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Abstrakt 
 

Bakgrund: Arbetslöshet har en negativ effekt på individens hälsa och är ett folkhälsoproblem 

vars förekomst skiljer sig mellan olika grupper. Samtidigt förekommer en hälsoselektion som 

begränsar tillgången till arbetsmarknaden för grupper med sämre hälsa. Syfte: Att belysa 

upplevelserna hos personalen i en arbetsmarknadspolitisk verksamhet gällande vilka 

hälsorelaterade hinder som finns för deltagarnas anställningsbarhet samt huruvida insatserna 

medför förbättringar i hälsa och anställningsbarhet. Metod: I denna kvalitativa studie 

tillämpades ett målinriktat urval. Sex informanter från en kommunal arbetsmarknadspolitisk 

verksamhet deltog i semistrukturerade intervjuer. Data analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Deltagarna inom verksamheten har en mångfacetterad 

hälsoproblematik såsom psykisk ohälsa, livsstilsrelaterade faktorer och beteendemönster som 

inverkar på anställningsbarheten. Verksamhetens insatser upplevdes ha en positiv effekt på 

deltagarnas hälsa och anställningsbarhet. 

 

Nyckelord: Anställningsbarhet, arbetsmarknadspolitisk åtgärd, effekt, hälsa 
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1.0  Inledning 
 

Psykisk ohälsa i någon form, exempelvis depression, ångest och posttraumatiskt 

stressyndrom, är ett växande folkhälsoproblem. Globalt sett finns det variationer i 

förekomsten och det har rapporterats en prevalens mellan 9,1–33,3 % (Leray et al., 

2011; Hailemariam, Tessema, Asefa, Tadesse & Tenkolu, 2012; Farhood & Dimassi, 

2012; Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 66). Prevalensen av psykisk ohälsa skiljer sig 

mellan olika grupper inom Sverige. Det föreligger ojämlikhet mellan könen då kvinnor 

rapporterar högre grad av ängslan, oro och ångest i jämförelse med män och det 

förekommer en gradient utifrån utbildningsnivå då lågutbildade rapporterar högre grad 

av psykisk ohälsa jämfört med högutbildade (Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 66, 68). 

Det förekommer även ojämlikheter utifrån etnicitet då personer födda utanför Sverige 

rapporterar en högre grad av psykisk ohälsa i jämförelse med personer födda i Sverige, 

samt utifrån sexuell läggning då homo- och bisexuella rapporterar en högre grad av 

nedsatt psykiskt välbefinnande jämfört med övrig befolkning (Statens folkhälsoinstitut, 

2010, s. 44-45).  

 

Arbetslösa individer är en grupp som rapporterar högre grad av nedsatt psykisk hälsa 

och välbefinnande samt högre grad av stress i jämförelse med förvärvsarbetande 

individer (Wadman, Boström & Karlsson, 2007, s. 45, 48, 51). I linje med detta visar 

longitudinella studier att arbetslöshet har en negativ effekt på individers självskattade 

hälsa (Cooper, McCausland & Theodossiou, 2015; Gordo, 2006). Andra studier visar på 

hur arbetslöshet har ett negativt samband med den självskattade hälsan hos partner 

(Marcus, 2013) och barn (Sleskova et al., 2006; Sund, Larsson & Wichstrøm, 2003) till 

den arbetslöse. Vidare har arbetslöshet även konsekvenser för samhällsekonomin då hög 

arbetslöshet medför kostnader för kommunerna genom minskade skatteintäkter och ökat 

bidragsstöd (Sveriges kommuner och landsting, 2011, s. 24). Andra studier visar på 

positiva konsekvenser för det psykiska välbefinnandet hos individer som går från att 

vara långtidsarbetslösa till att börja arbeta (Graetz, 1993; Thomas, Benzeval & 

Stansfeld, 2005), men dessa konsekvenser är beroende av hur individen trivs på sin 

arbetsplats (Graetz, 1993).  

 

Som redan nämnts har arbetslöshet konsekvenser för individers hälsa, men det finns 

även forskning som pekar på ett omvänt orsakssamband och påvisar en hälsoselektion 

på arbetsmarknaden. Individers chanser till anställning påverkas av deras självskattade 
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hälsa vilket visar sig genom att individer som rapporterar låg självskattad hälsa har 

svårare att ta sig in på och bli kvar på arbetsmarknaden, i jämförelse med individer som 

rapporterar god hälsa (Virtanen, Janlert & Hammarström, 2013; Schuring, Burdorf, 

Kunst & Mackenbach, 2007). Det förekommer också hälsoselektion baserat på specifika 

typer av fysiska och psykiska diagnoser och funktionsnedsättningar (Achterberg, Wind, 

de Boer & Frings-Dresen, 2009) och psykisk ohälsa ökar risken för arbetslöshet 

(Butterworth, Leach, Pirkis & Kelaher, 2012). Forskning kring arbetsgivares attityder 

till att anställa personer med långvarig psykisk sjukdom visar att de känner tvekan inför 

att anställa personer med denna typ av problematik (Biggs, Hovey, Tyson & 

MacDonald, 2010). Vidare finns det studier som belyser att kroppsvikt är en faktor som 

inverkar på individers möjligheter till anställning. Detta har visat sig genom att 

normalviktiga individer ses som mer anställningsbara och har större chans att kallas till 

anställningsintervju i jämförelse med överviktiga individer, även om kvalifikationerna i 

övrigt är likvärdiga (Grant & Mizzi, 2014; Rooth 2009). Diskriminering baserat på 

kroppsvikt är något som blir mer frekvent med ökande BMI (Roehling, Roehling & 

Pichler, 2007). Det förekommer även hälsoselektion på arbetsmarknaden baserat på 

tobaksanvändning. Företag och organisationer, däribland Världshälsoorganisationen 

(WHO) har utvecklat policys om att inte anställa personer som röker eller som använder 

andra tobaksprodukter (World Health Organization, 2008). 

 

Förekomsten av de ovan nämnda grunderna för hälsoselektion är ojämlikt fördelade. 

Inledningsvis i denna rapport framgår det att förekomsten av nedsatt psykisk hälsa 

skiljer sig mellan olika grupper (Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 66, 68; Statens 

folkhälsoinstitut, 2010, s. 44-45). Vidare är fetma och rökning faktorer som är mer 

vanligt förekommande bland ekonomiskt utsatta i jämförelse med personer utan 

ekonomisk utsatthet och även bland lågutbildade i jämförelse med högutbildade. 

Rökning och fetma förekommer dessutom mer frekvent bland arbetslösa och 

långtidssjukskrivna, i jämförelse med förvärvsarbetande och mer frekvent bland 

personer födda utanför Sverige i jämförelse med svenskfödda (Wadman et al., 2007, s. 

66, 78-79).  

 

Arbetslösheten i Sverige nådde sin kulmen i samband med den ekonomiska krisen på 

1990-talet för att sedan minska något. Under senare år har arbetslösheten återigen stigit 

för att i januari år 2015 uppgå till 8,4 % (Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 78; Statistiska 

centralbyrån, 2015). Det föreligger ojämlikheter i förekomsten av arbetslöshet mellan 



 

 

7 
 

grupper i samhället. Exempelvis skiljer sig andelen arbetslösa mellan olika 

åldersgrupper och bland personer i åldern 20-24 år är arbetslösheten tre gånger så hög 

som hos åldersgruppen 35-64 år. Bland personer med grundskoleutbildning är 

arbetslösheten högre än hos personer med gymnasial och eftergymnasial utbildning 

(Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 79-80) och arbetslösheten även högre bland utrikes 

födda och i synnerhet för personer födda utanför Europa, i jämförelse med personer 

födda i Sverige (Socialstyrelsen, 2010, s. 12).  

 

År 2003 beslutade Sveriges riksdag om att anta elva nationella folkhälsomål (Protokoll 

2002/03:92). Området arbetsmarknadspolitik, inom vilket ökad sysselsättning är 

centralt, ingår i målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället samt i målområde 

2: Ekonomisk och social trygghet (Prop. 2002/03:35, s. 49, 50-52, 121). Regeringen 

belyser folkhälsoaspekten av arbete och vikten av att arbetsmarknadspolitik utgör fokus 

för folkhälsoarbetet och detta motiveras bland annat med att arbete skapar 

förutsättningar för delaktighet i samhället, samt att arbetslöshet och utanförskap är 

riskfaktorer för ohälsa och något som bidrar till sociala hälsoklyftor (Prop. 2002/03:35, 

s. 52).  

 

Inom svensk arbetsmarknadspolitik finns flertalet exempel på aktiva åtgärder för 

minskad arbetslöshet. Dels finns åtgärder som riktar sig till företag och regioner och 

dels finns det mer individinriktade insatser. Fokus här kommer i fortsättningen att ligga 

på de individinriktade insatserna. Syftet med dessa insatser är att motverka arbetslöshet 

och stärka utsatta gruppers position och innefattar exempelvis riktat stöd till individer 

med funktionsnedsättning och stöd i rehabilitering och kompetensutveckling (Backhans, 

2003, s. 104-106). Det huvudsakliga ansvaret för arbetsmarknadspolitiken är ålagt 

staten, men mycket utav arbetet sker på kommunal nivå (Sveriges kommuner och 

landsting, 2011, s. 23-24, 26, 30-31).  

 

 

1.2  Definitioner och teoretisk referensram  
 

1.2.1 Hälsa 
 

I denna uppsats utgår definitionen på hälsa utifrån den holistiska ansatsen (Nordenfelt, 

1993; Nordenfelt, 1995). Den holistiska ansatsen utgår från hälsa i positiv bemärkelse 

och en helhetssyn på hälsa. Hälsa ses som en resurs som inverkar på individens förmåga 

att förverkliga basala mål i vardagen (Nordenfelt, 1993). Dessa basala mål behöver inte 



 

 

8 
 

vara medvetet uppställda, utan kan innefatta grundläggande ting så som mat på bordet 

eller en adekvat bostad (Nordenfelt, 1995, s. 41-42). En individ som är oförmögen att 

förverkliga sina vitala mål anses ha ohälsa, medan hälsa föreligger om individen, utifrån 

kontextuella omständigheter, har förmågan att förverkliga dessa mål (Nordenfelt, 1993). 

Individen ses inom den holistiska ansatsen som en aktiv varelse, men som lever under 

påverkan av kontextuella omständigheter, vilka utgör plattformen för individens 

handlande (Nordenfelt, 1995, s. 33-34). 

 

1.2.2 Anställningsbarhet 
 

Selektionen på arbetsmarknaden kan kopplas till begreppet anställningsbarhet. I denna 

rapport utgår definitionen för anställningsbarhet ifrån McQuaid & Lindsay (2005) som 

har utvecklat en holistisk modell innehållande över 200 faktorer. Modellen omfattar tre 

huvudkomponenter som påverkar individens möjlighet att få och behålla ett arbete. Den 

första komponenten är individuella faktorer och innefattar grundläggande egenskaper 

som bland annat social kompetens, positiv inställning till arbete, självkänsla, 

självdisciplin, samarbetsförmåga, yrkesspecifika kompetenser, demografiska faktorer, 

fysisk och psykisk hälsa och välbefinnande samt strategier vid arbetssökning. Den andra 

komponenten är personliga omständigheter och innefattar faktorer som familje- och 

boendeförhållanden, hushållets ekonomi samt tillgång till socialt stöd och sociala 

kontakter. Den tredje och sista komponenten är externa faktorer. Den innefattar bland 

annat samhällsekonomiska faktorer, situationen på arbetsmarknaden gällande 

konkurrens, förekomsten av diskriminering på arbetsmarknaden, krav på kompetens 

från arbetsgivares sida samt förekomsten av stödjande arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

(McQuaid & Lindsay, 2005). I denna studie kommer fokus i huvudsak att fästas vid 

komponenterna individuella faktorer och personliga omständigheter. 

 

1.2.3 Arbetslinjen 
 

Arbetslinjen är ett grundbegrepp i svensk arbetsmarknadspolitik och definieras i 

Socialdepartementets kommittédirektiv (Dir. 2004:129) enligt följande: 

 

Arbets- och kompetenslinjen innebär att de som kan arbeta  

och bidra till sin egen och andras försörjning också skall  

ha möjlighet att göra detta. Genom denna princip prioriteras  

aktiva åtgärder i form av arbete, praktik eller utbildning  

framför enbart utbetalningar av kontanta ersättningar.  

Den solidaritet som välfärdssamhället bygger på ger alla  
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människor rätt till trygghet i livets olika skeden. Samtidigt  

innebär den också skyldigheter att ta till vara eller utveckla  

sin arbetsförmåga, även om det blir nödvändigt att byta yrke  

eller att arbeta på annan ort eller flytta (Dir. 2004:129). 

 

Det går alltså att urskilja både ett rättighetsperspektiv och ett skyldighetsperspektiv i 

arbetslinjen. Dels är den en del av välfärdspolitiken med fokus på att förbättra individers 

livsvillkor och dels ett instrument för statlig kontroll och disciplinering (Grape, 1998, s. 

106, 122). Arbetslinjen ur rättighetsperspektivet har fokus på arbete som en social 

rättighet och synen på deltagande på arbetsmarknaden som ett medel för att förbättra 

individens tillvaro och stärka autonomin (Grape, 1998, s. 106). Här är individens rätt att 

styra över sin egen livskurs och samhällets skyldigheter att stötta individens väg till 

sysselsättning centrala aspekter (Junestav, 2007, s. 11). Detta kan kopplas till 

Regeringsformen 1 kap. 2 § som fastslår att personlig och ekonomisk välfärd och att 

trygga rätten till arbete är grundläggande mål för den offentliga verksamheten (SFS 

1974:152). Ur skyldighetsperspektivet ses arbetslinjen snarare som kontrollerande, fylld 

av krav på motprestation från medborgarnas sida och som begränsande för individens 

autonomi (Grape, 1998, s. 106, 122). Det förekommer en del skarp kritik mot 

arbetslinjen som fenomen och då i synnerhet med fokus på skyldighetsaspekten och 

arbetslinjen som kontrollapparat, men även mot att utanförskap och ekonomiska 

problem skulle lösas genom att människor kommer ut i arbete. Att arbetslinjen inverkar 

negativt på arbetslösas mående är också en kritik som förekommer (Paulsen, 2015, s. 

38, 55, 67-69, 176). 

 

Arbetslöshet är ett fenomen med samhällsekonomiska konsekvenser, men också med 

direkta konsekvenser för den enskilde individen. Arbetslöshet har konsekvenser för 

folkhälsan och det förekommer en hälsoselektion på arbetsmarknaden som begränsar 

tillträdet till arbetsmarknaden för vissa grupper. Hälsan är ojämlik och att redan 

marginaliserade gruppers tillträde till arbetsmarknaden begränsas gör hälsoselektionen 

till en fråga om etik och något som skulle kunna medföra att ojämlikheterna i hälsa 

ökar. Detta sammantaget pekar på vikten av ökad förståelse av vilka hälsorelaterade 

hinder som finns för långtidsarbetslösas anställningsbarhet samt vikten av fungerande 

arbetsmarknadspolitiska insatser som främjar anställningsbarhet och hälsa hos personer 

som står långt ifrån arbetsmarknaden.  
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2.0 Syfte 
 

Syftet med föreliggande arbete är att belysa upplevelserna hos personalen i en 

arbetsmarknadspolitisk verksamhet gällande vilka hälsorelaterade hinder som finns för 

deltagarnas anställningsbarhet samt deras upplevelser av huruvida insatserna medför 

förbättringar i hälsa och anställningsbarhet. 

 

 

3.0 Metod 
 

För att genomföra denna studie tillämpades en kvalitativ ansats. Ahrne & Svensson 

(2011, s. 14) menar att kvalitativ metod möjliggör för att fånga in nyanser och Bryman 

(2011, s. 371-372) lyfter fram att det möjliggör att belysa informanternas upplevelser.  

 

 

3.1 Urvalsprocess 
 

Innan studien inleddes och syftet tog form så blev jag tillfrågad och tackade ja till att 

skriva arbetet inom en verksamhet som arbetar med att ge stöd åt individer som befinner 

sig långt ifrån arbetsmarknaden eller av olika anledningar inte har någon sysselsättning. 

Stödet innefattar olika insatser, däribland arbetsprövning, arbetsträning, arbetspraktik 

och beredskapsanställning, vilka syftar till att individen ska komma närmare 

arbetsmarknaden. Verksamheten är en del av en kommunal organisation i en liten 

kommun belägen efter norrlandskusten.   

 

Valet av informanter skedde genom ett målinriktat urval, vilket Bryman (2011, s. 350, 

392-394) beskriver som en icke-slumpmässig urvalsmetod som i korthet innebär att 

valet utgår ifrån vilka som är relevanta utifrån studiens syfte. Målstyrda urval inom 

kvalitativ forskning sker i regel i två steg (Bryman, 2011, s. 350). I det första steget 

valdes två enheter ut, en som i huvudsak omfattar arbetsprövning och arbetsträning och 

en som i huvudsak omfattar arbetspraktik och beredskapsanställning. I urvalets andra 

steg gjordes ett urval baserat på vilka som kunde tänkas ha god kännedom om 

deltagarnas behov och som möter deltagarna i det dagliga arbetet. Här bistod en chef 

inom verksamheten med en lista med personer och deras arbetsområden. Utifrån listan 

kontaktades personerna och informationsbrevet (bilaga 1) skickades ut via mail. 

Slutligen bokades tid för intervju med totalt sex informanter, varav fyra i huvudsak 

arbetar med individer i arbetsprövning och arbetsträning och två arbetar med individer 
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inom arbetspraktik och beredskapsanställning. Informanterna var uteslutande kvinnor i 

ålderspannet 30-60 år med utbildnings- och yrkesbakgrunder som beteendevetare, 

behandlingsassistent, rehabiliteringsvetare och arbetsterapeut. 

 

 

3.2 Datainsamling 
 

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer med de utvalda informanterna. 

Vid semistrukturerade intervjuer innefattar intervjuguiden relevanta teman eller 

frågeställningar, snarare än specificerade frågor med på förhand konstruerade 

svarsalternativ. Intervjuguidens teman kan dessutom kompletteras under intervjuandets 

gång, beroende på vad informanten berättar (Bryman, 2011, s. 415). Utformning av 

frågorna i intervjuguiden (bilaga 2) utgick ifrån vad som var relevant utifrån studiens 

syfte. Förutom frågorna med direkt anknytning till syftet utformades ett par inledande 

frågor med fokus på informantens utbildnings- och yrkesbakgrund och dessutom en 

fråga om verksamhetens insatser. 

 

Informanterna intervjuades en och en, förutom vid en intervju, då två informanter 

intervjuades tillsammans. Intervjuerna genomfördes inom ett tidsspann av tre veckor 

och val av tid och plats för intervjuerna utgick ifrån informanternas egna önskemål. Tre 

av informanterna intervjuades på sina arbetsplatser, en intervju genomfördes i ett 

grupprum på biblioteket och den sista intervjun genomfördes hemma hos informanten. 

Samtliga intervjuer spelades in, vilket informanterna tillfrågades om och lämnade sitt 

muntliga samtycke till innan intervjuerna inleddes. Varje enskild intervju tog mellan en 

till en och en halv timme att genomföra. 

 

Relativt tidigt i intervjuprocessen kunde ett mönster identifieras i informanternas 

utsagor både gällande deltagarnas hälsoproblematik och gällande effekterna av 

insatserna. Efter tredje eller fjärde intervjun uppnåddes teoretisk mättnad, vilket Bryman 

(2011, s. 395, 436) beskriver som att inga nya data av relevans för syftet framkomer. 

Trots den teoretiska mättnaden genomfördes rastrerande inbokade intervjuer enligt plan. 

Detta för att undersöka om den uppfattade teoretiska mättnaden fortfarande kvarstod 

efter dessa intervjuer och dessutom som lite av en bekräftelse på att den information 

som framkom i tidigare intervjuer hade uppfattats på rätt sätt. 
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3.3 Analys 
 

Det inspelade materialet från varje intervju transkriberades i nära anslutning till 

intervjutillfället och slutade i totalt 47 A4-sidor. För att analysera det förhållandevis 

omfattande datamaterial som intervjuerna resulterade i tillämpades kvalitativ 

innehållsanalys (tabell 1), vilken genomfördes med inspiration ifrån Granheim & 

Lundman (2004).  

 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Jag tänker många 

kommer ju med 

många 

psykiatriska 

diagnoser också. 

Kan ju ha en hel 

uppsjö av 

diagnoser. 

Många med 

psykiatriska 

diagnoser.  

Psykisk ohälsa Hälsa och 

livsstil 

En 

mångfacetterad 

och begränsande 

hälsoproblematik 

Gällande 

hälsoförbättringar 

är dom insatser 

som görs nästan 

hundra procent 

heltäckande att 

det märks, 

faktiskt. Oavsett 

vad det är för 

någonting. 

Insatserna har 

goda effekter på 

hälsan. 

Hälsoeffekt Effekt på hälsa Stärkta 

hälsoresurser 

och minskat 

utanförskap 

 

 

Till att börja med lästes texten i sin helhet upprepade gånger för att få en känsla för 

materialet och sedan identifierades meningsbärande enheter i texten. En 

meningsbärande enhet är hela meningar eller delar av meningar som är relaterade till 

varandra utifrån sitt innehåll (Granheim & Lundman, 2004). Varje enhet betecknades 

med ett nummer för att lättare kunna koppla den till aktuell intervju och möjliggöra för 

att smidigt kunna gå tillbaka till helheten vid behov. För att skapa struktur i processen 

skapades en matris där de meningsbärande enheterna utgjorde den första kolumnen. I 

den andra kolumnen kondenserades de meningsbärande enheterna, vilket Granheim & 

Lundman (2004) beskriver som att de kortas ner, utan att kärnan går förlorad. I den 
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tredje kolumnen tilldelades varje meningsbärande enhet en kod. Enligt Granheim & 

Lundman (2004) innebär en kod en etikett som kortfattat beskriver innehållet i enheten. 

Vidare jämfördes koderna och baserat på likheter och skillnader mellan dessa sorterades 

de och bildade sju stycken subkategorier. Subkategorierna sammanfördes sedan till två 

kategorier.  

 

 

3.4 Etiska aspekter 
 

Genom hela processen har hänsyn tagits till de fyra etiska huvudkraven för forskning 

som Vetenskapsrådet (2002, s. 6-14) lyfter fram. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Genom 

informationsbrevet (bilaga 1) upplystes informanterna om studiens syfte och att deras 

eventuella medverkan var frivillig, samt att valet stod fritt att avbryta intervjun när som 

helst utan motivering. Vidare upplystes informanterna om att intervjun skulle spelas in 

om de gav sin tillåtelse till detta, vilket samtliga lämnade muntligt samtycke till i 

anslutning till att intervjuerna inleddes. I informationsbrevet framgick dessutom att 

endast studenten och handledaren skulle få ta del av det transkriberade materialet, att det 

material som framkom enbart skulle användas inom ramen för studiens syfte, samt att 

materialet skulle förstöras efter att studien genomförts. Vidare informerades de även om 

beräknad tidsåtgång för varje intervju samt att de uppgifter som framkom skulle 

behandlas konfidentiellt och att uppgifter som möjliggör för identifikation skulle 

undvikas publikation i det färdiga arbetet. Informanterna fick dessutom 

kontaktuppgifter till student och handledare och uppmanades att kontakta dessa vid 

eventuella frågor. 

 

 

 

4.0 Resultat 
 

Innehållsanalysen resulterade i två kategorier och sju subkategorier (tabell 2) under 

vilka resultatet presenteras nedan. Inom varje subkategori redovisas ett antal citat för att 

stärka bilden av informanternas utsagor. 
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Tabell 2. Kategorier och subkategorier. 

 

Kategori Subkategori 

 

En mångfacetterad och begränsande 

hälsoproblematik 

 

 

Hälsa och livsstil 

Hälsa och livsstil kopplat till 

anställningsbarhet 

 

 

Stärkta hälsoresurser och minskat 

utanförskap 

 

Insatser och strategier 

Effekt på hälsa 

Effekt på anställningsbarhet 

Framgångsfaktorer 

På andra sidan arbetslinjen 

 

 

 

4.1 En mångfacetterad och begränsande hälsoproblematik 
 

4.1.1 Hälsa och livsstil 
 

Deltagarna beskrevs som personer som står långt från arbetsmarknaden eller som av 

olika anledningar inte har en sysselsättning. En del har varit långtidssjukskrivna och 

behöver stöd för att komma igång igen. Deltagarna har en skiftande och mångfacetterad 

problematik vilket gör att de kan vara aktuella inom flera olika instanser. På grund av 

myndigheters utformning och ansvarsområden har många deltagare hamnat i kläm. En 

informant beskrev det så här:  

 

”Många kan jag ju säga, har ju hamnat mellan stolarna, mellan  

myndigheterna på nåt sätt, att myndigheterna jobbar ju efter sina  

uppdrag och så där då, men en person kan ju vara ganska komplex  

med flera olika behov.” 

 

 

Fysiska begränsningar och psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland deltagarna 

och informanterna lyfte fram neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, depressioner, 

ångestproblematik och social rädsla och gav en bild av att multipla diagnoser inte är 

ovanligt. Deltagarnas psykiska hälsotillstånd inverkar i många fall på livsstilen genom 

att en problematik med ångest och social rädsla medför att personen inte vågar gå ut och 

möta folk eller gå och handla, något som också medför brister i kosten. Brister i 

personlig hygien på grund av den mentala hälsan var också något som lyftes fram. 

Många deltagare har ingen insikt kring sin egen hälsa eller kring vikten av hälsa. 
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Vissa deltagare har svårt att resa kollektivt eller ringa telefonsamtal vilket utgör hinder 

för att besöka vårdcentralen eller genomföra nödvändiga utredningar och deltagarnas 

livsstil, dagliga rutiner, självförtroende och självkänsla är stora problemområden. 

Många deltagare har en historia av alkohol- eller narkotikamissbruk och en del är 

fortfarande aktiva i sitt missbruk. En informant beskrev att destruktivitet är vanligt 

bland deltagare med missbruk och följdsjukdomar likaså. Andelen som röker är hög 

bland deltagarna och spelberoende som inverkar på dygnsrytm och rutiner förekommer 

också, något som en informant beskrev så här: 

 

”Det är dataspel för flera stycken… Jag kan nog tycka att det är  

en beroendeproblematik hos en del. Dom är inte herre över datorn,  

utan datorn är herre över dom. ” 

 

 

Deltagarnas kost- och motionsvanor upplevdes vara stora problemområden. En kost 

bestående av läsk och pizza är ingen ovanlighet och många äter inte mer än ett mål mat 

om dagen. Generellt finns brister i ork och kondition och många deltagare har vänt på 

dygnet och kommer inte upp i tid på morgonen. Att hantera sociala spelregler och att 

passa tider är andra områden som det finns svårigheter kring. En informant belyste 

omognad och att vissa deltagare inte är redo att ta ansvar: 

 

”För en del är det liksom ren omogenhet, fast dom kan vara 24 år  

så är dom liksom mentalt, dom är inte där riktigt att ta ansvar för  

sitt eget liv.” 

 

 

När deltagarna bedöms redo att gå vidare från arbetsprövning och arbetspraktik anses de 

fungera förhållandevis väl när det gäller områden som att passa tider och hantera sociala 

spelregler. Då bedöms de vara redo för att göra praktik på en arbetsplats och där 

behöver grundläggande områden som rutiner, ansvarstagande och sociala spelregler 

fungera.  

 

4.1.2 Hälsa och livsstil kopplat till anställningsbarhet 
 

Informanterna upplever att hälsan, livsstilen och anställningsbarheten är sammanflätade 

och att deltagarnas psykiska ohälsa har stor inverkan på deras anställningsbarhet. Vidare 

ses ett pågående missbruk och destruktivt leverne inte som attraktivt hos en arbetsgivare 

och samma sak gäller brister i personlig hygien. Självförtroende och att fungera socialt 
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är också en förutsättning för anställningsbarhet. Det sistnämnda beskrev en informant så 

här:  

 

”Bara det här att kunna vara i samma rum som någon annan, det  

är ju ett väldigt avgörande steg för om du kommer att få ett jobb  

eller inte.” 

 

 

Sömn och ork och förmågan att resa kollektivt sågs också som avgörande för 

anställningsbarheten. En annan faktor som lyftes fram var förmågan att passa tider, 

något som av en informant beskrevs så här:  

 

”Kommer du inte i tid till ditt jobb, hör du inte av dig i tid till ditt  

jobb så kommer du aldrig att få ett jobb. Och vi säger jobb även  

om det är en praktikplats, men alltså till arbetsplatsen. Vem anställer  

en sån person? Ingen. Så det är A och O att få det att fungera.” 

 

 

Olika typer av funktionsnedsättningar utgör också hinder för anställningsbarhet, vilket 

beskrevs så här i en intervju: 

 

”Det handlar inte om krämpor, utan dom har så pass mycket mer 

funktionsnedsättningar, som kan påverka ens möjligheter att få jobb,  

eller val av arbetsplats. Det kan vara allt ifrån diabetes till allergier,  

reumatiskt, det är fibromyalgi, det är kalkaxlar, det är artros,  

you name it!” 

 

 

4.2 Stärkta hälsoresurser och minskat utanförskap  
 

4.2.1 Insatser och strategier 
 

Empowerment, delaktighet och en holistisk syn på individen är väldigt centralt i arbetet 

och detta för att skapa förutsättningar för deltagarna att fungera i sina liv. Insatserna 

anpassas efter varje individs specifika behov, intressen och möjligheter och en 

informant beskrev det så här: 

 

”Det är väl det viktigaste av allt att vi har möjligheten och tar oss tiden 

 och insatsen det kräver att möta dom där dom är, inte där vi tycker att  

dom ska vara.” 

 

 

Varje deltagare får en individuell handlingsplan upprättad där deras personliga mål sätts 

upp och dessa följs upp kontinuerligt. Vidare finns en strävan efter ett positivt fokus 
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genom att lyfta fram och bekräfta deltagarnas styrkor och resurser samt att se 

utvecklingspotentialen i sådant som inte fungerar. Mycket tid och energi läggs ner på att 

skapa relationer och förtroenden. En informant belyste vikten av att agera positiva 

förebilder. Vidare är evidensbaserat arbete, samverkan och nätverkande viktiga 

beståndsdelar i arbetet.  

 

Angående de faktiska insatserna så skiljer de sig åt beroende på om deltagarna befinner 

sig i arbetsprövning/arbetspraktik eller i arbetspraktik/anställning. När deltagarna är i 

arbetsprövning eller arbetsträning erbjuds de subventionerad friskvård och att träna på 

arbetstid, medan dessa möjligheter generellt plockas bort när deltagarna går över i 

arbetspraktik och ska kompetensutvecklas för att göras anställningsbara på den öppna 

arbetsmarknaden. Då anses deltagarna vara redo att själva ta ansvar för sin friskvård, 

men detta kan anpassas efter individuella behov. En informant uttryckte det så här: 

 

”Det låter förstås lite märkligt att när dom går på arbetspraktik så  

tar vi bort friskvården, om det inte är undantagsfall. Vi jobbar ju  

alltid individanpassat. Så självklart, ser vi att det här är jätteviktigt  

för att den här personen ska hålla igång, men generellt så tar vi bort 

den.” 

 

 

När deltagarna sedan går över från arbetspraktik till beredskapsanställning belyser 

personalen vikten av att utnyttja friskvårdstimmen. När deltagarna befinner sig i faserna 

arbetsprövning eller arbetsträning får de laga enklare mat tillsammans med personalen i 

pedagogiskt syfte, vilket en informant uttryckte så här: 

 

”Ja, som regel så brukar vi laga lunch här. Det ska vara enkelt så  

att det är nånting dom kan ta med sig själva, nånting som inte kostar  

allt för mycket och inte är allt för avancerat, utan det ska vara ganska 

enkelt. Så pratar man ju mycket om det också, under tiden.” 

 

 

En informant upplevde att det finns för få insatser att tillgå för de deltagare som är 

under praktik eller anställning och att deltagarna har behov av fler insatser än stödjande 

samtal och insatser för ökad självkänsla och motivation som finns i nuläget. Angående 

insatser vid missbruk hänvisas deltagarna till rätt instans för stöd och det finns krav på 

att deltagarna kan uppvisa nykterhet när de kommer på morgonen. 

Beredskapsanställningar kan användas som en insats för deltagarnas utveckling, men de 
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anställer inte på löpande band, utan bara dem som är i störst behov av stöd. Tanken är 

att det ska ge en mer långsiktig effekt, vilket en informant uttryckte så här: 

 

”Och då ska vi ändå ha en tanke att ’genom den här anställningen ska  

Vi kunna göra det här och det här och det här’, så det är inte bara att  

det är ett år, sen a-kassa och sen är personen tillbaka här, utan vi ska  

ha liksom en plan. Så det är ju en insats.” 

 

 

De insatser som är riktade till de deltagare som formellt är i arbetsprövning och 

arbetsträning är mer inriktade på grundläggande faktorer och inkluderar till exempel att 

utröna grundproblematiken och att arbeta med att övervinna vardagliga hinder, som att 

ringa telefonsamtal eller åka buss. Vidare genomförs individuella samtal, 

gruppaktiviteter och insatser för att stärka självförtroende och självkänsla och det 

fokuseras även på samhällsorientering. Personalen kan också finnas som stöd i möten 

med myndigheter och stödja deltagarna när de ska ut på en arbetsplats för att skapa 

trygghet för individen. Andra grundläggande aktiviteter som genomförs är samtal kring 

sociala spelregler, hygien, kost och motion samt vikten av fungerande rutiner. 

 

”Komma ihåg att äta, komma ihåg att gå och lägga sig i tid. Komma  

ihåg att stänga av Counterstrike och gå och lägga sig.” 

 

 

4.2.2 Effekt på hälsa 
 

Insatserna med koppling till hälsa upplevs ha goda effekter, till exempel att jag-känslan 

växer under processen, att värderingar kopplade till hälsa förändras, att deltagarna 

växer, utvecklas och mognar, att självförtroende och självkänsla växer samt att 

deltagarna börjar ta för sig i grupp. Det sistnämnda beskrev en informant så här: 

 

”Och man märker att personerna börjar våga prata i grupp, när dom  

från början satt sig i ett hörn och ’titta inte på mig’, till att ta klivet till  

att säga något i grupp.” 

 

 

De insatser som genomförs för att skapa trygghet för deltagarna på arbetsplatsen har 

effekt på deltagarnas hälsa och mående och det märks också på hälsan, rutinerna och 

helheten när deltagarna kommer till en arbets- eller praktikplats där de trivs, vilket en 

informant beskrev så här: 

 

 



 

 

19 
 

”Sen märks det ju självklart på hälsan när någon gör något som är  

kul, som den trivs med. /…/ Då märker man ju den här ökade hälsan.  

Det är roligt, arbetsglädjen kommer, det kanske blir mindre stödsamtal, 

det kanske blir bättre med tidspassningen, det kanske blir bättre med det 

egna intresset i sin situation, då märker man ju att hela personen lyfter.” 

 

 

När deltagare som tidigare blivit ifrågasatta av olika myndigheter istället blir lyssnade 

på och blir trodda märks det också positiva hälsoeffekter. En av informanterna berättade 

att det tar tid att se effekt på den mentala hälsan hos deltagare som kommer från ett 

missbruk. När deltagare som gärna vill gå över i beredskapsanställning ändå får fortsätta 

i praktik framhöll en informant att det kan synas en negativ effekt på hälsan och 

livsstilen och samma sak när deltagare går över i arbetspraktik och möjligheten till att 

träna på arbetstid plockas bort och de inte tar ansvar för träningen själva, vilket beskrevs 

så här: 

 

”I vissa fall så är det ju sämre hälsa för en del, för att dom prioriterar  

inte det. Så där kan man väl se en negativ effekt, i vissa fall.” 

 

 

4.2.3 Effekt på anställningsbarhet  
 

Gällande effekten på deltagarnas anställningsbarhet så lyftes politikens krav på effekt, 

vilket är att 50 % av deltagarna, sex månader efter avslutad tid inom verksamheten, ska 

ha gått vidare till extern anställning eller studier, något som informanterna upplever 

orimligt med tanke på deltagarnas problematik. Å andra sidan framhöll informanterna 

att många deltagare faktiskt kommer närmare arbetsmarknaden, vilket de ser som en 

positiv effekt. En informant lade fram det så här: 

 

”Syftet är ju att människor ska helst komma emot egen försörjning,  

det är ju ett väldigt stort mål, så att om människorna kommer  

närmare arbetsmarknaden då är vi väldigt nöjda.” 

 

 

Upplevelsen är att insatserna har effekt på anställningsbarheten hos deltagarna och att 

flera går vidare till anställning med eller utan lönebidrag, även om siffran inte är i 

enighet med det politiskt beslutade målet. Att deltagare som gått vidare till anställning 

också har blivit kvar där var också en effekt som lyftes fram.  
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4.2.4 Framgångsfaktorer 
 

Tiden ses som en framgångsfaktor för effekten av arbetet, vilket en informant beskrev 

så här:  

 

”Han jobbar idag. Men han har ett jobb där han jobbar från två till  

tio och fixar det för det passar hans dygnsrytm, så det funkar. Men  

det skulle ingen ha trott för ett år sedan. Och det är så roligt att se  

att tiden gör gott.” 

 

 

Skapandet av relationer och att lära känna deltagarna väl och visa intresse och 

engagemang var andra framgångsfaktor som belystes. Även att deltagarna får rätt hjälp 

och stöd och att det finns ett fokus på delaktighet och främjande av egenmakt. Att inte 

ha behovet av att vara den som vet belyste en informant som en framgångsfaktor: 

 

”Men det är ju det som är framgångsfaktorn också att man inte själv  

har behovet av att vara den som vet…” 

 

 

Att lägga mer tid på arbetspraktik istället för att anställa direkt är också positivt för den 

långsiktiga effekten. Insatser med fokus på sociala bitar så som självkänsla var en annan 

framgångsfaktor för ökad anställningsbarhet som lyftes fram. 

 

4.2.5 På andra sidan arbetslinjen 
 

Det kommer alltid att finnas deltagare som inte kommer vidare till studier eller till den 

öppna arbetsmarknaden oavsett vilka insatser de erbjuds, vilket en informant beskrev så 

här: 

 

”Sen är det ju bara att inse, det finns dom som aldrig kommer att nå 

fram och då pratar jag inte om dom som faller under LSS och den  

omsorgen, utan det finns människor som inte kommer att komma till  

studier eller öppna arbetsmarknaden, som kommer att vara kvar.” 

 

 

I vissa fall kan det förekomma problematik som gör att deltagaren inte bedöms kommer 

kunna arbeta eller att de bedöms må så dåligt att de är i behov av andra former av stöd. 

Dessa deltagare lotsas rätt och avslutas mot någon annan adekvat instans. Exempel på 

instanser som informanterna tog upp är vuxenhabilitering, Försäkringskassan och 

psykiatrin. En informant beskrev det så här: 
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”Ja, vuxenhabiliteringen, man kan ha ett handikapp, ja men precis  

som du var inne på som uppdagas, för det har ju hänt nu några gånger  

att vi tycker att det här är ju inte riktigt rätt och då hamnar dom ju på 

vuxenhabilitering och då kopplas det ju på andra resurser och då är  

det ju det som är rätta vägen, på nåt sätt. Vidare… Istället för att vi ska  

trassla in dom i våran organisation, för det kommer ju aldrig att hända  

nåt ändå, när grundproblematiken är en annan…” 

 

 

 

5.0 Resultatdiskussion 
 

Syftet med föreliggande arbete har varit att belysa personalens upplevelser av vilka 

hälsorelaterande hinder som finns för deltagarnas anställningsbarhet samt deras 

upplevelse av insatsernas effekt på deltagarnas hälsa och anställningsbarhet.  

 

Utifrån den holistiska ansatsen ses hälsa som en resurs som inverkar på individens 

förmåga att uppnå grundläggande mål i vardagen (Nordenfelt, 1993) och resultatet av 

denna studie visar på ett flertal hälsorelaterade hinder som för deltagarnas del inverkar 

på anställningsbarheten och därmed på förmågan att bli en del av arbetsmarknaden. Att 

deltagarnas ohälsa har en negativ inverkan på anställningsbarheten ligger i linje med de 

studier som pekar på att individer som rapporterar låg självskattad hälsa har svårare att 

ta sig in på arbetsmarknaden (Virtanen et al., 2013; Schuring et al., 2007). Inte minst 

sågs förekomsten av psykisk ohälsa bland deltagarna som ett hinder för anställning på 

den öppna arbetsmarknaden vilket stödjs av tidigare forskning som visat att arbetsgivare 

ställer sig tveksamma till att anställa personer med långvarig psykisk problematik 

(Biggs et al., 2010). Informanterna lyfte fram fysiska och psykiska 

funktionsnedsättningar som hinder för anställningsbarhet, vilket kan kopplas till den 

studie som pekar på att personer med olika typer av funktionsnedsättningar möter 

svårigheter i sina försök att ta sig in på arbetsmarknaden (Achterberg et al., 2009). Ett 

aningen oväntat resultat som framkom var uppfattningen om diabetes som en 

funktionsnedsättning med påverkan på deltagares anställningsbarhet. Tidigare forskning 

har dock visat att individer som har diabetes med följdsjukdomar eller andra 

komplikationer i högre grad står utanför arbetsmarknaden, i jämförelse med individer 

utan diabetes. För individer med diabetes utan följdsjukdomar förelåg ingen skillnad 

beträffande deltagande på arbetsmarknaden, jämfört med individer utan diabetes (Kraut, 

Walld, Tate & Mustard, 2001). 
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Att deltagarnas psykiska hälsotillstånd inverkar på deras livsstil och rutiner kan också 

kopplas till vad Nordenfelt (1995) benämner som vitala mål och hälsa som en resurs för 

att uppnå dessa. Vitala mål inrymmer nödvändiga faktorer för förverkligandet av 

individens minimala långsiktiga lycka och innefattar inte irrationella, kontraproduktiva 

och triviala önskningar. De vitala målen behöver inte vara medvetet utformade, utan kan 

röra grundläggande faktorer som för många är för givet tagna (Nordenfelt, 1995, s. 40-

41). Fungerande rutiner och en hälsosam livsstil kan ses som vitala mål för ökad 

anställningsbarhet samt förmågan att bli en del av arbetsmarknaden på längre sikt, vilket 

är i linje med informanternas utsagor. Dessa vitala faktorer utgör också fokus i den 

studerade verksamhetens insatser.  

 

Även verksamheten, dess insatser och till viss del också effekten av insatserna kan 

tolkas utifrån den holistiska ansatsen. Utifrån denna ansats ses individens omgivning 

som en plattform för dennes möjligheter till handling och handlingsutrymmet kan 

påverkas i positiv eller negativ riktning genom förändringar i denna plattform 

(Nordenfelt, 1995, s. 32, 34-35). Som framgår av resultatet har deltagarna tidigare 

hamnat i kläm på grund av att myndigheters ansvarsområden och uppdelning inte 

matchar deras behov. Den studerade verksamheten fokuserar däremot på att bemöta 

varje enskild deltagares intressen och behov, vilket kan ses som en förändring av 

deltagarnas plattformer. Genom strategier som delaktighet och empowerment och olika 

insatser som syftar till att främja deltagarnas förmåga att förverkliga vitala mål, i det här 

fallet en fungerande vardag och i förlängningen anställningsbarhet, utgör verksamheten 

en plattform med syfte att främja individers resurser och handlingsutrymme. Utifrån 

denna aspekt kan de positiva effekterna på hälsa som informanterna märker när 

deltagarna befinner sig i arbetsprövning eller arbetspraktik också förstås. Under dessa 

faser skapas hälsofrämjande förutsättningar genom en plattform som ger stöd åt 

deltagarna i utvecklingen av sin hälsa. Den negativa effekt som i vissa fall märks hos 

deltagare som övergår till arbetspraktik och möjligheten till subventionerad friskvård 

och att träna på arbetstid generellt dras in, kan också kopplas hit. I detta fall inskränks 

individens plattform och möjlighet till fysisk aktivitet, om inte deltagaren gör det aktiva 

valet att träna på sin fritid. En annan effekt som informanterna lyfte fram är att när 

deltagarna är under arbetsprövning, arbetsträning, arbetspraktik eller anställning och 

hamnar på en arbetsplats som de trivs på märks det positiva effekter på hälsan. Detta 

kan kopplas till resultaten av de studier som påvisar en positiv effekt på det psykiska 



 

 

23 
 

välbefinnandet hos långtidsarbetslösa som börjar arbeta (Graetz, 1993; Thomas et al., 

2005) och att huruvida individen trivs på arbetsplatsen inverkar på denna effekt (Graetz, 

1993). 

 

När deltagarna anses vara redo för arbetspraktik och därigenom ska göras 

anställningsbara på den öppna arbetsmarknaden är hälsa centralt och likaså att de har 

förmågan att ta ansvar för sin egen hälsa, exempelvis för sin friskvård, som nämndes 

ovan. Detta kan kopplas till McQuaid & Lindsays (2005) definition i vilken individens 

fysiska och psykiska hälsa anses vara en av förutsättningarna för anställningsbarhet. 

Definitionen innefattar även områden som social kompetens och samarbetsförmåga, 

vilket kan kopplas till informanternas uppfattning av hur deltagarnas förmåga att 

hantera sociala spelregler och att fungera i grupp inverkar på deras anställningsbarhet. 

Självdisciplin är en annan faktor som ingår i definitionen och detta kan kopplas till 

deltagarnas svårigheter med att passa tider och bristande ansvarstagande, något som 

informanterna också lyfte fram som vitalt för anställningsbarheten. De faktorer som 

McQuaid & Lindsay (2005) belyser kan även förstås i ljuset av den holistiska 

hälsoansatsen och deltagarnas hälsa som en resurs för att nå vitala mål (Nordenfelt, 

1995, s. 29). I det här fallet handlar det om att hantera sociala spelregler, ta ansvar, 

passa tider och att fungera i grupp. Detta ligger också i linje med informanternas 

uppfattningar om relationen mellan deltagarnas hälsa och deras beteendemönster och 

livsstil, något som också har påvisats genom tidigare forskning (Brown, Birtwistle, Roe 

& Thompson, 1999; Kilbourne, Rofey, McCarthy, Post, Welsh & Blow, 2007).  

 

Angående om de insatser som genomförs inom den studerade verksamheten har effekt 

på deltagarnas anställningsbarhet så lyftes det fram att vissa deltagare inte kommer att 

bli anställningsbara och inte kommer att komma ut på arbetsmarknaden, oavsett vilka 

insatser de erbjuds. Vissa deltagare bedöms må så dåligt att de är i behov av andra 

former av stöd än det som verksamheten kan erbjuda och dessa individer avslutas då 

mot någon annan adekvat instans, där de får det stöd som motsvarar deras behov. 

Arbetslinjen innebär att de individer som kan arbeta också ska göra det och att det 

föreligger en skyldighet att utveckla sin arbetsförmåga (Dir. 2004:129), men de 

individer som inte bedöms kunna utveckla arbetsförmåga och är i behov av andra 

insatser ställs någonstans vid sidan av arbetslinjen. Även om detta inte är en effekt som 

motsvarar den studerade verksamhetens huvudsyfte och mål så kan det vara avgörande 

för de individer som det berör. Informanternas uppfattning är i övrigt att insatserna 
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medför att deltagarna blir mer anställningsbara och att de kommer närmare 

arbetsmarknaden. Även om effekten inte uppnår politikens krav så lyfte informanterna 

fram att flera deltagare kommer ut på arbetsmarknaden och i många fall även blir kvar 

där. Informanterna lyfte bland annat fram fokus på individen, tidsfaktorn, delaktighet 

och empowerment som framgångsfaktorer i arbetet, något som har konstaterats kunna 

leda till mer långsiktiga och bestående förändringar (Laverack, 2004, s. 67-70).   

 

Om arbetslinjen betraktas ur skyldighetsperspektivet är den ett fenomen som med sin 

kontrollfunktion och sina krav på motprestation inverkar begränsande på deltagarnas 

autonomi (Grape, 1998, s. 106, 122; Paulsen, 2015, s. 55-56, 67-69). De individer som 

är i behov av ekonomiskt stöd från samhället tvingas gå igenom omfattande granskning 

för fastställande av huruvida bistånd är berättigat. I denna situation har individen inget 

självbestämmande, utan beslutsutrymmet är helt i handläggarens händer. Arbetslinjen 

belyser medborgarnas skyldighet att arbeta och de individer som ansöker om bistånd är 

underställda att efterfölja arbetslinjens villkor med tillhörande kontroll, övervakning 

och krav på motprestation. I utbyte mot ekonomiskt bistånd kräver staten tillgång till 

individens arbetskraft, i de fall där arbetsförmåga föreligger (Grape, 1998, s. 110-111, 

120, 122). Informanterna lyfte fram att det förekommer en mångfacetterad och skiftande 

hälsoproblematik bland deltagarna, vilket kan kopplas till tidigare forskning som pekar 

på att arbetslösa rapporterar en högre grad av ohälsa i jämförelse med förvärvsarbetande 

individer (Wadman et al., 2007, s. 45, 48, 51; Cooper et al., 2015; Gordo, 2006). Att 

tillträdet till arbetsmarknaden är mer begränsat för individer med ohälsa framgår av 

resultatet i föreliggande studie, vilket också stödjs av tidigare forskning som visat att det 

förekommer en hälsoselektion på arbetsmarknaden (Grant et al., 2014; Rooth, 2009; 

Roehling et al., 2007; Butterworth et al., 2012; Achterberg et al., 2009; Biggs et al., 

2010). Sett ur skyldighetsperspektivet inskränker arbetslinjen således på autonomin hos 

de individer som står långt ifrån arbetsmarknaden, i det här fallet deltagarna i den 

studerade verksamheten och hälsoselektionen på arbetsmarknaden utgör hinder för 

dessa individer att komma vidare ut i egen försörjning. Detta kan medföra att autonomin 

inskränks ytterligare för de mest utsatta individerna genom deras begränsade 

möjligheter till att komma ut i egen försörjning och frigöra sig från granskning och 

kontroll. 

 

Deltagarna inom den studerade verksamheten är personer som är i behov av extra stöd 

för att öka förutsättningarna för sitt inträde på arbetsmarknaden. Utifrån 
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rättighetsperspektivet betonas samhällets skyldighet att bistå med stöd för att möjliggöra 

individens inträde på arbetsmarknaden i syfte att främja autonomi och skapa 

förutsättningar för att erhålla den sociala rättighet vilket arbete betraktas som (Junestav, 

2007, s. 11; Grape, 1998, s. 106, 122). Detta kan också koppas till den holistiska 

ansatsen och individens förmåga till egen försörjning som ett vitalt mål för dess 

minimala långsiktiga lycka (Nordenfelt, 1995, s. 40-41). Arbetslöshet är mer vanligt 

förekommande bland redan utsatta grupper (Folkhälsomyndigheten, 2014, 79-80; 

Socialstyrelsen, 2010, s. 12), vilket pekar på vikten av insatser liknande de som 

genomförs inom den studerade verksamheten. Detta för att trygga rätten till arbete även 

för marginaliserade grupper, vilket är ett grundläggande mål för den offentliga 

verksamheten (SFS 1974:152) och för att stärka autonomin hos dessa grupper. 

Arbetslöshet och det faktum att dess förekomst skiljer sig mellan olika grupper är ett 

problem med konsekvenser för folkhälsan, vilket uppmärksammas i två av Sveriges 

nationella folkhälsopolitiska målområden (Prop. 2002/03:35). Att hälsan är ojämlik 

(Folkhälsomyndigheten, 2014 s. 66, 68; Statens folkhälsoinstitut, 2010, s. 44-45) 

innebär också konsekvenser för arbetslösheten som blir ojämlikt fördelad på grund av 

arbetsmarknadens hälsoselektion (Achterberg et al., 2009; Biggs et al., 2010). 

 

 

 

6.0 Metoddiskussion  
 

Valet att tillämpa kvalitativ ansats utgick ifrån studiens syfte och att istället välja 

kvantitativ ansats ansågs inte vara ett lämpligt alternativ. Vid användande av kvantitativ 

ansats är kvantifiering av data centralt (Bryman, 2011, s. 40), vilket inte bedömdes 

relevant för denna studies syfte, utan istället sågs ett behov av mer djupgående 

information. Av denna anledning anses valet av ansats vara en styrka med studien och 

resultaten hade inte blivit lika nyanserade om en kvantitativ studie hade tillämpats.  

 

Urvalet genomfördes, vilket redan nämnts, genom ett målinriktat urval och detta för att 

få tillgång till informanter med god kännedom om verksamheten och dess deltagare. 

Enligt Bryman (2011, s. 350) sker urvalet då i två steg, varav det första steget i 

föreliggande studie var att välja ut om en eller två enheter som skulle ingå i studien. Att 

två enheter valdes ut, varav en som främst omfattar deltagare i arbetsprövning och 

arbetsträning, samt en som i huvudsak omfattar deltagare i arbetspraktik och 

beredskapsanställning, beror på att båda dessa enheter ansågs vara relevanta utifrån 
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studiens syfte. För att få en bild av de hälsorelaterade hindren och effekten på hälsa 

ansågs det centralt att träffa informanter som möter deltagarna i arbetsprövnings- och 

arbetsträningsfaserna, när deltagarna står som längst ifrån arbetsmarknaden. Vidare 

ansågs det viktigt att träffa informanter som möter deltagare i arbetspraktik och 

beredskapsanställning för att få en bild av effekten på anställningsbarhet. Frågorna i 

intervjuguiden skilde sig dock inte beroende på vilken enhet informanten tillhörde. Med 

facit i hand så kunde samtliga informanter ge en beskrivning av deltagare i alla fyra 

faserna då enheterna är nära sammankopplade, men trots detta så anses det vara en 

styrka att ha mött informanter från båda enheterna. Urvalets andra steg bestod i att välja 

ut informanter från respektive enhet. Ambitionen var att få en jämn fördelning mellan 

enheterna, men i slutändan blev det två respektive fyra informanter från varje enhet. 

Detta anses dock inte ha påverkat resultatet då ambitionen inte var att jämföra de båda 

enheterna på något sätt, utan att få en generell bild av deltagarna och som redan nämnts 

är enheterna nära sammanlänkade. Studiens informanter är genomgående kvinnor, 

vilket kan ses som en svaghet. Verksamhetens personal är dock till största delen kvinnor 

och det föll sig dessutom så att ingen man svarade på förfrågan om att delta i studien.  

 

En annan möjlig svaghet med studien är att det kan tyckas att deltagarna själva är de 

som bäst hade kunnat ge en bild av de hälsorelaterade hindren och om effekten av 

insatserna, men i det här fallet har det inte setts som ett lämpligt alternativ. Svensson & 

Ahrne (2011, s. 31) menar att det kan bli problematiskt ur etisk aspekt att intervjua 

sårbara grupper. I det här fallet ansågs verksamhetens deltagare vara en sårbar grupp 

och därför valdes inriktningen på personalens upplevelser. Personalen arbetar dessutom 

nära deltagarna under en längre tid och lär känna dem och deras problematik väl och 

anses därför ha förmågan att ge en bild av detta. 

 

Det upplevdes centralt att kunna ställa följdfrågor efterhand och att ha en viss 

flexibilitet i intervjuprocessen. I dessa fall menar Bryman (2011, s. 413) att en 

semistrukturerad intervjuform är mest lämplig, varför detta användes. Om valet istället 

hade fallit på strukturerade intervjuer hade denna möjlighet gått förlorad och då hade 

informanternas svarsmöjligheter dessutom begränsats till på förhand konstruerade 

svarskategorier (Bryman, 2011, s. 203). Detta betraktades inte som ett alternativ då 

tanken var att gå in i intervjusituationen med ett relativt öppet sinne och låta 

informanterna belysa vad de ansåg vara betydande och viktigt, vilket Bryman (2011, s. 
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413) belyser som centralt inom kvalitativ forskning. En ostrukturerad intervju, med en 

intervjuguide baserat på en samling teman (Bryman, 2011, s. 206), ansågs däremot bli 

för ostrukturerat. För att inte tappa bort relevanta delar kändes det nödvändigt att ha 

vissa formulerade frågor att falla tillbaka på och då studiens fokus ändå är relativt 

tydligt så bedöms semistrukturerade intervjuer som det mest lämpliga alternativet. Valet 

av frågor till intervjuguiden utgick till största del utifrån studiens syfte. De inledande 

frågorna, gällande utbildning, tidigare yrke och antal år inom verksamheten togs med 

för att skapa en trygghet i intervjusituationen för informantens del. Bryman (2011, s. 

419-420) menar dessutom att bakgrundsfrågor är viktiga för att sätta informantens svar i 

ett sammanhang. Anledningen till att ett visst fokus lades på de insatser som genomförs 

inom verksamheten beror på att det bedömdes viktigt för att kunna sätta in effekten av 

insatserna i en kontext. Om denna fråga hade utelämnats hade det blivit svårt att förstå 

innehållet i övriga kategorier, varför denna fråga upplevs adekvat, trots att det är 

tveksamt huruvida den håller sig inom ramen för syftet. 

 

Som redan nämnts intervjuades två av informanterna vid samma tillfälle och orsaken till 

detta var att deras pressade scheman inte gjorde det möjligt att intervjua dem separat, 

något som kan ses som en svaghet med studien. Alternativet hade varit att välja bort en 

av dessa två informanter, men valet föll istället på att genomföra en dubbelintervju. De 

två informanterna arbetar i samma del av verksamheten och med samma målgrupp 

varför det bedömdes genomförbart att intervjua dem tillsammans. Dessutom ansågs det 

viktigt att få intervjua sex informanter istället för fem. Att genomföra denna intervju 

gick väldigt bra och uppfattningen var att informanterna inspirerade varandra och kom 

fram till betydande information tillsammans genom att spinna vidare på varandras 

utsagor. Erfarenheten från denna intervju leder in på tanken om att fokusgrupper hade 

kunnat vara att föredra för att stärka studien ytterligare. Dahlin-Ivanhoff (2011, s. 73) 

rekommenderar att välja fokusgruppintervjuer för att informanterna tillsammans ska 

kunna skapa en mening och en bild av aktuell frågeställning, vilket hade kunnat vara 

fördelaktigt för denna studie. Å andra sidan krävs det en erfaren forskare för att 

genomföra fokusgruppsintervjuer då risken finns att forskaren tappar kontrollen över 

intervjusituationen (Bryman, 2011, s. 463-464) och denna erfarenhet besitter inte 

författaren till föreliggande rapport.   
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Denscombe (2009, s. 110-112) framhåller att individers uppfattningar och upplevelser 

är centrala inom fenomenologi, men att fokus då snarare ligger på hur individer tänker. 

Av förekommande anledning ansågs fenomenologi inte lämpligt, trots att syftet med 

studien innefattar att belysa upplevelser. Därför föll valet på kvalitativ innehållsanalys 

vilket, enligt Elo & Kyngäs (2008) möjliggör för att strukturera rika och omfattande 

datamaterial, något som sågs som en nödvändighet i denna studie.  

 

 

 

7.0 Slutsatser 
 

Informanterna upplever att hälsan har stor betydelse för deltagarnas anställningsbarhet, 

särskilt avseende psykisk ohälsa, livsstil, beteendemönster och social förmåga. De 

insatser som genomförs inom verksamheten tycks stärka deltagarnas hälsa, vilket 

inverkar på deras förmåga att nå vitala mål och utveckla sin anställningsbarhet. 

 

 

 

8.0 Implikationer 
 

En implikation för fortsatt forskning är att undersöka den långsiktiga effekten av det 

stöd som den studerade verksamheten erbjuder. På grund av att hälsa framstår som vitalt 

för anställningsbarhet är en implikation för fortsatt folkhälsoarbete att satsa mer resurser 

på att främja hälsan hos de individer som befinner sig långt från arbetsmarknaden. 

Många av deltagarna i den studerade verksamheten har tidigare inte fått sina behov 

tillgodosedda på grund av myndigheters utformning och därför är ytterligare en 

implikation att riktade insatser sätts in tidigare, redan under skolåren, för att fånga upp 

dessa individer och minska riskerna för ohälsa och utanförskap på längre sikt.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 
 

Hej! 

Vill du vara med i en studie om anställningsbarhet och hälsa som kommer att 

genomföras inom XXX-enheten, XXX kommun? 

Syftet med studien är att synliggöra personalens upplevelse av vilka hälsorelaterade 

hinder som finns för de inskrivna individernas anställningsbarhet, samt huruvida de 

insatser som genomförs medför förbättringar i hälsa och anställningsbarhet.  

Du har blivit utvald för intervju på grund av att du möter de inskrivna individerna i ditt 

dagliga arbete och att jag därför tror att du besitter viktig kunskap för denna studie. Din 

medverkan i studien är helt frivillig och om du väljer att delta kan du när som helst 

under intervjun välja att avbryta din medverkan utan att motivera detta.  

Om du ger din tillåtelse kommer intervjun att spelas in och därefter transkriberas och 

endast jag och min handledare kommer att ha tillgång till detta material. Det material 

som framkommer under intervjun kommer enbart att användas för studiens syfte och 

när rapporten är färdigställd kommer materialet att förstöras. Alla uppgifter som 

framkommer under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och uppgifter som 

möjliggör för identifikation kommer inte att redovisas i det färdiga arbetet.  

Intervjun beräknas ta cirka en timme och jag anpassar tid och plats efter dina behov. Då 

min tidsram för denna studie är begränsad vore det önskvärt för min del om du har tid 

för intervju under vecka 15-16, men vid behov går detta att anpassa.  

Jag som genomför denna studie heter Malin Lindroth och arbetet genomförs inom 

ramen för mitt examensarbete i folkhälsovetenskap på C-nivå. Jag läser min sista termin 

på programmet Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 högskolepoäng vid 

Mittuniversitetet. 

Du kan kontakta mig via mail eller telefon om du är intresserad av att medverka så 

kommer vi överens om en tid för intervju. Om du har frågor gällande studien så går det 

bra att kontakta mig eller min handledare.  

 

 

Student:   Handledare: 

Malin Lindroth Heléne Zetterström Dahlqvist, 

universitetsadjunkt 

  

   

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Hur länge har du jobbat inom den här verksamheten?  

 

Utbildningsbakgrund? Tidigare yrke?  

 

 

 

Berätta om verksamheten och vad ni gör/syftet med verksamheten. 

 

Kan du berätta lite om hur en vanlig dag på jobbet ser ut för dig? 

 

 

 

Hur skulle du beskriva deltagarnas behov, vad är det som gör att de hamnar hos er? 

 

När det gäller deltagarnas hälsa och livsstil, hur skulle du beskriva det generellt? (Ser du 

några mönster?) 

Påverkar detta deras möjligheter att få ett arbete? 

 

Ge exempel på insatser genomförs inom verksamheten för att förbättra individernas 

hälsa och anställningsbarhet.  

 

 

Vilken effekt ser du att insatserna har? Märks det förbättringar? 

Gällande hälsa?  

Gällande anställningsbarhet?  

 

 

Hur mäts effekterna/förbättringarna? Hur följs arbetet upp?  

Leder insatserna till anställning?  

 

 

 

 

 

 
 


