i Brülde (2007). 

 

I nästan alla länder på vår jord så har arbetslöshet negativa effekter på vår lycka (Argyle, 

1999). Här är forskare överens om att det finns ett tydligt samband. Vi mår sämre av att inte 

ha ett arbete. Ibland leder det till så negativa lyckoeffekter som depression och självmord 

(Argyle, 1999, 2001). Arbetslöshet är dessutom en situation som många har svårt att anpassa 

sig till och de negativa lyckoeffekterna kan kvarstå även om vi får ett nytt jobb (Layard, 

2005). Brülde (2007) noterar att det inte bara är det faktum att vi står utanför arbetsmarknaden 

som får oss att må dåligt. Ett exempel är pensionärer som tvärtom tenderar att vara lyckligare 

än de som arbetar, särskilt då ifall de har god hälsa och en relativt stabil ekonomi.  Förutom 

själva bristen på ett arbete så spelar en rad andra faktorer också in. Nedan redogör vi kort för 

dessa.  

 

En av de faktorerna som väger tyngst enligt Argyle (1999) är den försämrade ekonomin. Att 

exempelvis inte kunna hjälpa barnen så mycket som vi vill eller att inte ha råd att utöva våra 

fritidsintressen är stressframkallande och påverkar vår lyckonivå. Det faktum att många 

arbetslösa vill arbeta gör att de kan känna frustation när de inte får möjlighet till det. Känslan 

av att inte vara delaktig i samhället infinner sig och vi saknar ett socialt sammanhang som 

arbetskamrater kan bidra med (Englund, 1997; Argyle, 1999). Detta kan skapa en känsla av 

isolation och ensamhet som i sin tur gör en människa mindre lycklig. Att inte känna sig 

nödvändig, behövd, och att inte känna att man bidrar till någonting i samhället kan även det 

ge negativa lyckoeffekter (Englund, 1997; Layard, 2005).  



7	  
	  

På grund av den sänkta aktivitetsnivån så kan arbetslösa människor riskera att bli uttråkade 

och passiva och även om många istället kan uppskatta mer tid till förfogande så är det svårt att 

veta vad de ska göra av den (Argyle, 1999). Svårigheter i planering och strukturering är 

således en följd av detta (Jahoda, 1982). Att ha ett jobb hjälper också till att se mening i livet 

på så vis att vi knyts an till större mål och syften. Är vi utan ett arbete tenderar vi att istället ha 

mål rörande oss själva som isolerade individer (Jahoda, 1982). Vårt arbete är inte bara något 

som aktiverar oss utan det skänker oss även social status och en identitet. Arbetslösheten kan 

ibland uppfattas som ett personligt misslyckande och vår självkänsla och självrespekt blir 

sämre (Brülde, 2007). Det finns en trygghet i att ha ett arbete att gå till. Att vara arbetslös kan 

innebära en känsla av osäkerhet inför framtiden och en känsla av maktlöshet då du befinner 

dig i något som du inte kan kontrollera (Englund, 1997). 

 

Till sist så har arbetslöshet även negativa effekter på den psykiska och den somatiska hälsan. 

Detta har visat sig i och med att människor utan ett arbete tenderar att bli alkoholiserade mer 

ofta, de drabbas av mer psykosomatiska problem och de lever kortare (Englund, 1997; 

Argyle, 1999, 2001). Enligt Brülde (2007) så tyder detta på att de fördelar som ett arbete ger 

skulle kunna uppnås på ett annat sätt, såsom en fysiskt och socialt aktiv vardag eller genom 

ideellt arbete. Han menar vidare att det inte verkar nödvändigt att ha ett arbete för att vara 

lycklig men att det är svårt att uppnå samma fördelar som jobbet innebär på annat vis.  

	  

5.4	  Coping	  &	  Lycka	  	  
Nedan stående redogörelse för coping, copingstrategier och lycka baseras i huvudsak på den 

översikt som finns i Brülde (2007).  

 

Monat och Lazarus (1991, refererad i Brülde, 2007) definierar begreppet coping som ett sätt 

att anpassa sig till svåra situationer. Ständigt tolkar och värderar vi den situation vi befinner 

oss i och om vi upplever den situationen som problematisk så försöker vi på olika vis hantera 

den. De olika vis vi gör detta på kallas för coping eller copingstrategier. Beroende på vilken 

strategi vi väljer så kan det i vissa fall få oss att må sämre eller bättre (Brülde, 2007). Hur vi 

mår beror alltså inte bara på det värde vi lägger i en situation utan på hur vi hanterar det som 

känns jobbigt. När något känns jobbigt så försöker vi minska obehaget genom att använda oss 

av olika copingstrategier (Brülde, 2007). Bedömningen av situationen och hanteringen av 

denna ses här som en enda process. Att må dåligt kan ses som en ständig kamp där personen 
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hela tiden försöker att hantera lidandet (Lazarus, 1990, refererad i Brülde, 2007). Processen är 

medveten vilket innebär att alla våra erfarenheter, vår livssyn, vår mentala kapacitet och vår 

tro används i denna process. Den coping vi tillämpar påverkas således av att vi får nya 

erfarenheter och ställs inför nya situationer (Monat & Lazarus, 1991, refererad i Brülde, 

2007).  

Coping är en samlingsbeteckning för de sätt vi väljer att hantera psykologisk stress på. Med 

andra ord de emotionella tillstånd vi kan hamna i när våra resurser inte räcker till för att 

hantera de inre eller yttre krav som ställs på oss (Brülde, 2007). Copingstrategier kan 

kategoriseras på flera olika vis. De flesta forskare verkar dock skilja mellan 

problemorienterad coping och känsloorienterad coping (Folkman & Lazarus, 1988). Nedan 

kommer dessa två strategier att behandlas. 

Problemorienterad coping använder vi oss av när vi försöker lösa ett problem som får oss att 

må dåligt genom att förändra den yttre situation vi befinner oss i eller genom att utveckla de 

förmågor som krävs för att praktiskt kunna hantera den (Brülde, 2007). Personen i fråga gör 

således ett försök att påverka situationen genom förändring. Det kan exempelvis handla om 

att stärka våra yttre resurser genom att be om hjälp. Således är problemorienterad coping 

beteendemässig. Dock kan strategin även vara kognitiv och ett exempel på det är när personen 

i fråga försöker tänka ut en lösning på problemet eller skaffa sig information om det (Brülde, 

2007).  

Känsloorienterad coping handlar istället om att kontrollera den psykologiska stressen på ett 

annat vis. Det kan handla om att värdera situationen på ett annat sätt eller att rikta sin 

uppmärksamhet åt ett annat håll (Brülde, 2007). Inget direkt försöks göras åt problemet utan 

personen i fråga försöker istället se till att problemet inte påverkar henne så mycket. Istället 

för att bota, så lindrar man. Strategier av denna typ används ofta ifall det inte upplevs som ett 

problem som går att lösa. Känsloorienterade copingstrategier ses ofta som antingen kognitiva 

eller beteendemässiga. Att försöka ge en stressfylld situation en ny innebörd och uppfatta den 

på ett annat vis är kognitiva strategier medan att rikta sin uppmärksamhet åt ett annat håll för 

att slippa tänka på situationen är beteendemässiga strategier (Brülde, 2007). Det finns dock 

oklarheter i om alla känsloorienterade strategier kan placeras in under dessa två kategorier. 

Exempelvis råder det en viss tvekan kring vart alkoholkonsumtion, stresshanteringstekniker 

eller bön skulle hamna i denna kategorisering (Brülde, 2007).  
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Tre huvudrubriker har nu växt fram; problemorienterad coping, känsloorienterad coping av 

uppmärksamhetstyp och känsloorienterad coping av innebördstyp. Dock så är inte alla 

strategier enkla att placera in under dessa vilket vi nämnde ovan. Värt att notera är att det ofta 

påpekas att det inte finns något generellt svar på vilka copingstrategier som är mest effektiva 

ur exempelvis lyckosynpunkt (Lazarus, 1990, refererad i Brülde, 2007). Effektiviteten beror 

exempelvis på situation, personligheten hos människan i fråga och vilka mål den människan 

har (Brülde, 2007). Det finns ingen universell strategi som alltid fungerar utan vissa fungerar 

oftast bra, medan andra nästan aldrig gör det (Lazarus, 1993, refererad i Brülde, 2007). Nedan 

följer en kort genomgång av de tre huvudrubrikerna och vad de innebär.  

Hanterar vi en stressfylld situation på ett problemorienterat vis så försöker vi själva att lösa 

problemet. Vi försöker agera så att våra egna önskningar blir uppfyllda och våra mål nådda. 

Detta kan göras genom att vi tar beslut och lägger upp en handlingsplan. Det är även vanligt 

att vi försöker skaffa oss de resurser som krävs för att kunna hantera problemet och ett 

exempel på detta är att aktivt söka information som kan hjälpa oss. Oavsett så ser vi oss själva 

som en agent som står inför en utmaning (Brülde, 2007). Räcker inte våra resurser till så kan 

vi söka handfast hjälp hos antingen en professionell eller en vän. Rationell problemlösning 

som innefattar informationssökning har ofta positiva lyckoeffekter (Lazarus, 1993, refererad i 

Brülde, 2007).  

Viktigt att tänka på är att om problemet inte går att påverka så är känsloorienterad coping att 

föredra. Kan vi påverka situationen fungerar problemorienterad coping bättre (Lazarus, 1990, 

Brülde, 2007). Detta innebär att det är positivt att kunna avgöra om situationen går att påverka 

eller inte och i dessa fall kan det underlätta att söka information om det (Brülde, 2007). 

Många av de känsloorienterade copingstrategierna är av kognitiv karaktär där vissa har 

positiva lyckoeffekter medan andra har mer negativa. Somliga av strategierna kan i vissa fall 

öka den redan existerande stressen. Till en början kommer nedan redogöras för den första 

gruppen av strategier; känsloorienterad coping av uppmärksamhetstyp. I just denna typ av 

coping kallas flera strategier för undvikandestrategier. Det handlar här om att personen 

försöker undvika att tänka på det som är jobbigt genom att fokusera på något annat (Brülde, 

2007). I extrema fall så undviks även alla de situationer som kan påminna en om det som 

känns stressande. Ett vanligt sätt att göra detta på är att distrahera sig genom att exempelvis 

utöva någon hobby mer än vanligt. Önsketänkande och dagdrömmeri är även en form av 

distraktion och kan hjälpa personen i fråga att ta udden av problemet. Dock hjälper de inte till 



10	  
	  

att fly ifrån det. Medvetenheten kring hotet som stressen innebär finns kvar men personen tar 

det inte på allvar. Förutom situationer så kan man även undvika personer som påminner en 

om det stressfyllda (Brülde, 2007). Andra former av undvikandestrategier kan vara att förneka 

att något jobbigt har hänt, att minimalisera problemet, att klandra sig själv, att ifrågasätta 

varför det blivit som det blivit och att försöka skoja bort problemet (Brülde, 2007).  

Den andra gruppen av strategier; känsloorienterad coping av innebördstyp syftar till att 

förändra den problematiska situationens subjektiva innebörd. Hit hör exempelvis alla typer av 

positivt tänkande. Detta kan göras på så vis att personen omvärderar det som upplevs som 

hotfullt eller problematiskt så att det framstår som mindre hotfullt och mer positivt. Ett 

exempel som Brülde (2007) tar upp är att en person får sparken från sitt jobb och ser detta 

som en utmaning snarare än ett problem eller hot. Då omvärderas den plötsliga arbetslösheten 

till exempelvis möjligheter att lära sig nya saker och byta bana i livet. Istället för detta kan 

personen även ändra perspektiv, påminna sig själv om allt positivt som finns i ens liv och 

fokusera på de resurser man har. Andra typer av positivt tänkande är även att försöka se det 

komiska med situationen, försöka skapa en större mening med det som sker och att minimera 

problemet genom att tänka att ”det kunde varit värre” (Brülde, 2007).  

Resignation är en annan känsloorienterad strategi som handlar om att du accepterar 

situationen som den är och inser att det inte finns något som du kan göra åt den. Detta kan 

antingen medföra en känsla av förtvivlan och uppgivenhet men även en fridfull acceptans av 

det oundvikliga (Brülde, 2007).  

Dessa strategier är mer eller mindre effektiva ur lyckosynpunkt. Positivt tänkande och 

kognitiv omstrukturering har visat sig fungera relativt bra (Folkman & Lazarus, 1988). Enligt 

Folkman och Lazarus (1988) är det mer effektivt att använda sig av strategier där du riktar din 

uppmärksamhet åt ett annat håll än att förvränga verkligheten på grund av att du minskar 

risken att bli ifrågasatt av folk i din omgivning. Distraktion har visat sig effektivt i vissa fall 

även om Brülde (2007) som sagt menar att det nog är bättre att ta tag i problemet ibland, 

under förutsättning att det går. De strategier som främst har negativ inverkan på vår lyckonivå 

är dagdrömmeri, önsketänkande, förnekande, att klandra sig själv eller andra och att undvika 

eller distansera sig från problemet. Angående att distansera sig så kan detta ha positiv effekt 

på kort sikt, men sällan på lång sikt (Brülde, 2007). Även förnekande kan ha vissa positiva 

effekter på kort sikt, exempelvis när det inte finns något man kan göra åt situationen (Monat 

& Lazarus, 1991, refererad i Brülde, 2007).  
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6.	  Metod	  
I det här avsnittet så redogör vi för vårt val ansats, vårt val av metod, vårt val av 

fenomenologi som inspirationskälla, vårt genomförande av intervjuerna, vår frågeguide, hur 

vår urvalsprocess gick till, vilka etiska överväganden vi har beaktat, vilken analysmetod vi har 

inspirerats av samt för reliabilitet- och validitetsaspekter.  

6.1	  Val	  av	  ansats	  
Vi har vid vår analys valt att inspireras av en fenomenologisk ansats. Som kommer beskrivas 

under nästa rubrik så är vår valda metod kvalitativ, och då lämpar sig fenomenologi bra som 

ansats då detta är ett vanligt arbetssätt inom just den kvalitativa forskningen (Bryman, 1997). 

Att beskriva fenomenologi är inte en lätt uppgift. Som forskare stöter vi på begrepp som 

intuition, abstraktion, reduktion och reflektion bland många andra. Flera utav de här 

begreppen är grundstenar för vad som för många idag är en fenomenologisk syn på 

kunskapsinhämtning. Den man vars tankesätt har influerat, och enligt många, grundat 

fenomenologins synsätt är Edmund Husserl (Bjurwill, 1995).  

Enligt Husserl handlar fenomenologin om att en förståelse av verkligheten måste grunda sig 

på människors upplevelser av just denna verklighet.  Husserl anser att verkligheten redan har 

tolkats av varje individ, och det blir forskarens uppgift att förstå sig på varje individs sätt att 

tolka just sin verklighet på (1989). På vilket sätt en människa tolkar just sin verklighet utgör 

drivkrafter i deras beteende (Schûtz, 1964, refererad i Bryman, 1997). Enligt Husserl tankesätt 

så söker vi fenomenets väsen, eller essens. En grundfråga inom en fenomenologisk ansats blir 

således: Hur blir just detta fenomen begripligt (Bjurwill, 1995)? 

Forskaren ställs inför utmaningen att förstå och fånga essensen i vardagserfarenheterna. Detta 

kräver mycket noggrant arbete för att i så stor utsträckning som möjligt minska risken för att 

gå miste om essensen i den sociala verkligheten hon studerar. Den fenomenologiska forskaren 

skapar på så sätt ”konstruktioner av andra ordningen”. Det vill säga, människornas förståelse 

av sin sociala verklighet (Bryman, 1997).  

Inom fenomenogin så vill forskaren ta hänsyn till människors synpunkter och den betydelse 

som varje individ lägger i sitt beteende. En fenomenolog betraktar således mänskliga 

beteenden. Det mänskliga beteendet är en produkt av hur varje individ tolkar sin livsvärld. En 

grundsten i en fenomenologisk studie blir således att fånga tolkningsprocessen.  Med syftet att 
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fånga essensen av en individs beteenden söker fenomenologen uppfatta fenomen utifrån 

individernas synvinkel (Bryman, 1997). 

Vidare beskriver Bryman att forskaren ”måste sätta den ogenomträngliga snårskog av tidigare 

förståelse och förutfattade meningar inom parantes (”parantesering”) för att kunna fånga den 

subjektiva erfarenheten i dess rena och oförfalskade form” (1997, s. 65). Således blir en utav 

de klart största utmaningarna för en fenomenologisk forskare just detta, att sätta alla sina 

förutfattade meningar och all förförståelse inom parantes.  

Den första delen i detta avsnitt har beskrivit fenomenologi som ansats mer generellt. Vidare 

beskrivs på vilket sätt vi har inspirerats av den fenomenologiska ansatsen i vår studie. Fejes 

och Thornberg presenterar en sammanställning av Giorgis förslag på tillvägagångssätt i en 

fenomenologisk ansats. Vi har valt att inspireras av följande steg i vår studie: 

 

1) Insamling: Detta är grunden i en kvalitativ undersökning, insamlingen av det 

empiriska materialet. Det är i det här insamlade materialet som forskaren skall hitta 

essensen i det fenomen som studeras. Datainsamlingen kan ske med hjälp av intervjuer 

eller beskrivningar.  Optimalt är att frågorna som ställs är av öppen karaktär, så att 

respondenten kan tala så fritt som möjligt så att empirin bli så fyllig som möjligt. Alla 

intervjuer transkriberas ordagrant i detta steg. I det här stadiet bekantar sig forskaren 

med materialet för att få grepp om det huvudsakliga.	  

	  

2) Läsning: I det här steget så läser forskaren igenom allt transkriberat material för att 

skapa sig en helhetsbild av det empiriska underlag denne har samlat in. Det är viktigt 

att forskaren får en känsla av materialet som helhet innan hon börjar tematisera och 

bryta ner texten i mindre beståndsdelar. Detta är även viktigt för att forskaren inte 

skall gå miste om några viktiga och kanske otydliga beskrivningar av fenomenet, om 

arbetet skulle gå för hastigt fram.  

 

3) Avgränsning: I det här steget fortsätter en detaljerad läsning av materialet, men den 

här gången för att bryta ner och avgränsa texten till mindre meningsbärande enheter. 

Det här steget skall genomföras med ett mycket öppet sinne. Detta skall göras då syftet 

är att forskaren inte bara skall se det som hon kanske väntat sig att se, utan även det 

oväntade och avvikande. Meningsenheterna kan vara allt ifrån enstaka fraser, 
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meningar eller stycken. Det viktiga är att varje meningsenhet säger något nytt om 

fenomenet, alltså är skilt från de tidigare enheterna.  

 

4) Transformering: I nästa steg sker en mycket detaljerad analys av varje 

meningsbärande enhet. I det här steget ser forskaren fortfarande till meningsenhetens 

kontext, enheterna relateras således till varandra och till den kontext de tillhör. Varje 

meningsenhet analyseras i syfte att fånga både dess explicita och implicita innebörd. 

Efter att både explicit och implicit analys har gjorts så transformeras 

meningsenheterna till dess identifierade innebörd genom mer abstrakta formuleringar. 

Forskaren ersätter vardagliga beskrivningar med så precisa beskrivningar som möjligt. 

 

5) Framställning: I det sista steget sammanfogas alla meningsenheter för att forskaren 

skall kunna hitta fenomenets essens. Här är syftet att ta bort alla eventuella 

upprepningar, irrelevanta uttalanden samt att slå samman de enheterna med likande 

innehåll. Varje beskrivning studeras nu mycket noggrant då syftet är att hitta de 

centrala teman som beskriver fenomenets generella struktur. När forskaren har 

identifierat alla teman skall en reduktion till det utforskade fenomenets essens ske. I 

detta sista steg är syftet att särskilja de teman som varierar och de som är invarianta, 

alltså de som inte varierar. Slutligen, de teman som forskaren finner varierar är 

fenomenets existens och är mindre viktiga. Det är de teman som inte varierar som 

utgör fenomenets essens. Essensen speglar således fenomenets generella struktur och 

består med andra ord av de gemensamma nämnarna för allt empiriskt material (2009). 

Vi har endast valt att inspireras av den fenomenologiska metoden då vi inte kan hävda att 

”upplevelsen av arbetslöshet” har en essens. I och med vårt begränsade urval söker vi det 

närmaste vi kan komma utifrån våra avgränsningar. Vi söker något som milt uttryckt skulle 

kunna benämnas som ”vanliga inslag” i våra respondenters utsagor om sin arbetslösa 

livssituation. Vidare kommer vi således inte att använda oss utav begreppet ”essens” i 

uppsatsen. 
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6.2	  Val	  av	  metod	  
Efter att vi formulerat vårt syfte och våra frågeställningar blev valet att använda oss av en 

kvalitativ forskningsmetod självklar. Genom att välja forskningsmetod valde vi grund för på 

vilket sätt vi i resten av arbetet väljer att se på vårt empiriska material. Vårt val av metod 

förbinder således en teoretisk grundval med framställningen och användningen av det 

empiriska materialet (Alvesson & Deetz, 2000).  Generellt för kvalitativa studier är att 

forskaren är intresserad av hur någonting är beskaffat. Vidare har forskaren som objekt den 

livsvärld människor har, och därigenom det som skapar mening just för den individen i just 

den situationen (Hartman, 2004). Vidare uttrycker Hartman ”att kvalitativa studier 

karaktäriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp 

individer” (2004, s. 273). I nästa steg valde vi datainsamlingsmetod. Då intervjuer i särklass 

är det vanligaste sättet att samla in empiri i kvalitativa studier så blev även detta ett naturligt 

val (Alvesson & Deetz, 2000) Fejes och Thornberg hävdar att vid fenomenologiska ansatser 

är självrapporter och intervjuer de datainsamlingsmetoder som kan ge forskaren en förståelse 

av kontexten och fenomenet som skall studeras (2009). Vi har valt att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor då detta och helt ostrukturerade intervjuer är 

det som förespråkas vid en fenomenologisk ansats (Fejes & Thornberg, 2009).  

6.3	  Genomförande	  
Syftet med vår studie är att studera hur arbetslösa mår och hur de hanterar sin förändrade 

livssituation.  Eftersom vi gör en kvalitativ undersökning så har vi valt att genomföra 

semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervju möjliggör för innehållsrika svar från 

respondenterna (Trost, 2010). Vårt första steg var att komma i kontakt med arbetslösa 

människor genom att närvara på en mässa för just arbetslösa på Högskolan Väst i mitten av 

februari i år. Under denna mässa tog vi emot 19 stycken intresseanmälningar. Se Bilaga 3 för 

vår intresseanmälan. 

Utifrån dessa 19 intresseanmälningar blev det 15 personer som till slut ställde upp en på 

intervju. Varje intervju har pågått mellan 45 - 60 minuter. Vi har under samtliga intervjuer 

varit två stycken i rummet tillsammans med respondenten. Trost beskriver att det i vissa fall 

kan vara fördelaktigt att ha en kollega med sig vid intervjusituationen (2010). Särskilt 

lämpligt kan det vara då intervjuarna är otränade förutsatt att intervjuarna är samspelta. Vi har 

närvarat båda två under intervjusituationerna, men det är endast en utav oss som har varit 

intervjuare. Den andra har varit aktiv lyssnare och observatör. Detta har för oss känts 

fördelaktigt då den av oss som varit intervjuare har kunnat fokusera helt och hållet på 



15	  
	  

intervjun. Observatören däremot har förutom att aktivt lyssnat, också kunnat fokusera på allt 

icke-verbalt som ansiktsuttryck och kroppsspråk. Dessa observationer menar Hartman kan 

vara mycket värdefulla (2004).  

Vid varje genomförd intervju har vi varit i god tid med planering och förberedelser, vilket 

Hartman hävdar vara av stor vikt för resultatet (2004). Vi har sett till att vara väl pålästa på 

våra teman och frågor till respondenten. Vad det gäller rummet vi har suttit i så har vi varit 

noga med att skapa en så avslappnad och välkommande miljö som möjligt. Vi har tänkt på 

belysningen, vårt eget klädval som har eftersträvat ett så neutralt intryck som möjligt samt 

varit noga med vår sittposition i förhållande till den intervjuade.  Allt detta för att skapa en 

avslappnad atmosfär för att minimera känslan av under-och överordnad i rummet. Vi har med 

hjälp av ovan nämnda exempel eftersträvat en så hög grad av standardisering vid våra 

intervjuer som möjligt för minska antalet felkällor. Hade vi t.ex. ställt en och ”samma” fråga 

till olika respondenter, men formulerat den annorlunda finns risken att de uppfattat frågan på 

olika sätt. Vi skulle således få svårigheter att dra slutsatser och komma fram till ett trovärdigt 

resultat (Trost, 2010).  Alla intervjuer har spelats in och sedan transkriberats ordagrant. I nästa 

steg i genomförandeprocessen så började vi arbetet med att analysera vårt insamlade 

empiriska material. Detta arbete har inspirerats av Giorgis fem steg som vi redogjort för i 

avsnitt 6.1 Val av ansats. Det första steget har i det här skedet redan genomförts, själva 

datainsamlingen. I det andra steget så både lyssnade vi igenom alla intervjuer två gånger samt 

läste igenom allt transkriberat material ordagrant två gånger för att skapa oss en 

helhetsuppfattning om vårt insamlade material. I steg tre började arbetet med att avgränsa 

materialet. Vi startade ett kondenseringsarbete där fokus låg på analys av texten. Varje del av 

texterna som sade något nytt om upplevelsen att vara arbetslös bildade i detta steg en enskild 

meningsbärande enhet.  I nästa steg så genomfördes en detaljerad analys av varje utplockad 

meningsbärande enhet. I detta steg så analyserade vi både explicita och implicita innebörder 

för att sedan transformera meningsenheterna till så korta precisa beskrivningar som möjligt.  

I det sista steget slog vi samman alla kondenserade och transformerade meningsenheter i en 

enda stor hög för att titta på dem utan någon individuell påverkan. Eftersom att upprepningar 

redan i tidigare steg rensats bort och sammanfogats, men då endast i varje enskild intervju, 

kunde vi nu se vilka upplevelser som var återkommande. Dessa återkommande upplevelser 

skapade vi teman utav.  
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Efter en noggrann sista analys för att på bästa sätt namnge dessa teman för att verkligen 

spegla dess innehåll, har vi kommit fram till följande sju teman: ”Nöjd med livet”, ”Positiv 

framtidstro”, ”Uppgivenhet”, ”Struktur”, ”Socialt stöd”, ”Ökad stress” samt ”Distraktion”. 

Det är dessa teman som utgör vårt resultat och detta beskrivs mer utförligt i avsnitt 8. 

Resultat. 

6.4	  Frågeguide	  	  
I förberedelserna inför intervjuerna utvecklades en frågeguide för att ge oss som oerfarna 

intervjuare det stöd vi behöver samt för att besvara våra frågeställningar. Frågorna utformades 

för att svara på denna studies syfte. De var riktade till respondenten och låg till grund för 

samtalet. Dock formades samtalen olika beroende på erfarenheter och tankar hos 

respondenterna och det utvecklades följdfrågor beroende på vad de svarade. Trost (2010) 

menar att forskaren i största möjliga mån ska låta respondenten styra ordningsföljden av 

frågorna samt delaspekter av intervjun. Angående ordningsföljden som frågorna ställts i så har 

den ibland varierats. Frågorna som ställdes kom till följd av svaren som respondenterna gav 

för att följa deras tankegångar och heller inte tvinga dem in i ett nytt samtalsämne (Trost, 

2010).  

 

Vi har valt att under vår empiriska datainsamlingsprocess ändra om i vår frågeguide vid ett 

tillfälle. Trost (2010) menar att det kan vara fördelaktigt att se över frågeguiden efter 1 till 3 

genomförda intervjuer. Känner inte forskaren att den passar så finns det anledning att 

korrigera den. Vidare menar Trost (2010) att vi kan se på intervjuserien som en process, och 

att en process kännetecknas av just förändringar. Eftersom vår kvalitativa ansats tillåter en 

hög grad av flexibilitet ifall nya idéer och tankar dyker upp under arbetets gång så valde vi att 

efter noga övervägande att utveckla frågeguiden (Bryman, 1997).  

 

Den första frågeguiden ansåg vi vara bristfällig i följdfrågorna. På grund av vår ringa 

erfarenhet som intervjuare såg vi det som ett stöd att utveckla dessa. Vi lade således till fyra 

följdfrågor i frågeguiden. Detta gjordes efter en genomförd intervju. Vi är medvetna om att 

detta kan komma att påverka vårt resultat och vi är således medvetna om den eventuella 

felkällan. Detta kommer redogöras för i avsnitt 8.2 Metoddiskussion. Båda frågeguiderna 

återfinns under Bilaga 1 och Bilaga 2.  

 



17	  
	  

6.5	  Urval	  
Vi har i denna studie använt oss utav ett ändamålsenligt urval. Detta innebär att vi har sökt oss 

till människor som vi tror kan hjälpa oss besvara våra frågeställningar. Syftet med denna 

studie har varit att undersöka hur en mindre grupp arbetslösa människor upplever en 

förändrad livssituation samt hur de hanterar denna. Vi såg mässan för arbetslösa på 

Högskolan Väst som en möjlighet att komma i kontakt med potentiella respondenter.  Vi tog 

där hjälp av ett informationsbrev där vi beskrev syftet med denna studie (se Bilaga 3). På 

denna mässa fick vi 19 intresseanmälningar. När vi knappt en månad senare ringde upp 

samtliga intressenter hade två av dem fått ett jobb och två av dem ångrat sig. Dessa föll 

således bort då de första två inte längre svarade mot studiens syfte och de andra två inte längre 

hade ett intresse av att bli intervjuade. Vårt urval blev då totalt femton respondenter varav 8 

stycken var män och 7 stycken kvinnor. Respondenterna i denna studie har varit arbetslösa 

mellan 1-12 månader.  Nedan illustreras tre figurer som redogör för spridningen av våra 

respondenter. 

 
Kön Antal 

Kvinna 7 

Man 8 

 

Figur 1: Könsfördelning bland respondenterna 

 

Åldersgrupp Antal 

Under 18 1 

18-30 2 

31-40 3 

41-50 7 

51-60 2 

61-67 0 

68 + 0 

 

Figur 2: Åldersfördelning bland respondenterna 
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Längd på 
arbetslöshet 

Antal 

1-6 månader 12 

7-12 
månader 

3 

13-24 
månader 

0 

Mer än 24 
månader 

0 

 

Figur 3: Längd för arbetslöshet hos respondenterna 

 

6.6	  Etiska	  överväganden	  
I första hand bygger denna studie på de krav som ställts inför det självständiga arbetet i grupp 

som kursen innehåller. Högskolans kriterier ska stämma överens med arbetets innehåll.  

Nedan följer de principer vi valt att följa utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2012). Vi har tagit de fyra huvudkrav som 

redogörs i samlingen i beaktande och anser oss ha uppfyllt dessa krav. De fyra huvudkraven 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att vi som forskare berättar för respondenterna om syftet med vår 

studie, att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta sin 

medverkan. Forskaren ska även informera om eventuella inslag i studien som kan få 

respondenten att inte vilja delta. Under mässan för arbetslösa på Högskolan Väst i februari så 

tog vi kontakt med våra respondenter. De fick då fylla i en intresseanmälan om de ville ställa 

upp på en intervju. Denna anmälan innehöll information om syftet med studien och om att 

deltagandet var frivilligt. På anmälan fanns även våra kontaktuppgifter samt information om 

vårt program och vår institution.  

Samtyckeskravet innebär att informanternas samtycke ska inhämtas för medverkan i 

undersökningen. Tydligt ska det framgå att intervjupersonen deltar på sina egna villkor och att 

det inte kommer medföra något negativt om han eller hon väljer att avbryta sin medverkan. Vi 

har inför varje intervju klargjort för respondenten att de inte behöver svara på alla frågor och 

att de när som helst kan avbryta intervjun.  
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Konfidentialitetskravet innebär att känsliga och identifierbara uppgifter ska hanteras så att 

obehöriga inte kan ta del av dessa. Det är forskarens ansvar att datainsamlingen hanteras på 

ett så säkert sätt att endast författarna kan ta del av informationen. På grund av vår studies 

litenhet finns det en risk att respondenterna kan känna igen det dem själva delgett i intervjun. 

Vi är medvetna om denna risk och har för att minska den valt att inte använda oss av några 

namn i studien. Vi har heller inte med någon information om exakt ålder, tidigare arbetsplats 

eller specifika fritidsintressen som skulle kunna avslöja deras identitet. Detta är ett försök från 

vår sida att i största möjliga mån avidentifiera empirin. Känslig information tas ibland med i 

studien. Dock har vi då övervägt om de eventuella negativa konsekvenser som det skulle 

innebära för respondenten överväger värdet av informationen för studiens syfte. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter vi samlat in endast får användas för 

forskningsändamålet. Intervjuerna i sin helhet kommer vi inte att redovisa eller lämna ut. 

Heller inte några personliga uppgifter. Det empiriska material som har legat till grund för vårt 

arbete och vår analys kommer efter avslutad studie att raderas. 

6.7	  Reliabilitet	  och	  validitet	  	  

Validitet handlar om huruvida forskaren mäter det som från början avsetts att mäta. Det är 

nämligen inte sällan som användbara mätinstrument utformas och att den ursprungliga idén 

mer eller mindre går förlorad längs vägen (Rosengren & Arvidsson, 2002).  I vetenskaplig 

forskning används termen validitet för att beteckna vad vi i dessa sammanhang kallar 

giltighet. De teoretiska begrepp en forskare väljer att använda sig av skall således kunna 

operationaliseras på ett bra sätt. En definition som ibland används för validitetsbegreppet är 

”frånvaro av systematiska mätfel” (Rosengren & Arvidsson, 2002, s. 196). Under utformandet 

av vår intervjuguide har vi gång på gång gått tillbaka till vårt syfte och våra frågeställningar 

för att påminna oss själva om vad det faktiskt är vi vill studera. Detta har vi gjort just av den 

anledningen som Rosengren och Arvidsson beskriver, för att minimera chanserna för 

irrelevanta utsagor (2002). Med hjälp av denna kritiska inställning till vårt eget arbete så ökar 

chanserna för att vår datainsamlingsmetod skall generera valida data (Rosengren & 

Arvidsson, 2002).  Vi tänkte även på att under intervjutillfällena sträva så mycket som möjligt 

efter att förstå det som sades så precist som möjligt. Detta innebar att vi försökte att inte lägga 

in våra egna värderingar i uttalandena vilket enligt Dahlberg (1997) är en viktig del för att 

förbättra validiteten i sin forskning. Reliabilitet däremot handlar om i vilken grad ett 

mätinstrument kan anses som tillförlitligt. Detta begrepp används för att en forskare alltid 
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måste räkna med att en studie i princip alltid utsätts för vissa störningar. Dessa störningar 

bidrar till större eller mindre slumpmässigt betingade mätfel (Rosengren & Arvidsson, 2002). 

Om det slumpmässiga mätfelet är stort är således mätningen otillförlitlig. Reliabiliteten i en 

mätning kan påverkas av bl.a. mätinstrumentet, det mätta objektet, omgivningen eller den som 

utför mätningen (Rosengren & Arvidsson, 2002).  I en kvalitativ intervju kan ett exempel på 

en felkälla vara att en fråga formuleras på ett otydligt sätt så att respondenten missförstår dess 

innebörd. Under våra intervjuer har vi eftersträvat en så hög grad av standardisering som 

möjligt för att öka reliabiliteten i vårt resultat. Detta har bland annat gjorts genom att alla 

intervjuer har genomförts i samma miljö och omgivning samt att vi som intervjuare har 

eftersträvat att uppträda så lugnt, samlat och professionellt som möjligt vid samtliga tillfällen. 

Sammanfattningsvis hävdar Hartman att validitet handlar om frånvaro av de systematiska 

mätfelen medan reliabilitet handlar om frånvaron av de slumpmässiga mätfelen (2004). 

7.	  Resultat	  
I detta avsnitt redogör vi för studiens resultat. Varje tema i vårt resultat kommer att 

presenteras i ett eget avsnitt. I varje avsnitt presenteras de citat som enligt oss tydligast 

beskriver temat. Vi har valt att till viss del redigera citaten med syfte att skapa en ökad 

läsbarhet och förståelse. Trost menar att det finns etiska problem med att använda talspråk i 

citaten. Detta dels för att respondenterna i efterhand kan skämmas över hur de har uttryckt sig 

och dels för att det då är lättare att känna igen vem som står bakom citatet (2010). 

Redigeringen har gjorts utan att betydelsefull information har gått förlorad. För att 

respondenternas identiteter ska skyddas så mycket som möjligt har namn tagits bort. Efter att 

vi redovisat varje tema för sig följer en analys och sedan avslutningsvis en sammanfattande 

analys. Vårt resultat kopplat till litteratur och tidigare forskning kommer att presenteras först i 

avsnitt 8.1 Resultatdiskussion. Resultatet utgörs av sju teman som tillsammans ger ett svar på 

våra frågor. Våra teman består av de upplevelser som återkommit i respondenternas utsagor. 

Dessa sju teman har benämnts: Nöjd med livet, Positiv framtidstro, Uppgivenhet, Struktur, 

Socialt stöd, Ökad stress och Distraktion. Benämningen av dessa teman har varit ett steg i vår 

analysprocess. För att underlätta för läsaren presenteras varje tema under en egen rubrik och 

får således en naturlig numrering. Ordningsföljden har inget med viktigheten att göra. Alla 

teman återfinns inte hos alla respondenter.  
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7.1	  Nöjd	  med	  livet	  
Detta tema beskriver respondenternas upplevelse av att deras arbetslösa situation faktiskt inte 

är så förfärlig. Vid flera tillfällen har respondenterna beskrivit att de haft en föreställning om 

att de skulle må sämre än vad de sedan gjorde. Detta har uttryckts på flera olika vis, dels 

genom att de beskriver att de är glada, mår bättre än förväntat, mår bättre än när de hade jobb, 

att de skrattar mycket, att de upplever sitt liv som meningsfullt och att de helt enkelt är nöjda 

med livet. Nedan följer citat som beskriver temat Nöjd med livet. 

”Jag är väldigt tillfreds faktiskt. För att vara arbetslös tror jag att jag är väldigt tillfreds.” 
(ip. 4) 

”Jag tycker att jag mår ganska bra faktiskt. Jag trodde att jag skulle må jättedåligt av det här 

men det gjorde jag faktiskt inte.” (ip. 2) 

”Jag är nog hundra procent tillfreds med mitt liv. Jag behöver inget mer (Skrattar). Det finns 

ingenting som jag skulle vilja ha ogjort eller göra om. Det har blivit som jag har velat.” (ip. 

11) 

” (…)Jag har fått lite extra semester. Jag har inget att klaga på och jag har inte ont utav att 

gå arbetslös. Ett jobb är ju alltid roligt att ha men jag har ingen panik som många kan känna 

(…)” (ip. 1)  

Temat Nöjd med livet, handlar om att flera av respondenterna faktiskt är nöjda med sin 

livssituation. Ungefär hälften av våra respondenter har i sina utsagor beskrivit att de är 

tillfreds med sina liv. Flera av dem anser att livet ser likadant ut som innan förutom att de inte 

har ett jobb att gå till. Dessa människor ser således inte arbetslösheten som något större 

problem. Dock verkar det spela roll hur länge de varit utan ett jobb. Respondenterna berättar 

att de mår bra nu men att de undrar om de kommer göra det så länge till. Vi har flera 

respondenter som beskrivit att de mår sämre som arbetslösa. Dock inte så dåligt som de 

förväntade sig. En minoritet av respondenterna uttrycker att de mår bättre nu än när de hade 

ett jobb. Här ska tilläggas att respondenterna sade upp sig själva då de mådde dåligt av sitt 

dåvarande jobb. Sammanfattningsvis så står detta tema för att en del av respondenterna 

upplever att de är nöjda med sitt liv trots att de är arbetslösa.  
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7.2	  Positiv	  framtidstro	  
I det här temat beskriver respondenterna att de ser positivt på livet. Många av dem är 

övertygade om att en positiv inställning är något som kommer att hjälpa dem att klara av den 

arbetslösa situationen. Här beskrivs tankar om att de vill utnyttja tiden som arbetslösa på bästa 

sätt. Även tankar om studier och nya karriärsval i livet beskrivs. Genomgående kan vi se att 

den förändrade livssituationen ses som en möjlighet att göra något positivt av. Nedan följer 

citat som beskriver temat Positivt framtidstro. 

”Just nu ser jag faktiskt ljust på framtiden. Jag känner att när situationen är som den är så 

måste jag göra något positivt av den. Jag ser det faktiskt som kvalitetstid. Jag intalar mig det 

och jag gör något bra av tiden. Jag är inte arbetslös just nu, jag är arbetsfri.”(ip. 4) 

” (…)Reflektioner har dykt upp under vägen, vad man nu kan göra med sitt liv och med tiden. 

Jag kan göra den till något väldigt positivt tror jag. Jag tror den här tiden är väldigt nyttig 

och jag behöver den för att andas(…)” (ip. 1) 

” (…) Jag ser det som en bonus allt man kan göra nu. Jag kan cykla iväg till en kompis på 

morgonen och jag kan utbilda mig om jag vill (…)” (ip. 14) 

”Jag har fått en annan syn på livet. Det öppnar sig mer möjligheter nu.” (ip. 9) 

Temat som vi benämnt Positiv framtidstro handlar om flera respondenters positiva inställning 

till framtiden. Här ser vi dels de som ser den positiva inställningen som ett måste för att klara 

av den arbetslösa situationen. För dessa respondenter blir den positiva inställningen till 

framtiden ett sätt att copa med problemet.  Att tänka positivt blir en strategi för att handskas 

med sin vardag och de övertygar sig själva om att allt kommer ordna sig. Dessa respondenter 

verkar känna sig mer eller mindre tvingade att vända deras livssituation till något bra för att 

inte riskera att må dåligt. Vi ser även de respondenter som verkar ha haft en positiv inställning 

till livet över lag. De berättar att de alltid sett positivt på livet och de tror att allt kommer 

ordna sig. Även dessa respondenter copar med sitt problem genom att ha en positiv 

inställning. Positiva tankar om framtiden verkar dock komma mer naturligt för de sistnämnda 

respondenterna. De tycks inte vara medvetna om att det blir ett sätt för dem att klara jobbiga 

saker i livet utan det är så dem alltid har tänkt. Det är även dessa respondenter som upplever 

arbetslösheten som kvalitetistid och en möjlighet att göra någonting nytt. De förstnämnda 

respondenterna uttrycker att de måste tänka positivt för att klara av situationen. Vi kan ana att 

de med en mer påtvingad positiv framtidstro mår sämre än de andra.  
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7.3	  Uppgivenhet	  
Temat Uppgivenhet handlar om djupa och sorgsna känslor hos respondenterna. I detta tema 

beskrivs bland annat meningslöshet, misstro till sig själv, känslor av att inte vara behövd och 

tomhet. Nedan följer citat som beskriver temat. 

” (…)När man har skickat hundra ansökningar och fått svar på fem utav dem, då lessnar man 

och slutar skicka fler. Då känner man att det ändå inte är någon som vill ha mig. Och då 

börjar det bli farligt. Det är väldigt tråkigt (…)” (ip. 13) 

”Nä men man vill ju ha ett jobb, det är det man tänker på (gråter).” (ip. 3) 

” (…)Innan var man i alla fall en kugge i hjulet, man behövdes verkligen. Jag hade ansvar för 

att en massa saker skulle fungera. Men nu behövs jag inte till någonting(…)” (ip. 8) 

”Det som är deppigt är att man inte vet vad man ska göra. Vad fan vill man med sitt liv 

liksom?” (ip. 12) 

Under temat Uppgivenhet behandlades respondenternas tankar kring att de inte längre vet vad 

de vill göra med sitt liv. Flera av dem identifierade sig med sitt arbete och trivdes mycket bra 

där. Utan arbete känner de sig tomma. Vissa respondenter uttrycker att de knappt vet vem de 

är längre. Många av dem uttrycker även att de saknar att vara en del i en större process. 

Arbetet sågs som deras bidrag till samhället och fick dem att känna sig behövda. Avsaknaden 

av att känna sig behövd är mycket central i detta tema. En majoritet av respondenterna 

beskriver att de börjat tvivla på sig själva då de gång på gång får avslag på sina 

arbetsansökningar. Deras självförtroende försämras och de börjar ifrågasätta i fall deras 

arbetsansökningar spelar någon roll. När respondenterna ser framåt i tiden är det med 

uppgivna känslor. De funderar på vad som ska hända med dem om de inte lyckas hitta ett jobb 

snart. Även här ser vi att det spelar roll hur länge respondenten varit arbetslös. De som gått 

utan jobb en längre tid tycks ha lättare att bli uppgivna. I en mindre del av fallen så har det 

gått så långt att respondenten inte längre upplever sitt liv som meningsfullt. 
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7.4	  Struktur	  
I detta tema delger respondenterna upplevelser av bristen på struktur i vardagen och önskan 

om att återfå denna. Vid flera tillfällen beskrivs ett behov av att vilja göra någonting 

konstruktivt med sin tid. Detta beskrivs ofta i termer av att vilja göra nytta. Många av 

respondenterna vill få tillbaka en struktur i livet, men sätten att göra detta på ser olika ut. 

Nedan följer de citat som beskriver temat Struktur.  

” (…)På grund av att jag är arbetslös vet jag inte vad som kommer hända. Jag vet ju inte ens 

vad jag vill! Det är så rörigt. Jag vill ha ordning i mitt liv och just nu försöker jag skapa 

någon slags ordning för att klara av det (…)” (ip. 12) 

” (…)vill gå till ett jobb med bestämda tider och få in de där vanliga rutinerna. Man blir trött 

på att gå hemma och städa, dona och sitta vid datorn(…)” (ip. 3) 

”Jag tror det är viktigt att upprätthålla en moral. Att gå upp på morgonen och göra något 

vettigt på dagen. Jag vill få ut så mycket som möjligt av dagen. Om man börjar ligga och sova 

bort dagen så börjar man må dåligt tror jag.” (ip. 4) 

” (…)Jag skriver alltid en lista på kvällen med allt jag skall göra nästa dag. Även sådana 

enkla saker som att äta frukost skriver jag upp. Jag tycker att det är lätt att tappa småsaker 

även fast man går hemma och inte gör någonting. Så för att se att jag gör någonting så tycker 

jag att det är skönt att bocka av på listan för att se lite duktig ut(…)” (ip. 5) 

Under temat Struktur finns det respondenter som beskriver att det enda som förändrats i deras 

liv är att de inte har ett jobb att gå till. Dessa tycks bibehålla sina gamla vanor och rutiner och 

klarar därmed av denna förändring relativt bra. Dock har vi även träffat de som delgett att de 

under sin tid som arbetslösa blivit mer och mer passiva och att de har svårt att upprätthålla 

sina rutiner. Samma respondenter tycker att livet känns rörigt och mår dåligt över det. För att 

hantera detta försöker de skapa rutiner i vardagen. Gemensamt för alla respondenter är att de 

behöver en mer eller mindre tydlig struktur för att vardagen skall fungera. Dock så upplever 

inte alla respondenter att de har orken eller de förutsättningar som krävs för att skapa den 

struktur de egentligen vill ha. Vidare har en majoritet av respondenterna inom detta tema 

beskrivit att deras egen moral strider mot att inte göra något nyttigt och vettigt om dagarna. 

Därför föredrar många av respondenterna att ha en strukturerad dygnsrytm och en aktiv 

vardag. 
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7.5	  Socialt	  stöd	  
Detta tema berör respondenternas upplevelser av hur viktiga deras vänner och familj är. 

Många har delgett att de umgås mer med vänner nu när de är utan ett arbete och att familjens 

stöd har betytt mycket för deras välbefinnande. Flera respondenter har påpekat att de tvivlar 

på hur de skulle klara sig utan det sociala stödet. Nedan följer citat som beskriver temat 

Socialt stöd.  

[Talar om gymmet2]	  

”Där får jag ju den sociala biten.  För utan den så vet i katten.” (ip. 13). 

” (…)och så har jag en kompis som jag träffar och vi försöker att stötta varandra. Det är ju 

en ovan situation och då kan man behöva bli pushad ibland. Så vi hjälps åt. Och träffas vi 

inte så pratar vi mycket i telefon. Det är något som jag gör mer nuförtiden. Jag var allergisk 

mot telefonen innan när det ringde men nu kan jag känna att jag kan lätt prata i en timma. 

Man behöver de här sociala kontakterna(…)” (ip. 6) 

”Jag umgås mycket med mina döttrar och barnbarn, familjen över huvud taget. Det är viktigt 

för mig. Det är nog det som håller en flytande. Så att man i alla fall känner att det finns något 

kvar. För annars är det tungt. Det är jobbigt.” (ip. 12).  

Inom detta tema ser vi inte så stora spridningar bland respondenternas upplevelser. Alla 

respondenter är överens om att familj och vänner är av stor betydelse för hur de hanterar den 

förändrade livssituationen. Generellt kan vi se att respondenterna beskriver att de saknar den 

sociala biten ett arbete för med sig. Flera av dem uttrycker att de nästan inte träffar några 

människor alls längre och att detta påverkar dem negativt. På grund av detta ses familjen och 

vännerna som väldigt betydelsefulla. Flera respondenter beskriver att de träffar vänner och 

familj oftare nu än när de hade ett jobb. Det är lättare att ta hjälp av det sociala stödet när det 

finns mer tid över. Vissa av respondenterna använder sig även av sina fritidsintressen för att 

få mer socialt stöd. Ett exempel på detta är de går till gymmet oftare. Sammanfattningsvis så 

är respondenterna eniga om att vänner och familj är av stor betydelse och att det är tråkigt att 

inte träffa andra människor på samma sätt som när de jobbade.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  [] = Vårt tillägg för att göra citat lättare att förstå för läsaren.	  



26	  
	  

7.6	  Ökad	  stress	  
Här beskriver respondenterna sin upplevda stress kring sin livssituation. Vissa har uttryckt en 

känsla av desperation kring att hitta en ny sysselsättning. Respondenterna berättar att de 

befinner sig i en ovan livssituation. Detta skapar en rädsla för att tvingas in i någonting nytt. 

De har även uttryckt att de känner sig pressade av olika instanser, såsom Arbetsförmedlingen. 

Nedan följer de citat som beskriver temat Ökad stress.  

” (…)Ibland känner jag mig skitstressad. Ska jag behöva gå så här? Hur lång tid skall det ta 

innan jag skall få ett jobb?! (…)” (ip. 15) 

” (…)Nu har jag mer press på mig. Nu måste jag ju söka jobb och jag vet att jag inte bara 

kan söka de jobben som jag faktiskt vill ha(…)” (ip. 8) 

 

” (…)Nu får jag söka även de jobben som bara är okej. Man känner ju mer press på sig att 

man måste hitta någonting(…)” (ip. 13) 

 

” (…)Jag skulle vilja träna, men det finns det ju inga pengar till nu (…)” (ip. 3) 

Temat Ökad stress beskriver respondenternas upplevda stress och press över sin livssituation. 

Detta tar sig uttryck på olika vis. I början av deras arbetslöshet kände vissa av dem panik över 

att hitta ett nytt jobb. De sökte då alla jobb de kunde finna och kände sig mer eller mindre 

tvingade av samhällets olika instanser att även söka sig till yrken de inte fann intressanta. 

Vissa av respondenterna var även rädda för att tvingas arbeta med något som de inte vill. 

Många var även stressade på grund av den försämrade ekonomin och vissa hade inte råd att 

hjälpa sina barn så mycket de ville. Pressen att få ett jobb kommer således inte bara från olika 

instanser utan även indirekt från den egna familjen. Vissa av respondenterna hade även en 

partner som var arbetslös och pressen på att hitta ett nytt jobb tycks då vara ännu större. 

Förutom en försämrad ekonomi och press utifrån så innebar även själva omställningen i livet 

en stressfaktor för många. Dessa respondenter upplevde stress över att tvingas bryta sina 

invanda rutiner. De upplevde även en rastlöshet då de nu fick mycket mer tid över. Till sist så 

var det många av respondenterna som delgav att det är otryggt med en livsomställning de inte 

valt själva och att detta medgav en känsla av brist på kontroll. 
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7.7	  Distraktion	  
Det sista temat handlar om hur respondenterna hanterar situationen som arbetslös. Många av 

dem beskriver hur de håller sig sysselsatta för att inte behöva tänka på sina problem. Detta har 

visa sig på olika sätt men oftast har respondenterna ägnat sig åt sina tidigare fritidsintressen i 

en större utsträckning än innan. Distraktionen sker även på ett mer mentalt plan då 

respondenterna beskriver hur de fokuserar tankarna på andra saker än de problem de har. 

Nedan följer de citat som beskriver temat Distraktion.  

 

” (…)Bara för att man har hela dagen på sig att lösa problemet så skjuter man ju allting 

framför sig istället för att ta tag i det med en gång. Så det blir ju mycket så att jag tar det 

sedan istället för att göra det direkt (…)” (ip. 8) 

” (…)Jag försöker att hitta på något annat som att diska eller ta bilen och åka iväg. Helt 

enkelt hitta på något annat än att sitta och deppa. Jag försöker att inte gräva ner mig för jag 

tänker att börjar jag gräva så hamnar jag nog i skiten väldigt lätt. För det finns mycket att 

gräva i där(…)” (ip. 10) 

”Jag tror att det är lätt att det går åt helsike om man inte ser till att aktivera sig.” (ip. 7) 

Vi ser under vårt sista tema, Distraktion, att de flesta respondenterna är överens om att de 

behöver sysselsätta sig för att inte börja må dåligt. Vissa respondenter har börjat träna mer 

frekvent. Andra ägnar mer tid åt att prata och umgås med vänner och familj. Respondenterna 

uttrycker en rädsla över att möta de känslor som den arbetslösa situationen för med sig. De 

beskriver också att de tror sig bli deprimerade om de skulle ta in alla känslor. Istället gör de då 

valet att fokusera sina tankar på annat håll.  
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7.8	  Sammanfattande	  Analys	  	  
Slutligen vill vi återkoppla dessa sju teman till studiens syfte och frågeställningar. Dels för att 

motivera dess relevans och dels för att klargöra ifall vi fått svar på de frågor vi i början av 

studien ställde oss. Syftet med studien är undersöka hur en mindre grupp arbetslösa 

människor upplever en förändrad livssituation samt hur de hanterar denna. Vi har fått en ökad 

förståelse av hur denna mindre grupp arbetslösa upplever en förändrad livssituation. Vi har 

även kunnat se hur de hanterar denna. De två frågeställningarna som vi haft som ambition att 

besvara är: 

1. Hur mår de och hur tillfreds är de med sina liv? 

2. Hur hanterar de sin situation som arbetslös? 

Nedan följer en sammanfattad analys av vårt resultat. Varje frågeställning behandlas var för 

sig. Det finns teman som förekommer i fler än en frågeställning detta är på grund av att temat 

innefattar flera synvinklar. 

På fråga ett har vi kommit fram till att det är tre utav våra sju teman som besvarar denna 

fråga. Dessa teman är 1. Nöjd med livet, 3. Uppgivenhet och 6. Ökad stress. I det första temat 

finner vi respondenter som är tillfreds med sina liv. De mår bättre än förväntat och ser sitt liv 

som meningsfullt. I tema tre så har vi de respondenter som mår dåligt utav sin arbetslöshet. Vi 

har i detta tema respondenter som upplever sitt liv som meningslöst. Den mest uppgivna 

känslan är att inte känna sig behövd. Tema ett och tema tre ger tillsammans oss ett resultat 

som säger att våra respondenter antingen mår bra eller väldigt dåligt.  I det sjätte temat 

beskrivs känslor som desperation, panik och rädsla. Vi finner samma respondenter i tema sex 

och tema tre.  

Frågeställning nummer två besvaras av tema 2. Positiv framtidstro, 4. Struktur, 5. Socialt stöd 

samt 7. Distraktion. Tema två redogör för en positiv inställning till livet som hjälper dem att 

hantera vardagen. Tema fyra handlar om behov och önskan av att skapa ordning i livet för att 

klara av sin situation. Samtliga respondenter uttrycker ett behov att känna sig nyttig. De 

strävar efter detta genom att försöka skapa och upprätthålla en struktur i vardagen. I vårt 

femte tema berättar respondenterna att de mår bättre av att umgås med sin familj och sina 

vänner. De behöver sin sociala omgivning för att handskas med arbetslösheten. Tema sju 

besvarar frågeställningen genom att respondenterna beskriver att de fokuserar på annat än de 

problem de har. De distraherar sig genom att hålla sig sysselsatta på olika vis.  
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7.9	  Slutsats	  
Vår studie har visat att våra respondenter använder sig av olika copingstrategier för att hantera 

sin arbetslöshet. Vi har sett att respondenterna hanterar sin livssituation på olika vis. Våra 

respondenter använder sig mest av de känsloorienterade copingstrategier som finns. Dels 

använder de sig av en känsloorienterad copingstrategi av uppmärksamhetstyp. Detta har 

framgått då respondenterna aktiverar sig och utövar sin hobby för att må bra. De använder sig 

även av en känsloorienterad copingstrategi av innebördstyp. Detta har framgått då 

respondenterna värderar om sin arbetslöshet till något positivt och väljer att se möjligheter 

istället för hinder. Vi tycker oss se att de respondenter som använder sig av copingstrategin av 

uppmärksamhetstyp mår lite sämre än de som använder sig av copingstrategin av 

innebördstyp. Då vi studerat hur respondenterna mår och hur tillfreds de är med sina liv har vi 

dels fått ett resultat som tyder på att vissa av dem mår bra. Dels ett resultat som tyder på 

motsatsen, att vissa respondenter mår dåligt. I och med denna studies omfång är det svårt för 

oss att hävda tillförlitlighet i vårt resultat. Därför nöjer vi oss med att understryka att vi tycker 

oss se denna uppdelning.  

8.	  Diskussion	  
Detta avsnitt kommer behandla våra individuella bidrag till denna uppsats. Vi har valt att 

presentera en resultatdiskussion och en metoddiskussion, trots att detta inte rekommenderades 

i våra anvisningar. Detta är ett beslut som vi har tagit tillsammans då vi båda är överens om 

att det är till fördel för uppsatsen som helhet. För vår del kändes det svårt att lägga hela 

metoddiskussionen i mitten av uppsatsen då vi har känt att det finns mycket att diskutera i 

detta avsnitt. Hade vi inte gjort detta val så hade vi antingen fått begränsa oss i 

metoddiskussionen så pass mycket att enligt oss viktig kritik fallit bort. Det andra scenariot 

hade varit en tung diskussion i metodkapitlet som lett till en olämplig disponering av 

uppsatsen. Vi har tillsammans genomfört hela denna studie och ser det som lämpligast att 

även avsluta den ihop.  
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8.1	  Resultatdiskussion	  av	  Sandra	  Kivi	  
Syftet med den här studien har varit att studera hur en mindre grupp arbetslösa människor 

upplever en förändrad livssituation samt hur de hanterar denna. Detta syfte skapade följande 

två frågeställningar: Hur mår de och hur tillfreds är de med sina liv? Hur hanterar de sin 

situation som arbetslös?  

 

Våra resultat visar att många av våra respondenter mår dåligt på grund av sin arbetslöshet. 

Detta samband ses i nästan alla länder i världen (Argyle, 1999). Forskare är överens om att vi 

mår sämre av att inte ha ett jobb (Brülde, 2007). Tema tre som vi namngett Uppgivenhet visar 

att en majoritet av respondenterna inte känner sig behövda. Att inte få känna sig nödvändig 

och behövd kan ha negativa lyckoeffekter (Englund, 1997 & Layard, 2005).  Flera av våra 

respondenter har uttryckt att just detta fått dem att må väldigt dåligt. Vårt resultat visar att de 

har börjat tvivla mer och mer på sig själva. De beskriver att deras vardag består av 

återkommande avslag på arbetsansökningar. Många av dem tar sig tid att söka jobb och vill 

verkligen börja arbeta igen. Enligt Warr (1999, refererad i Brülde, 2007) så vill många 

arbetslösa börja jobba igen och när de inte får göra detta uppstår frustration. Vi kan se denna 

frustration i vårt resultat. Vidare visar vårt resultat att man till slut börjar tvivla på ifall man 

kommer lyckas få ett nytt jobb. Det är således inte bara det faktum att de blivit av med sitt 

jobb som får dem att må dåligt utan även svårigheten i att få ett nytt. Att få avslag gång på 

gång har fått flera respondenters självförtroende att försämras. I och med detta har de börjat 

ifrågasätta om de överhuvudtaget kan bidra med något i samhället. Brülde menar att 

arbetslöshet ibland kan uppfattas som ett personligt misslyckande. Detta påverkar vår 

självkänsla negativt (2007). Flera av dem uttrycker att när de blev av med sitt jobb så var de 

inte längre en del av en större process. Innan hade de ansvar i och med sitt arbete och de 

kände att de bidrog med någonting till samhället. Enligt Englund (1997) och Argyle (1999) så 

kan just denna känsla vara en följd av arbetslöshet.  

 

Vårt resultat har även visat att en stor andel känner sig stressade över sin situation som 

arbetslösa. Den stress som visats i vårt resultat är främst en ekonomisk oro. Flera har 

exempelvis uttryckt att de inte har tillräckligt med pengar för att kunna göra det som 

intresserar dem. Resultatet går hand i hand med vad tidigare forskning visar. Argyle (1999) 

menar att den försämrade ekonomin är en faktor som gör att arbetslösa upplever stress och 

mår dåligt över sin livssituation. Vårt resultat visar även på en stress som verkar bero på att 

leva i ovisshet. De verkar uppleva sin livssituation som otrygg och de har svårt att planera 
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längre fram i tiden. Englund (1997) beskriver att känslor av denna sort kan uppstå då 

arbetslösa befinner sig i en situation de inte har full kontroll över. Trots att vårt resultat har 

visat att en majoritet av de arbetslösa upplever känslor som uppgivenhet, sämre självkänsla, 

självtvivel, ekonomisk oro och stress så finns det en även några som är nöjda med livet. Flera 

av dem upplever att de är tillfreds med sina liv och finner det som meningsfullt trots sin 

arbetslösa situation. Vårt mycket begränsade urval samt vårt val av en kvalitativ metod gör att 

vårt resultat blir föga tillförlitligt (Rosengren och Arvidsson, 2002). Vi är medvetna om denna 

studies litenhet och att vi inte kan dra några slutsatser av vårt resultat. Vi är trots detta positivt 

överraskade av att en del av vårt urval mår bra trots att de befinner sig i en jobbig 

livssituation.  

 

Att vissa respondenter i vårt resultat mår bättre än andra kan förklaras genom att de valt olika 

copingstrategier och att dessa i sin tur kan påverka hur de mår (Brülde, 2007). Vårt resultat 

visar att en majoritet av våra respondenter fokuserar på andra saker än det som får dem att må 

dåligt. Detta gör de genom att exempelvis aktivera sig och utöva sin hobby mer än vad de 

gjorde innan. Brülde menar att detta är en känsloorienterad copingstrategi av 

uppmärksamhetstyp. Denna strategi handlar helt enkelt om att distrahera sig från sina problem 

och är således en undvikandestrategi. Vårt resultat visar tydligt att flera av våra respondenter 

har börjat ägna sig mer åt sina fritidsintressen. Detta är ett vanligt sätt att distrahera sig på 

(2007). Respondenter som använder sig av denna copingstrategi tycks må sämre än de andra. 

Brülde menar att det kan ha negativa lyckoeffekter om undvikandet av våra problem går till 

överdrift men att distraktion inte nödvändigtvis behöver göra att personen i fråga mår sämre 

(2007). Vi ser ett tydligare samband med strategin att distrahera sig än att undvika sina 

problem bland våra respondenter.  

 

En annan stor del i vårt resultat som besvarar frågan hur de hanterar sin livssituation, är de 

tankar som framförallt uttrycks i temat Positiv framtidstro. Resultatet visar att en majoritet 

väljer att värdera om sin situation till något positivt. De ser den förändrade situationen som en 

möjlighet att göra någonting nytt. Vissa har helt vänt situationen till något positivt och ser den 

som kvalitetstid. Även detta sätt att hantera problem på är en känsloorienterad copingstrategi, 

dock av innebördstyp. Till denna copingstrategi hör alla typer av positivt tänkande då den 

syftar till att förändra den problematiska situationens subjektiva innebörd (Brülde, 2007). Vi 

kan i vårt resultat ana att vissa respondenter har lättare än andra att tänka positivt, då 

inställningen tycks komma mer naturligt för dem. Vi tycks se att de som lättare tillämpar 
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denna inställning till livet mår ganska bra. Vi tror att detta beror på att de har en allmän 

positiv inställning till livet, samt att de tycks ha haft det under en längre tid. De sistnämnda 

respondenterna har försökt att ge sin arbetslösa situation en ny innebörd och hanterar den 

således på ett kognitivt vis. De som väljer att distrahera sig och rikta sin uppmärksamhet åt ett 

annat håll för att slippa tänka på sin arbetslöshet tillämpar istället en beteendemässig strategi 

(Brülde, 2007).  

Vårt resultat har även visat att en viss del av respondenterna tillämpar problemorienterade 

copingstrategier. Brülde menar att en person som tillämpar sådana strategier ser sig själv som 

en agent som står inför en utmaning (2007). Vi har sett att en viss del av våra respondenter har 

satt upp handlingsplaner där målet är att få ett jobb inom en viss tid. De är beslutna om att de 

kommer lyckas med detta om de aktivt söker jobb och tar hjälp av Arbetsförmedlingens 

coacher samt sina vänner. Dessa respondenter agerar beteendemässigt i och med att de ber om 

handfast hjälp utifrån men även delvis kognitivt då de ibland ägnar sig åt 

informationssökning. Exempelvis så tog vi kontakt med alla respondenter som ingått i denna 

studie på en mässa för arbetslösa på Högskolan Väst. På mässan befann sig olika aktörer som 

kunde inspirera och hjälpa besökarna att finna en väg ut ifrån sin arbetslöshet. Genom att gå 

på denna mässa gjorde respondenterna ett försök att stärka sina yttre resurser och närma sig en 

lösning på sitt problem. I och med detta kan vi fråga oss ifall inte samtliga respondenter 

tillämpat en problemorienterad copingstrategi då de aktivt sökte efter information som kunde 

hjälpa dem.  

 

Vårt resultat bygger på att respondenterna själva har fått skatta hur bra de mår och hur 

tillfreds de är med sina liv. I och med denna självskattning uppstår en möjlig felkälla då 

respondenterna troligtvis påverkas av den kontext de lever i. Det är även viktigt att notera att 

de frågor vi ställt inte innefattar alla copingstrategier och att det således finns en stor mängd 

sådana som vi inte har undersökt. 
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8.2	  Metoddiskussion	  av	  Linda	  Karlsson	  
I detta avsnitt är vår strävan att diskutera huruvida denna studies tillvägagångssätt genererat 

ett tillförlitligt resultat vad det gäller insamling av empiriskt material, urval samt analys. Vårt 

syfte har varit att studera hur en mindre grupp arbetslösa människor upplever en förändrad 

livssituation samt hur de hanterar denna. Under vår arbetsprocess har vi fått göra val som 

skulle kunna innebära att vårt resultat kan vara missvisande eller har utsatts för feltolkningar.  

Det första som kan diskuteras är vårt val av en kvalitativ metod. Att göra detta är av 

fundamental betydelse då forskaren annars inte kan utföra ett gott arbete (Larsson, 2005). 

Kvalitativa metoder passar bra då forskaren är intresserad av att studera människors 

upplevelser av ett fenomen. Kvalitativa metoder möjliggör för forskaren att nå en djupare 

förståelse av ett fenomen än vad kvantitativa metoder gör. Då vårt syfte är att undersöka en 

mindre grupp människors upplevelser av ett fenomen så vill vi göra ett försök att gå på djupet 

i dessa människors livssituation. Detta skulle inte vara möjligt om vi istället valt att undersöka 

ett större antal individer (Hartman, 2004). Hade vi gjort en kvantitativ studie hade vi 

förmodligen gått miste om mycket av den mänskliga kontakten som en kvalitativ metod 

medför. Då kvalitativa metoder till sin karaktär är mer djupgående än kvantitativa metoder 

möjliggör detta för oss att nå kunskap om sammanhang i människors värld (Eliasson, 1995). 

Då kvantitativ forskning ofta styrs av en strävan efter objektivitet blir det för oss fördelaktigt 

att använda en kvalitativ metod då detta möjliggör för oss att studera den subjektiva 

upplevelsen av att vara arbetslös (Alvesson & Deetz, 2000). Vidare menar samma författare 

att en kvantitativ forskningsansats ofta har en hög grad av reliabilitet. Detta kan dölja både 

forskningsprocessens sociala interaktioner och forskningsfrågornas sociala sammanhang. 

Mångtydigheten är också något som ofta bortses ifrån i kvantitativa studier. Då forskaren vill 

minska variationen eftersträvas standardisering och förenkling vilket kan göra att den sociala 

världens mångfald blir lidande. En standardisering av sociala fenomen riskerar således att 

förvränga verkligheten (2000). 

Kvalitativa forskningsresultats generaliserbarhet är dock ofta obekant. Detta på grund av att 

forskaren ofta genomför sin forskning i en specifik miljö med en okänd representativitet 

(Eliasson, 1995). Att kvalitativa studier sällan kan hävda att deras resultat är generaliserbara 

beror till stor del på att urvalet ofta är begränsat. För att kunna dra generella slutsatser av sitt 

resultat behövs ett urval som är svårt att uppnå vid en kvalitativ forskningsmetod. Sådan 

forskning kan kräva mycket resurser i form av tid och pengar. Detta är resurser som vi har 

saknat och således hävdar vi inte att vårt resultat är generaliserbart. I vår studie har vi valt att 
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använda oss utav ett ändamålsenligt urval. Detta är en urvalstyp som ofta används vid 

kvalitativa metoder och utmärks av att forskaren söker efter individer som kan ge den 

information som han eller hon vill ha (Hartman, 2004). Då vi har haft som syfte att undersöka 

arbetslösa valde vi således att söka oss till dem. På grund av våra begränsningar i form av tid 

och pengar lämpade sig detta bäst. För att nå våra respondenter deltog vi på en mässa för 

arbetslösa på Högskolan Väst. Inför denna hade vi förberett en intresseanmälan (se Bilaga 3) 

där uppgifter om ålder, bostadsort, kön, längden på deras arbetslöshet samt kontaktuppgifter 

efterfrågades. Detta gjordes för att skaffa oss en viss kännedom om personerna samt att 

eftersträva en spridning bland respondenterna. Under mässan tog vi emot 19 

intresseanmälningar från olika besökare. Knappt en månad efter mässan tog vi kontakt med 

samtliga av dessa för att se i fall de fortfarande var intresserade av att ställa upp för intervju. 

Vi fick kontakt med samtliga intressenter, dock hade två utav dem fått ett jobb vid den här 

tidpunkten. Då vi önskade se att alla blivande respondenter såg sig själva som arbetslösa var 

dessa två intressenter inte längre aktuella för studiens syfte. Två andra intressenter hade efter 

mässan ångrat sig och tackade nej till att vara med i undersökningen. Vi fick således ett urval 

på femton stycken respondenter.  

När det gäller vårt urval kan vi se att könsfördelningen mellan respondenterna är nästan helt 

jämn. Vad det gäller åldersfördelningen har vi en överrepresentativitet i åldersgruppen 41-50. 

Vi har heller inga respondenter som är över 60 år. Spridningen vad det gäller ålder är således 

ojämnt fördelad. Vidare har de flesta av våra respondenter varit arbetslösa mellan en och sex 

månader. Endast tre respondenter har varit arbetslösa längre än så. Samtliga av 

respondenterna har således varit arbetslösa mellan en och tolv månader. Vi hade gärna sett att 

spridningen av våra respondenter varit jämt fördelade över samtliga kategorier. Vi hade en 

strävan om att uppnå en jämnare fördelning men lyckades inte med detta på grund av våra 

tidsbegränsningar. Vi hade från början tänkt att våra respondenter skulle varit arbetslösa i 

minst tre månader för att de bättre skulle kunna delge en bild av hur det är att vara arbetslös. 

Tyvärr fick vi under studiens gång sänka denna gräns för att få ihop ett tillräckligt stort urval. 

Om spridningen blivit jämnare fördelad över samtliga kategorier hade det medfört en bättre 

representativitet i studien. På grund av vår fördelning och vårt urvals litenhet hävdar vi inte att 

vårt resultat gäller för arbetslösa människor i stort (Rosengren och Arvidsson, 2002). Vi 

ifrågasätter även vårt resultat på grund av att samtliga respondenter är personer som tagit 

beslutet att besöka en mässa för arbetslösa. Kanske är det något som inte alla arbetslösa mår 
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tillräckligt bra för att göra? Eller lider de av sin arbetslöshet och ser mässan som en möjlig 

väg ut ur den?  

Utifrån vårt syfte valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att samla in vårt 

empiriska material. Att använda intervjuer som datainsamlingsmetod är ett vanligt sätt inom 

den kvalitativa forskningen. Dock finns det flera aspekter i en intervjusituation som kan 

påverka tillförlitligheten i en studies resultat (Trost, 2010). Då samtliga av våra intervjuer har 

genomförts under så lika förhållanden som möjligt så ökar detta trovärdigheten i vårt resultat 

(Rosengren & Arvidsson, 2002). Detta har avsett medvetna val vad det gäller rum, tid, 

klädsel, placering gentemot respondent, antal intervjuare, hur vi ställt våra frågor, tonläge och 

även en strävan efter att skapa en avslappnad och trygg atmosfär för respondenten. Då vår 

frågeguide har utvecklats vid ett tillfälle kan detta ha påverkat vårt resultat (se Bilaga 1 & 2). 

Denna ändring gjordes efter vår första intervju då vi kände att vi behövde mer stöd i 

intervjusituationen för att inte ”låsa oss” för mycket vid våra huvudfrågor. Trost menar att om 

forskaren efter den första intervjun känner att frågeguiden behöver kompletteras så finns det 

all anledning att göra detta (2010). Att vi varit två intervjuare vid samtliga intervjusituationer 

är något som för respondenten kan uppleva som hotfullt. Detta handlar om att det lätt skapas 

en känsla av under-och överordnad i situationen och att detta kan påverka hur respondenten 

svarar på frågorna (Trost, 2010). För att motverka detta har vi som tidigare beskrivit hela 

tiden strävat efter att få respondenten att känna sig så avslappnad som möjligt. Vi är således 

medvetna om att intervjusituationen som sådan kan ha påverkat hur respondenterna har valt 

att besvara våra frågor. Detta är en felkälla som alltid behöver vara med i forskarens åtanke 

vid kvalitativa intervjuer (Hartman, 2004). Även Alvesson och Deetz hävdar att det inte går 

att komma ifrån att intervjuuttalanden är kontextberoende (2000). Vi hade på grund av 

tidsmässiga begränsningar inte möjlighet att genomföra några provintervjuer för att undersöka 

hur våra frågor svarade emot studiens syfte. Det kan tänkas att om vi hade gjort detta hade vi 

inte behövt ändra om vår frågeguide, utan redan i ett tidigare stadium upptäckt att denna 

behövde kompletteras. Om så varit fallet hade samtliga av våra intervjusituationer i detta 

avseende sett likadana ut.  

Vad som vi mer generellt behöver reflektera över är om resultatet hade blivit detsamma om 

någon annan genomfört intervjuerna. Hade kanske en mer erfaren intervjuare fått 

respondenten att känna sig mer avslappnad? Detta är något som vi har stora skäl att tro, och 

således också understryker vårt resultats litenhet. Dock fick vi med hjälp av intervjuerna 

utförliga utsagor om det fenomenet vi valt att undersöka. 
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Ännu en möjlig felkälla uppstår när forskaren frågar om hur tillfredsställd en människa är 

med sitt liv. Detta beror på att de svar som respondenten ger delvis är beroende av vilket 

stämningsläge han eller hon befinner sig i. Vi har inte specificerat vad, när eller vem som 

respondenten ska jämföra sin livstillfredställelse med och således kan frågorna tolkas och 

besvaras på olika grunder. Till sist så kan en möjlig felkälla även uppstå om respondenten ger 

svar som är mer socialt önskvärda (Brülde, 2007).  

Vidare har vi valt att inspireras av en Fenomenologisk ansats. Detta val har påverkat på vilket 

sätt vi har ställt frågor, hur vi har analyserat vårt empiriska material och således hur vi 

kommit fram till vårt resultat. En fenomenologisk ansats eftersträvar att forskaren är helt 

förutsättningslös och sätter alla sina erfarenheter åt sidan. Detta är inte möjligt enligt oss och 

därför har vi valt att endast inspireras av ansatsen. En ytterligare anledning är att vi inte vill 

påstå oss göra någonting som vi aldrig tidigare testat. Vi anser att det inte är rimligt att på C-

nivå kunna genomföra en strikt fenomenologisk studie. Eliasson menar på att vi människor 

inte är oförmögna att vara helt förutsättningslösa (1995). Vi har försökt göra oss själva 

medvetna om vilka föreställningar och förutfattade meningar vi bär med oss för att eftersträva 

en öppenhet. Vi hävdar inte att vi funnit de teman som eventuellt skulle kunnat uppträda om 

vi följt en striktare fenomenologisk metod. Vi kan heller inte hävda att samma resultat hade 

uppnåtts om någon annan analyserat samma empiriska material då tolkning påverkas av våra 

tidigare erfarenheter (Bryman, 1997) 

Om vi fått möjlighet att genomföra denna studie med mer resurser i form av tid och pengar 

hade vi velat följa våra respondenter under en längre tid. Det hade varit intressant att följa 

deras väg fram till ett eventuellt nytt jobb. Detta hade kanske genererat ett bättre resultat då vi 

kunnat jämföra deras upplevelse av att vara arbetslösa gentemot att ha ett jobb. Det är 

fördelaktigt att studera individuella lyckovariationer under en längre tid för att få ett trovärdigt 

resultat (Brülde, 2007).  

Vi anser att vi med vårt valda tillvägagångssätt har studerat det som studiens syfte avsett att 

studera samt att vi har kommit fram till ett resultat som besvarar våra frågeställningar. 
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Bilagor	  	  

Bilaga	  1	  Första	  intervjuguiden	  
 

Tema 1 – Förändringar 

Berätta så detaljerat som möjligt om en vanlig dag i ditt liv 

 

Upplever du att din vardag har förändrats sedan du blev arbetslös? 

På vilket sätt? 

Kan du utveckla det? 

 

Upplever du ett behov av att planera din vardag?  

På vilket sätt? 

Hur noggrant planerar du? 

 

Tema 2 - Problemhantering 
Upplever du att du tar tag i problem när dem uppstår eller försöker du tänka på något 
annat istället? 

Är det ofta så? 

 

Upplever du att du har svårt att be andra om hjälp? 

Hur kan det visa sig?  

 

Upplever du att du får stöd från din omgivning? 

Känner du att du kan anförtro dig till dem? 
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Tema 3 - Känslor  
Hur mår du idag? 

 

Upplever du ditt liv som meningsfullt? 

Vad är det som ger dig mening? 

Upplever du att du har tilltro till dig själv? 

Hur kan det visa sig? 

 

Hur är dina sömnvanor? 

 

Upplever du att du är öppen för nya idéer och ny kunskap? 

Kan du ge ett exempel på det? 

Hur visar det sig? 

 

 Vilket humör brukar du vara på? 

 

 Hur upplever du din livssituation idag? 

Jämfört med för fem år sedan? 

Vad är bra? 

Vad är mindre bra? 

Hur nöjd är du med ditt liv? 

 

Hur tillfreds är du med ditt liv? 

Jämfört med när du hade ett jobb? 

 

Berätta om dina tankar om framtiden 

Vill du utveckla mer? 
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Bakgrundsfrågor 

Kön 

Ålder 

Bostadsort 

Tidigare anställning (bransch, anställningsform) 

Hur länge de varit arbetslösa 

Civil status/familj 

Utbildningsnivå 
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Bilaga	  2	  Andra	  intervjuguiden 
	  

Tema 1 - Förändringar 
Berätta så detaljerat som möjligt om en vanlig dag i ditt liv 

Berätta mer om din fritid 

 

Upplever du att din vardag har förändrats sedan du blev arbetslös? 

På vilket sätt? 

Kan du utveckla det? 

 

Upplever du ett behov av att planera din vardag?  

På vilket sätt? 

Hur noggrant planerar du? 

 

Tema 2 - Problemhantering 
Upplever du att du tar tag i problem när dem uppstår eller försöker du tänka på något 
annat istället? 

Är det ofta så? 

 

Upplever du att du har svårt att be andra om hjälp? 

Hur kan det visa sig?  

 

Upplever du att du får stöd från din omgivning? 

Känner du att du kan anförtro dig till dem? 
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Tema 3 - Känslor 
 Hur mår du idag? 

 

Upplever du ditt liv som meningsfullt? 

Vad är det som ger dig mening? 

Vad tror du att du behöver för att känna mening? 

Upplever du att du har tilltro till dig själv? 

Hur kan det visa sig? 

 

Hur är dina sömnvanor? 

Jämfört med för ett år sedan? 

Jämfört med när du arbetade? 

 

Upplever du att du är öppen för nya idéer och ny kunskap? 

Kan du ge ett exempel på det? 

Hur visar det sig? 

 

Vilket humör brukar du vara på? 

 

Hur upplever du din livssituation idag? 

Jämfört med för fem år sedan? 

Vad är bra? 

Vad är mindre bra? 

Hur nöjd är du med ditt liv? 
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7. Berätta om dina tankar om framtiden 

Vill du utveckla mer? 

 

Bakgrundsfrågor 

Kön 

Ålder 

Bostadsort 

Tidigare anställning (bransch, anställningsform) 

Hur länge de varit arbetslösa 

Civil status/familj 

Utbildningsnivå 
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Bilaga	  3	  –	  Intresseanmälan	  
	  

Att leva som arbetslös 
Vill Du vara med och bidra med Dina åsikter och erfarenheter 
kring att vara arbetslös? I samband med vår C-uppsats ska vi 
studera hur människor hanterar arbetslöshet. Vad har det 
inneburit för Dig? 

Din historia är viktig för oss, vill Du dela med dig av den? Fyll då 
i dina uppgifter nedan så kanske vi kontaktar Dig framåt våren.  

  
Kön 
� Kvinna     � Man    
 
Ålder 
� Under 18   � 18-30   � 31-40  � 41-50  � 51-60  � 61 -67  � 68+ 
 
 
Hur länge har Du varit arbetslös?  
� 1-6 månader    � 7-12 månader  � 13-24 månader   � Mer än 24 månader   
 
 
 
 
 
Hur får vi lättast tag på Dig? Lämna gärna mailadress och mobilnummer. 
 
Namn: ______________________________________________________________ 
  
Mobilnummer: ________________________________________________________ 
  
Mailadress: __________________________________________________________ 
  
 
 
Kontaktpersoner: 
Sandra Kivi, sandra.kivi@gmail.com och Linda Karlsson, karlsson.linda.90@gmail.com.  
Vi studerar Hälsovetarprogrammet vid Högskolan Väst.  
Vårt program tillhör intuitionen för Omvårdnad, Hälsa & Kultur.  
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