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SAMMANFATTNING 
 
Arbetslöshet är ett omfattande ämne med fokus på psykisk hälsa på grund av försämrad 

ekonomi. Psykisk ohälsa är ett svårdefinierat begrepp som bland annat innefattar 

sömnsvårigheter, ängslan och ångest. Under perioden 2004 till 2005 rapporterade arbetslösa 

individer i Sverige psykisk ohälsa i större utsträckning än arbetande individer. Att vara 

arbetslös och förälder till barn i förskoleåldern kan vara påfrestande. Studier som undersökt 

förskolans betydelse för arbetslösa föräldrar har påvisat positiva upplevelser av förskolan under 

självupplevd psykisk ohälsa.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka arbetslösa småbarnsföräldrars psykiska hälsa och 

deras upplevelser av hur öppna förskolan i Västerås påverkar den. Studiens metod var kvalitativ 

och totalt intervjuades fem föräldrar genom halvstrukturerad intervjuform. Intervjuerna 

analyserades genom innehållsanalys och studien visade att förändringen från arbete till 

arbetslöshet påverkade föräldrarnas psykiska hälsa negativt på grund av försämrad ekonomi. 

Barnen var en skyddande faktor för föräldrarnas psykiska hälsa trots den försämrade ekonomin. 

Föräldrarnas självkänsla försämrades under arbetslöshet och öppna förskolans betydelse 

upplevdes endast positiv, mestadels tack vare stödjande personal. Mer forskning om ämnet 

arbetslösa småbarnsföräldrars psykiska hälsa och öppna förskolans betydelse för dem är av stor 

vikt. 

 

Nyckelord: Arbetslöshet, Förälder, Psykisk hälsa, Öppen förskola 

 
 
ABSTRACT 
 
Unemployment is a huge subject with a focus on the change in mental health caused by a 

worsened economic situation. Poor mental health is a complex concept to define, for instance it 

include insomnia, nervousness and anxiety. During the period 2004 to 2005 it were reported 

that the amount of unemployed individuals in Sweden with poor mental health were greater 

than the amount of employed individuals with poor mental health. Being unemployed and the 

parent of a preschool child can be stressful. Studies that examined the importance of preschool 

for unemployed parents with poor mental health have shown positive experiences.  

 

The aim of this study was to examine unemployed parents’ mental health and the open 

preschools impact on it.  This study focus on parents with small children. The method of this 

study was qualitative and a total of five parents were interviewed by a semi-structured 

interview form. The interviews were analyzed with content analysis and the study showed that 

unemployed individuals got worse mental health caused by a worsened economic situation. In 

the worsened economic situation the children had a good impact on the parent’s mental health. 

The parents self-esteem was decreased during unemployment but the open preschool helped, 

most because the helpful personnel. More research on the subject of unemployed parents’ 

mental health and the impact of open preschool is of great importance. 

 

Keywords: Unemployment, Parent, Mental Health, Open Preschool 
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1 INLEDNING 

Arbetslöshet kan vara hot mot folkhälsan då den kan leda till både fysisk och psykisk ohälsa. 

Arbetslöshet har alltid funnits och har orsakat ekonomiska problem för de individer som inte 

haft förmögna släktingar som kunnat bidra med resurser. Arbetslöshetens konsekvenser kan 

drabba olika grupper av individer på olika sätt, exempelvis anses individer som lever ensamma 

drabbas hårdare än de som lever tillsammans och har delad ekonomi. Familjer med två 

arbetslösa föräldrar drabbas mer än familjer med en yrkesverksam förälder. En tanke är att 

föräldrar till tonåringar påverkas mer ekonomiskt negativt än föräldrar med yngre barn 

eftersom tonåringar äter mer än exempelvis femåringar.  

 

Att studera upplevelser av arbetslöshet ansågs av författaren mer intressant än förekomst och 

orsakssamband. Därför valdes en kvalitativ metod för denna studie. Studieområdet i denna 

uppsats är arbetslösa småbarnsföräldrars, det vill säga föräldrar med barn från noll till sex år, 

psykiska hälsa och öppna förskolans betydelse för dem.  

 

Det valda studieområdet intresserade författaren under hösten 2009 då fältstudieplatsen låg i 

nära anslutning till en öppen förskola. Idén till uppsatsen blev utifrån detta att studera 

arbetslösa småbarnsföräldrars psykiska hälsa. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Definitioner 

Hälsa    Det finns många olika benämningar av hälsa, där ibland den 

    biomedicinska avsaknaden av sjukdom som riskerar uppfattas 

    att fokus ligger på kroppen och bortser från individers egna  

    upplevelser och värderingar (Pellmer & Wramner 2007). Hälsa 

    utifrån ett humanistsikt synsätt har av Världshälsoorganisationen 

    (WHO) definierats som:  

     

    …ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt  

    välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller  

    funktionshinder. 
     

    Den engelska definitionen är:   
     

Health is a state of complete physical, mental and social 

well-being and not merely the absence of disease or 

infirmity (WHO 1948). 
     

Psykisk hälsa   Centrum för folkhälsa (CFF) definierar psykisk hälsa som ”att 

    vara tillfreds med sina inre och yttre möjligheter att hantera sitt 

    liv ”(CFF 2007 S 32) och WHO:s definition av psykisk hälsa är: 
 

Ett tillstånd av välbefinnande där individen är medveten om sin 

förmåga, kan hantera livets normala påfrestningar, kan utföra ett 

produktivt och fruktbart arbete och har förmåga att bidra till 

samhället. (CFF 2007 S 32) 

 

WHO:s definition inkluderar ett perspektiv på produktivt och 

fruktbart arbete vilket CFF (2007) har tagit ställning till på grund 

av att de anser att WHO:s definition utesluter de individer som 

inte har ett arbete. 
     

Arbetslöshet   Begreppet arbetslöshet kan kortfattat beskrivas som förhållande 

    som:  

  råder när personer kan och vill arbeta och är aktivt  

 arbetssökande men inte finner arbete. 

                                            (Nationalencyklopedin 1989 S 496) 
 

Förskola    Förskola riktar sig till barn i åldrarna noll till sex år och är en 

    pedagogisk verksamhet som skall främja barns utveckling och 

    erbjuda omsorg samt lärande. Den är även organiserad så att 

    föräldrarna skall kunna arbeta (Nationalencyklopedin 1992). 

Öppen förskola  Sedan 1985 års skollag (1985:1100) i kapitel 2 a 2 § är  

    öppen förskola en form av förskoleverksamhet.   

                                     Nationalencyklopedins (1996) definition är att öppen förskola är                            

    en avgiftsfri gruppverksamhet som riktar sig till barn som inte är 

    inskrivna i vanlig förskola. Då kan istället öppen förskola  

    besökas tillsammans med förälder/ vårdnadshavare eller  

    dagbarnvårdare (Nationalencyklopedin 1996). 
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2.2 Styrdokument 
 

Världshälsoorganisationen (WHO) bildades 1948 och har under Förenta Nationerna (FN) 

huvudansvar för folkhälsa och hälsofrågor på internationell nivå. Organisationen har gjort det 

möjligt för över 190 länder att utbyta erfarenheter och kunskaper för att möjliggöra världens 

medborgare att uppnå en hälsonivå som tillåter dem att leva ett produktivt ekonomiskt och 

socialt liv. År 1978 hölls en internationell konferens om primärvård i Alma-Ata och under den 

konferensen togs en strategi fram, Hälsa för alla. Tjugoett mål sattes upp för att uppnå hälsa för 

alla. För denna studie har två av dessa mål varit relevanta: mål två, ”Equity in health” samt mål 

sex, ”Improving mental health”. Enligt mål två borde gapen mellan socioekonomiska grupper 

inom länder reduceras till åtminstone en fjärdedel av alla medlemsstater genom att avsevärt 

förbättra hälsan för missgynnade grupper som exempelvis arbetslösa. Enligt mål sex bör det 

psykosociala välbefinnandet bland individerna förbättras och det bör även finnas mer och bättre 

omfattande tjänster tillgängliga för individer med psykiska problem (WHO 1999). 

 

Utifrån Sveriges folkhälsomål ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen” (Socialdepartementet 2002, S 24) ansågs målområde två, 

ekonomiska och sociala förutsättningar relevant för studien. Utifrån detta målområde har 

regeringen sedan hösten 2006 arbetat med övergången till arbetslivet för bland annat individer 

som varit arbetslösa under lång tid. Detta gjordes framförallt för att få tillbaka de individer som 

varit längst bort från arbetsmarknaden och för att minska utanförskapet (Socialdepartementet 

2007). 

2.3 Psykisk hälsa och psykisk ohälsa 

Psykisk hälsa och psykisk ohälsa är svårdefinierade begrepp som kan innebära exempelvis 

psykisk störning eller psykisk sjukdom. Depression, sömnsvårigheter, oro och ångest är några 

tillstånd för individer med psykisk ohälsa. Det har påvisats att framförallt unga kvinnor lider av 

psykisk ohälsa och att utlandsfödda lider mer än infödda svenskar av olika psykiska tillstånd 

(Pellmer & Wramner 2007; & Socialstyrelsen 2009). Exempel på vad som kan utgöra grund för 

psykisk ohälsa är socioekonomiska faktorer som fattigdom, låg utbildningsnivå och låg inkomst. 

Upplevelser av hopplöshet och otrygghet är andra faktorer som bidrar till att individers 

psykiska hälsa försämras.
1
 

 

WHO tar upp olika strategier för att stärka främjandet av psykisk hälsa. Däribland att åtgärder 

som stödjer psykisk hälsa skapas utifrån miljöer och levnadsförhållanden för att individer skall 

tillåtas bibehålla en sund livsstil. Främjandet av psykisk hälsa innefattar även respekt för 

kulturella, politiska och medborgerliga rättigheter. Samverkan mellan beteendemässiga, 

psykiska och sociala hälsoproblem kan föra med sig negativa effekter för individers 

välbefinnande och beteende.  Hälsoproblem som ångest och depression blir allt mer vanligt och 

svårare att hantera på grund av förhållanden med låg inkomst, hög arbetslöshet och andra 

arbetsmässiga och sociala förhållanden.
2
 

2.3.1 Psykisk ohälsa i Sverige  
 

I Sverige lever kvinnor längre än män, dock är de psykiska symptomen huvudvärk, 

sömnsvårigheter, ständig trötthet, oro, ångest och ängslan mellan två till fyra gånger vanligare 

bland kvinnor än män. Psykisk ohälsa är även vanligare hos arbetare än tjänstemän och 

förekommer oftare bland ensamstående kvinnor med barn. Sedan 1980-talet ökade nedsatt 

                                                 
1
 Världshälsoorganisationens hemsida www.who.int/en 2010-04-23 

2
 Världshälsoorganisationens hemsida www.who.int/en 2010-04-23 
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psykiskt välbefinnande bland både män och kvinnor men under senaste åren har ökningen 

minskat med undantag för ungdomarna (Socialstyrelsen 2009). Skillnader i psykisk ohälsa 

förekommer även mellan utrikesfödda och svenskfödda då psykisk ohälsa är 70 procent högre 

bland utrikes födda. En annan grupp med hög förekomst av psykisk ohälsa är individer med en 

svag position på arbetsmarknaden (CFF 2007).  

2.4 Arbetets betydelse för psykisk hälsa  
 

Arbetet har stor betydelse för individers välbefinnande och folkhälsan. I stort sett alla individer 

arbetar under en stor del av sina liv. Yrkeslivet för med sig inkomster för försörjning och var 

individ som arbetar är delaktig i samhällets aktiviteter och utvecklas genom ny kunskap, utökat 

socialt nätverk samt social status och identitet. Detta innebär att hela hälsopanoramat, från 

hälsobeteende, symptom på och sociala effekter av sjukdom till diagnostiserad ohälsa och död 

kan påverkas av arbetslöshet. Det är av stor vikt att uppmärksamma indirekta hälsoeffekter 

arbetslöshet kan föra med sig. Förutom den arbetslösa individens ekonomiska, hälsomässiga 

och sociala konsekvenser kan individens familj och därmed barnen drabbas negativt av 

arbetslösheten (Socialdepartementet 2007). 

2.4.1 Arbetslöshet och psykisk hälsa 
 

I Sverige (under perioden 2004 till 2005) rapporterade korttids- och långtidsarbetslösa män och 

kvinnor i större utsträckning än arbetande män och kvinnor psykisk ohälsa. Männen och 

kvinnorna var i åldrarna 25 till 64 år och de psykiska tillstånden var sömnsvårigheter, ständig 

trötthet samt oro, ångest och ängslan (Socialstyrelsen 2009). 

 

Studier har undersökt individers psykiska hälsa under arbetslöshet och påvisat att psykisk 

ohälsa är mer vanligt bland arbetslösa än bland dem som är sysselsatta med betalt arbete (Paul 

& Moser 2006; McKee-Ryan et al. 2005; Åhs & Westerling 2005; Shields & Wheatley Price 

2005). Paul och Moser (2006) fann signifikanta skillnader mellan sysselsatta individer och 

arbetslösa individer beträffande arbetsengagemang, arbetsmoral och arbetsåtagande. McKee-

Ryan et al. (2005) analyserade 104 empiriska studier för att studera effekterna av arbetslöshet 

på individers välbefinnande. Det visade sig att arbetslösa individer hade lägre psykisk hälsa än 

vad deras anställda motsvarigheter hade. Resultatet visade att arbetslöshet generellt har en 

negativ effekt för den psykiska hälsan och att individer reagerar inkonsekvent på arbetslöshet. 

 

Åhs och Westerling (2005) jämförde självskattad hälsa under höga och låga nivåer av 

arbetslöshet bland slumpmässigt utvalda individer bosatta i Sverige. Studien visade att 

arbetslösa individers självskattade hälsa blev sämre under höga grader av arbetslöshet och 

tenderade till att bli ett folkhälsoproblem. Data för studien samlades in genom intervjuer under 

två perioder, den första under år 1983 till 1989 då arbetslösheten var låg samt perioden år 1992 

till 1997 då den var hög. Studien visade också att det under den andra perioden var betydligt 

högre grad av arbetslöshet än vid första perioden under 1980-talet. De arbetslösa hade dock 

större risk för dålig självskattad hälsa än de som var anställda under båda perioderna. Shields 

och Wheatley Price (2005) bekräftade att det är fördelaktigt med arbete för individers psykiska 

välbefinnande. En australiensk studie påvisade samband mellan välbefinnande och längden på 

arbetslöshetsperioden (Creed, Lehmann & Hood 2009). Detta visade även en annan studie där 

det bland annat framkom signifikanta samband mellan arbetslöshet och lägre nivå av psykisk 

hälsa samt att psykologiska konsekvenser av arbetslöshet kan variera med längden av 

arbetslöshetsperioden (Scutella & Wooden 2008). 
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I en avhandling påpekas det att det krävs mer kvalitativa intervjustudier gällande arbetslöshet 

då det endast finns få kvalitativa studier (Jönsson 2003a). Genom intervjuer, med lika fördelat 

arbetslösa män och kvinnor, studerades uppfattningar och berättelser av den verklighet de lever 

i under arbetslöshet. Genom dessa intervjuer framkom det att arbetslösa inte är en homogen 

grupp. Varje enskild individ har olika levnadsförhållanden, vissa kunde leva ett relativt bra liv 

med marginell inkomstminskning då maken eller makan kunde försörja dem båda. En del hade 

det sämre och levde på socialbidrag på grund av att de inte hade någon inkomst alls som 

arbetslösa medan andra kunde klara sig på endast på arbetslöshetsunderstödet alternativt en 

kombination av dessa. Självkänslan och självförtroendet visade sig också minska då 

intervjupersonerna varit arbetslösa under exempelvis fem till nio år (Jönsson 2003b). Warr och 

Jackson (1985) påvisade att längden på arbetslöshetsperioden haft betydelse för den psykiska 

hälsan och effektivt sökande efter arbete. Detta påvisades genom intervjuer av arbetslösa män 

där det vid en första mätning nio månader tidigare hade studerat deras engagemang och 

psykiska hälsa. Även andra studier (Jönsson 2003b; Warr & Jackson 1985) har visat att 

arbetslösa har minskat engagemang för att söka arbete om de varit arbetslösa under nio 

månaders tid eller längre. 

 

Rantakeisu och Jönsson (2003) genomförde en studie på en grupp arbetslösa tjänstemän från 

den offentliga sektorn i södra Sverige. Studien visade att det var psykosociala och ekonomiska 

behov som påverkade de arbetslösas psykiska hälsa. Det påvisades att huvuddelen av de 

arbetslösa männen hade minskad kontakt med arbetslivet medan motsvarande andel bland 

kvinnorna var 50 procent. De tjänstemän som hade svagare kontakt med arbetslivet led bland 

annat av regelbundna nervösa problem i större grad än tjänstemännen som hade starkare 

kontakt med arbetslivet.  

 

2.5 Arbetslöshet och förskola 

2.5.1 Förskolans betydelse för arbetslösa föräldrar 
 

Förskolan är viktig för arbetslösa föräldrar och deras barn. Detta visade sig efter genomförda 

intervjuer med barn, föräldrar och förskollärare. Föräldrarna upplevde att arbetslösheten 

försämrade deras psykiska hälsa. Förskolans betydelse för dem och deras barn var då positiv 

tack vare att barnen fick träffa andra barn och vuxna samt att föräldrarna kunde få stöd av 

personalen (Olsson 1997). En norsk studie som undersökt psykisk hälsa bland föräldrar till 

förskolebarn visade också att den psykiska hälsan upplevdes negativ under arbetslöshet 

(Skreden et al. 2008).     

2.5.2 Öppen förskola 
 

Öppen förskolas rötter går tillbaka till början av 1970-talet då ett samarbete påbörjades mellan 

rådgivning och barnavårdscentraler. Två syften fanns med detta. Det första var att lek och 

material skulle spridas genom samarbetet och det andra var att erbjuda social och medicinsk 

information till de familjer som var utanför förskolan. Till en början var det en försöksperiod 

med den nya verksamheten där öppettider, arbetssätt och personal prövades utifrån olika 

modeller. Under denna period bedrevs även föräldrautbildning och uppsökande arbete. 

Uppbyggandet av öppna förskolor uppmuntrades under 1980-talet med statsbidrag där varje 

öppen förskola fick ett belopp för att vara öppen tre dagar i veckan med förutsättning att 

kvalificerad eller pedagogiskt utbildad personal ledde verksamheten. Under denna period tog 

Riksdagen beslut om att alla barn från ett och ett halvt år till och med skolstart skulle ha 

tillgång till organiserad förskoleverksamhet senast år 1991. Detta innebar att de barn som inte 
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var placerade i förskola fick tillgång till öppen förskola. Ökningen av öppna förskolor skedde 

till och med början av 1990-talet men sedan minskade efterfrågan och verksamheter började 

avvecklas. Detta skedde även på grund av kommuners besparingar och att det riktade 

statsbidraget avskaffades år 1993. Öppna förskolors avveckling har fortsatt under 2000-talet 

och år 2004 fanns det endast öppna förskolor i hälften av Sveriges kommuner (Skolverket 

2005).   

 

Personalens kompetens på öppna förskolor är avgörande för verksamhetens kvalitet. Enligt 

Skolverkets allmänna råd bör personalen utgöras av individer med pedagogisk 

högskoleutbildning och främst förskollärare. Det kan även behövas utbildad personal som är 

inriktade på sociala frågor och vuxna. Sedan 1999 till och med 2004 hade cirka 80 procent av 

personalen på öppna förskolor i Sverige pedagogisk högskoleutbildning (Skolverket 2005). 

 

Enligt Skollagen (Utbildningsdepartementet 2010) får en kommun som komplement för 

pedagogisk omsorg och förskola anordna öppen förskola där barnen erbjuds pedagogisk 

verksamhet. En öppen förskola besöks av både barn och föräldrar eller andra vuxna som har 

ansvar för barnet eller de barn som de besöker öppna förskolan med, vilket ger möjlighet till 

social gemenskap även för de vuxna. Under kapitel 29, Annan pedagogisk verksamhet, är 

öppen förskola en av verksamheterna som ingår i övriga verksamheter. Dessa verksamheter 

skall erbjudas då förskola inte kan erbjudas (Utbildningsdepartementet 2010; Västerås stad 

2010). Inom Västerås stad syftar öppna förskolan till att få barnen att leka och öka lusten för 

lärande och skapande samt stödja föräldrarna i föräldrarollen. Samarbetspartnerna till öppna 

förskolan är barn- och mödrahälsovården samt socialtjänsten (Västerås stad 2010).  

 

Inom Västerås stad finns det tio öppna förskolor och sju av dessa finns inom så kallade 

Familjecentrum vilka i andra kommuner även benämns som familjecentraler. Familjer med små 

barn är välkomna till öppna förskolan och blir erbjudna olika aktiviteter som bland annat 

babymassage, sångstund och pyssel samt att lära känna och umgås med andra familjer.
3
 

2.6 Problemområdet 
 

För folkhälsan är psykisk hälsa viktig då brist på sådan kan leda till sjukdom och allmän ohälsa. 

Arbetslöshet är ett omfattande ämne som enligt tidigare forskning haft negativ påverkan på den 

psykiska hälsan och leda till psykisk ohälsa. Detta har ofta visats utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv och genom en kvantitativ ansats. Ett fåtal kvalitativa studier finns som studerat 

känslor och upplevelser av arbetslöshet. Enligt Olsson (1997) upplevdes arbetslöshet av 

föräldrar till förskolebarn både positivt och negativt. Dock är de negativa upplevelserna större 

än de positiva. Öppna förskolans betydelse för arbetslösa föräldrar har inte tidigare studerats. 

Därför finner författaren detta intressant att studera.  

                                                 
3
 Västerås stads hemsida www.vasteras.se 2010-05-24 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien var att undersöka arbetslösa småbarnsföräldrars psykiska hälsa och deras 

upplevelser av hur öppna förskolan i Västerås påverkar den. 

 

* På vilket sätt upplever föräldrarna att den egna psykiska hälsan förändrats när de blir 

arbetslösa? 

 

* Hur upplever föräldrarna sin psykiska hälsa när de är arbetslösa? 

 

* Vilken betydelse upplever föräldrarna att öppna förskolan har för deras psykiska hälsa?  

 

4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Studiedesign 
 

Studiens valda studiedesign var kvalitativ forskningsstudie med halvstrukturerade intervjuer. 

Enligt Kvale (2007) används kvalitativ ansats för att beskriva intervjupersoners relationer och 

upplevelser av ett specifikt ämne. I denna studie har ämnet varit att studera upplevelser av 

arbetslöshet och öppna förskolans betydelse.  

4.3 Urval 
 

Enligt Sörensen och Olsson (2007) skall kvalitativa studiers urval inte vara slumpmässiga och 

homogena. Studiens urval var strategiskt, det vill säga att intervjupersonerna var få till antalet 

och hade olika ålder, kön och antal barn. Antalet intervjupersoner utgjordes av fem individer 

som alla varit arbetslösa under minst tre månaders tid. Urvalet har genomförts efter författarens 

kriterier (ålder, kön, civilstånd, antal barn samt längden arbetslöshet) med hjälp av öppna 

förskolans personal från två öppna förskolor i Västerås. Totalt intervjuades en man och fyra 

kvinnor i åldrarna 24 till 36 år varav ingen var i samma ålder. Intervjupersonerna hade mellan 

ett till tre barn, olika etnisk härkomst samt olika arbetslivserfarenhet. Fyra intervjupersoner 

valdes ut på den ena öppna förskolan och den resterande intervjupersonen på den andra. 

 

Urvalet bestod till en början av sex respondenter från en öppen förskola men då två av dessa 

inte kunde ställa upp kontaktades ytterligare öppna förskolor och ytterligare en intervjuperson 

intervjuades.    

 

Missivbrev, även kallat informationsbrev (se bilaga 2) lämnades till personalen samt två 

intervjupersoner på den första öppna förskolan vecka 13 år 2010. Författaren fick vid detta 

tillfälle en lista med namn och telefonnummer till sex intervjupersoner varav en tillkommande 

på listan tillkom vecka 16. Två av dessa intervjupersoner informerades av författaren vid detta 

tillfälle (vecka 13) om studiens syfte och intervjuns tillvägagångssätt. En av dessa två ställde 

upp för intervju och intervjuades vecka 15. Vecka 14 kontaktades tre intervjupersoner från 

listan varav två ställde upp för intervju. Den sjätte intervjupersonen kontaktades vecka 16 och 

den sjunde tillkommande intervjupersonen från listan gick inte att nå. 
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Den andra öppna förskolan kontaktades vecka 17 och två intervjupersoner bokades in för 

intervju vecka 18. Dagen då intervjuerna skulle genomförts hade intervjupersonerna ångrat sig. 

Den femte intervjupersonen kontaktades av öppna förskolan samma dag som de andra två 

skulle intervjuats. Författaren kontaktade inte denna intervjuperson personligen innan intervjun 

genomfördes. 

 

Fyra av intervjupersonerna läste missivbrevet på plats innan intervjun genomfördes och av 

dessa fyra hade en inte kontaktas av författaren. En intervjuperson hade både läst missivbrevet 

och kontaktats av författaren innan intervjun genomfördes.   

4.4 Datainsamling 
 

Intervjuguide och diktafon, det vill säga ljudinspelningsinstrument med mikrofon, användes för 

att underlätta utskriften det vill säga transkriberingen av intervjuerna. Enligt Kvale (2007) kan 

intervjuguiden utformas på olika sätt beroende på vilket syfte och vilka frågeställningar som 

studeras. Författaren utformade i denna studie intervjuguiden (se bilaga 1) halvstrukturerat, det 

vill säga öppna huvudfrågor som kunde ge olika utfall. Beroende på hur intervjupersonerna 

besvarade dessa frågor ställdes de följdfrågor som var relevanta för respektive intervju. 

Intervjuguiden inleddes med några inledande frågor och sedan fyra teman med olika öppna 

frågor samt förslag på följdfrågor och en avslutande fråga där intervjupersonerna gavs 

möjlighet att berätta om sina övriga upplevelser av arbetslöshet relaterat till psykisk hälsa.  

4.5 Analys av datainsamling 
 

Den valda analysmetoden för studien är innehållsanalys vilket enligt Sörensen och Olsson 

(2007) kan användas för att analysera intervjupersoners upplevelser av hälsa. Författaren har 

analyserat upplevelser av psykisk hälsa genom att först läsa igenom alla transkriberade 

intervjuer och strukit under, med hjälp av understrykningspennor, allt som varit relevant för att 

besvara frågeställningarna. En färg användes för varje frågeställning och sedan kortades alla 

intervjuerna ner genom meningskoncentrering, vilket enligt Kvale (2007) innebär att de 

transkriberade intervjuerna kortas ner utan att ändra på innehållet.  

 

Ord som ”eh”, ”liksom”, ”typ” etcetera togs bort samt svenska språket justerades till ett 

skriftspråk istället för talspråk. Citat från intervjupersonerna har justerats på samma sätt som 

transkriberingen och intervjupersonerna benämns i resultatet som intervjuperson ett till fem 

men inte i samma ordning som intervjuerna har genomförts 

 

De transkriberade intervjuerna utgjorde totalt 46 sidor och efter meningskoncentreringen 

återstod åtta sidor. Enligt Graneheim och Lundman (2003) kan innehållsanalys genomföras 

genom att koppla ihop teman och kategorier som beskriver det väsentliga i analysen. Även 

subkategorier kan bildas för att dela upp varje kategori ytterligare och slutligen beskriva dessa 

genom koder.  

 

I denna studie valdes det att omformulera studiens frågeställningar till teman, ett för vardera 

frågeställningen. Författaren delade sedan in varje tema i kategorier som sedan kodades genom 

att sätta upp stödord som beskrev kategorierna. Subkategorier valdes bort och samtliga teman 

bildade underrubriker i studiens resultat. Figur 1 illustrerar studiens innehållsanalys. 
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Figur 1. Exempel från innehållsanalysen 

 

4.6 Etiska överväganden 
 

Författaren utgick från Vetenskapsrådets fyra forskningsprinciper; informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- samt nyttjandekravet, efter Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet innebar att författaren både 

skriftligt och muntligt informerade intervjupersonerna om hur studien skulle gå till och 

samtycket togs muntligt efter att författaren informerat både skriftligt och muntligt om att det är 

frivilligt att ställa upp i intervjun. Författaren informerade även i missivbrevet att intervjun 

behövde spelas in och frågade vid intervjutillfället en ytterligare gång om det var okej att spela 

in intervjun. Konfidentialiteten skyddades genom att endast författaren transkriberade och 

analyserade intervjuerna samt att alla uppgifter som namn, telefonnummer och inspelningarna 

förvarats inlåst när de inte använts.   

5 RESULTAT 

Fem intervjupersoner från två öppna förskolor inom Västerås stad intervjuades gällande deras 

upplevelser av den egna psykiska hälsan och öppna förskolans betydelse för dem under 

arbetslöshet. Alla intervjupersoner var arbetslösa vid intervjutillfället och resultatets struktur 

följer frågeställningarna som redovisats i studiens syfte och utgörs därmed av tre underrubriker. 

5.1 Upplevelser av förändrad psykisk hälsa i samband med att bli arbetslös 

5.1.1 Från arbete till arbetslöshet 
 

Intervjupersonernas känslor när de blev arbetslösa var att det inte kändes roligt. Det kändes 

tråkigt och trist och det blev helt annorlunda rutiner jämfört med när de hade arbeten. Någon 

uppgav sig känna stress på grund av att det kändes svårt att få arbete och ekonomi. En 

upplevelse var känslan av att vara utanför samhället för att samhället inte längre var i behov av 

ens arbetskrafter. En annan upplevelse var perioder av arbetslöshet på grund av brist på 

arbetsuppgifter. Det upplevdes att det alltid kändes lika jobbigt att bli arbetslös, för även om 

arbetsgivarna i princip lovade att det skulle komma att finnas andra arbetsuppgifter under 

vintersäsongen så blev det aldrig något arbete ändå. Ytterligare en upplevelse var att det var 

jobbigt att vara arbetslös och behöva söka socialbidrag, vilket intervjupersoner hade gjort när 

ekonomin inte gått i hop. 
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Vid intervjutillfället upplevde intervjupersonerna ingen större förändring av känslorna av 

arbetslöshet i förhållande till när de blev arbetslösa. Möjligen kunde det upplevas som en liten 

förbättring. En upplevelse var konstant tänkande på vad som skulle göras och hur ett bra och 

passande arbete skulle kunna hittas när det inte fanns arbeten. Upplevelsen var att de arbeten 

som fanns innebar att tvingas arbeta på nya platser varje dag med ny personal, äldre människor 

eller på dagis, vilket upplevdes vara jättestressigt. 

 

…jag tänker hela tiden på vad jag skall göra. Hur ska jag hitta ett bra jobb 

som passar mig…(Intervjuperson 1) 

 

5.1.2 Välbefinnande 
 

Intervjupersonerna upplevde att deras välbefinnande förändrats på grund av den ekonomiska 

förlusten. De upplevde att de levde snålare och några var i behov av att få socialbidrag för att 

kunna betala hyran, då den och andra räkningar påverkade välbefinnandet. Arbetslöshet hade 

fört med sig kontinuerliga tankar kring hur levnadssättet för barnen borde vara samt påverkan 

av att bara en individ i varje hushåll arbetar. De upplevde att det inte fungerade i längden då 

ekonomin krävdes att båda föräldrarna arbetade. De upplevde att det var ett svårt liv utan arbete 

och att barnen behövde saker och ville exempelvis ha leksaker. För att kunna köpa leksakerna 

upplevdes det vara ”ett måste” att ha ett arbete. Att vara arbetslös är även tråkigt utan att ha 

barn men upplevdes bli extra svårt med barn. Barnen förstår inte vad som menas med att inte ha 

ekonomi för att köpa det de vill ha vilket upplevdes vara jobbigt och oroande för barnen. Ett 

påstående var att allting blev mycket jobbigare att göra som arbetslös. Att gå till arbetet innebar 

att ha bestämda tider och platser där man skulle vara. Då var det bara att skärpa sig, gå upp på 

morgonen och göra det som skulle göras för att sen åka iväg till arbetet. Hemma fanns nu inte 

dessa tidsramar kring när någonting måste vara gjort förutom barnens matrutiner. Exempelvis 

disken och sådana saker behövde inte göras vid en viss tidpunkt vilket gjorde det mycket 

jobbigare att komma igång med det som skulle fixas.   

 

Det känns som det tar mer energi å göra någonting när man är arbetslös än 

när man jobbar på något sätt […] det påverkar en mer än vad man skulle 

kunna tro.(Intervjuperson 3) 

 

Arbete innebar sysselsättning om dagarna men inget arbete upplevdes leda till trötthet. Utan 

barnen hemma upplevdes känslan av att bara finnas där utan att det fanns någonting att göra. 

En upplevelse var att arbete åtminstone innebar att det fanns någonstans att gå till. 

 

5.1.3 Stämning på arbetsplats innan arbetslöshet 
 

Intervjupersonerna upplevde att stämningen var bra eller ganska bra på den tidigare 

arbetsplatsen innan arbetslösheten. De upplevde glädje av att gå till arbetet men en upplevelse 

var att stämningen på senaste arbetsplatsen inte var speciellt bra då den kändes pressad på 

grund av att intervjupersonen inte kom överens med chefen. Arbetskamraterna och stämningen 

upplevdes av intervjupersonerna vara både bra och mindre bra. Kompetensutveckling genom 

varierande arbetsuppgifter upplevdes vara positivt. Det fanns åsikter om arbetsgivare som ställt 

höga krav utan att det skett någon förändring på lönen och det kändes mindre bra. En 

upplevelse var att stämningen var okej men att det på grund av åldersskillnad mellan 

arbetskamraterna fanns ett visst utanförskap. De flesta kände varandra sedan länge och umgicks 



 

11 

 

även på fritiden. Trivseln på den tidigare arbetsplatsen varierade, några av intervjupersonerna 

trivdes jättebra medan andra tyckte det var skönt att sluta. En upplevelse var snälla 

arbetskamrater och att stämningen var bra för att alla pratade med alla. 

 

Det kändes tryggt och skönt att man gick. Att man såg fram emot att gå till 

jobbet och träffa sina kompisar samtidigt och jobba (Intervjuperson 4) 

 

En annan upplevelse av arbetskamraterna var att: 

 

 …några var jättesnälla men några till exempel säger inte ’hej’ ibland om man 

säger ’hej’ kanske de inte svarar, så det finns olika. (Intervjuperson 1) 

 

5.1.4 Relation till arbetsplatsen 
 

Intervjupersonerna upplevde att de under arbetslösheten hade fått mindre kontakt med de 

tidigare arbetskamraterna. Några upplevde att de hållit kvar kontakten med några från 

arbetsplatsen men inte på samma sätt som tidigare. Skillnaden var att de nu hade telefonkontakt 

istället för att träffas under arbetstid varje dag. En allmän upplevelse var att kamraterna under 

arbetslösheten blev färre. Några upplevde att den egna sociala förmågan hade minskat men 

andra att den ökat. Känslan av att prata med andra individer ändrade sig inte vid övergången 

från arbete till arbetsarbetslöshet. En skillnad var att det upplevdes positivt att kunna prata med 

andra arbetslösa som var i samma situation samt att kamraterna som de umgicks med mestadels 

bestod av kamrater genom barnet. Upplevelsen av att känna sig mer social efter att ha blivit 

arbetslös grundades i att samtalsämnen på en tidigare arbetsplats bidragit till ett upplevt 

utanförskap. Förändringar har fört med sig en upplevelse av att må bättre på grund av att vara 

mer social och ha lättare att prata med andra individer än under arbetet. Detta upplevdes bero 

på personlig blyghet och tystlåtenhet som var varaktig till barnet föddes. En upplevde att 

frånvaron av rutiner och gemenskap med arbetskamraterna och känsla av gemenskap med 

samhället var den största förändringen från att ha ett arbete till att bli arbetslös. Kontakten som 

varit med arbetskamraterna under arbetslösheten hade mest bestått av att stanna och hälsa om 

något oväntat möte skett på exempelvis bussen. 

 

5.2 Upplevelser av psykisk hälsa under arbetslöshet 
 

En upplevelse var att inte få någon positiv respons från arbetsgivare när de varit arbetslösa ett 

tag och kanske inte få komma på någon anställningsintervju på flera månader och vilket gör att 

de tappar suget på allt. Detta upplevdes kunna leda till att det går fort nerför och att det är 

viktigt att rannsaka sig själv. Den egna inställningen upplevdes påverka att söka nya arbeten. 

En negativ känsla kan urskiljas i exempelvis det personliga brevet vilket för med sig att 

arbetsgivare inte anställer dem som har en negativ utstrålning, därför ansåg intervjupersonen att 

det var viktigt att tänka positivt. Arbetslösheten upplevdes efter ett tag föra med sig känslan av 

att inte må bra då det inte fanns något konkret att göra förutom att ta hand om barnen, vilket 

ansågs vara jätteviktigt men att egenstimulansen inte var tillräcklig. 

 

Vad kan jag ändra på? Jag tror att, för mig så upptäckte jag förut att jag måste, 

jag var tvungen att ändra inställning till. Till mig själv och arbetslivet… 

(Intervjuperson 3) 
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Arbetslöshet upplevdes vara trist och leda till att inte bli behandlad på ett bra sätt genom att 

exempelvis inte kunna köpa lägenhet och bil på grund av inkomsten. Känslan av att endast leva 

för att leva upplevdes som att drabbas av depression. En annan upplevelse var att det inte är 

roligt att vara arbetslös samt att arbetsförmedlingen upplevdes ge lite stöd och borde kämpa lite 

mer för att hjälpa arbetslösa. Det upplevdes att anställningsintervjuer kan föra med sig bättre 

självkänsla och att om inte hjälp finns från arbetsförmedlingen och inte stöd från individer runt 

omkring kan det leda till många problem för individer. En upplevelse var att arbete är ”näst 

intill nödvändigt […] för att folk skall må bra”. (Intervjuperson 4) Det ansågs även att politiker 

borde se hur det är att vara arbetslös och inte ha någon gemenskap och inte tillräckligt med 

ekonomi. 

 

Det som är jättejobbigt det är alltså om man inte har jobb då har man inga 

pengar. Det är alltså. Det är livet om man har, du vet just nu allt blir mycket 

dyrt […] om man studerar inget bidrag, ingenting. Om man inte har jobb 

måste man tänka hela tiden... (Intervjuperson 1) 
 

5.2.1 Negativa upplevelser  
 

Negativa upplevelser av arbetslösheten uppgavs vara ekonomiska problem som bland annat 

innebar svårigheter med att betala hyran. Andra negativa upplevelser var att det var tråkigt och 

jobbigt att vara hemma hela dagarna när det inte är självvalt. En upplevelse var att det är stor 

skillnad mellan att vara föräldraledig och arbetslös, då föräldraledigheten är planerad men 

arbetslöshet inte är självvald och upplevdes därmed ha fört med sig en mer negativ känsla. 

Tjafs gällande vem som skall göra vad i hemmet uppgavs kunna uppstå om båda föräldrarna 

var hemma samtidigt och rutinerna uppgavs bli osammanhängande på grund av arbetslöshet. 

Ensamhet och utanförskap upplevdes vara negativa upplevelser samt att självkänslan 

påverkades negativt av arbetsarbetslöshet. ”Självkänslan blir sämre allt efter tiden går. Det blir 

den absolut!” (Intervjuperson 3). Förutom rutiner har arbetslöshet fört med sig depression. 

Först efter två år började depressionen att vända och leda till ett bättre välmående på grund av 

en graviditet vilket förde med sig mer fokus på sig själv och barnet.   

 

Men det negativa. Det är ju att, man är helt enkelt ensam. Ensamheten och sen 

man är deprimerad och man blir mer sjuk och man blir så känslig för minsta 

lilla grejen så blir man så känslig... (Intervjuperson 4) 
 

5.2.2 Positiva upplevelser 
 

Intervjupersonerna delade inte samma positiva upplevelser av att vara arbetslös. Några 

upplevelser som uppgavs vara positiva var att arbetslösheten lett till att några intervjupersoner 

träffade sitt eller sina barn mer samt hade kommit närmre dem på grund av att de fått vara 

hemma och ta hand om barnen. En upplevelse var att arbetat från tidig morgon till sen 

eftermiddag förde med sig att föräldern knappt såg sitt barn under vardagarna. En annan 

upplevelse var att föräldraledighet var positivt under arbetslöshet på grund av möjligheten att få 

stanna hemma med barn. Känslan av att kunna sova längre på morgonen och lägga sig senare 

på kvällen upplevdes vara positiv. Ytterligare någonting positivt med arbetslösheten ansågs 

vara att kunna ta semester när helst de ville förutsatt att det fanns någon mer i hushållet som 

kunde försörja en. En annan positiv upplevelse av arbetslöshet var att: ”Det blir roligt om man 

går ut och träffar lite människor...” (Intervjuperson 1). Det upplevdes även positivt att 

exempelvis åka bort någonstans med barnet.  
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5.2.3 Upplevd hälsa 
 

Intervjupersonerna uppgav vid intervjutillfället att de hade en god hälsa och mådde bra. En 

anledning till det var föräldraledigheten som innebar att barnet inte börjat på vanliga förskolan 

ännu, vilket medförde att en förälder kunde vara hemma med sitt eller sina barn. En upplevelse 

var även att hälsan var god på grund av att fysiska besvär avtagit men en motsatt upplevelse var 

att hälsan var god förutom fysiska besvär. Upplevelserna av hälsan i allmänhet på grund av 

arbetslösheten varierade från god till dålig. Nedanstående citat är en av intervjupersonernas 

upplevelse. 

 

Just nu mår jag bra för att jag är hemma med barn. Jag jobbar inte. Ingenting. 

Hon har inte börjat dagis heller. Å jag kan känna mig, jag mår bra. 

(Intervjuperson 5) 

 

Arbetslöshet upplevdes inte vara bra på grund av att arbete är ”ett måste” och en undrade vem 

som kan tycka om att vara arbetslös. Betydelsen av arbetsarbetslöshet beskrevs som tråkig och 

negativ. 

 

Det blir svart framför ögat och trist och tråkigt och sen ensamhet. Det är 

mycket så här negativt när jag tänker på ordet arbetslöshet. Det blir så tråkigt. 

Det är ingen som säger att jag är arbetslös och jag är glad... (Intervjuperson 4) 

 

Arbetslöshet ansågs av intervjupersonerna vara negativt både för att ekonomin blir sämre samt 

att gemenskap och rutiner påverkas negativt. En annan upplevelse var känslan av att ha ett 

större värde och därmed god självkänsla under arbete. Avundsjuka på dem som hade arbete 

upplevdes i början av arbetslösheten och det tog cirka sex, sju månader tills avundsjukan 

började avta och en mer positiv känsla började upplevas. Då började positiva tankar kring att 

det faktiskt går att få ett arbete om inriktning byttes och vidarestudier genomfördes. En annan 

upplevelse av ordet arbetslöshet var att den som var arbetslös uppfattar arbetslösheten som en 

stämpel från omgivningen. 

 

Man får ju stämpel på sig när man är arbetslös. Det är många som ser ner på 

en att man är arbetslös känns det som. Det är många som frågar 'vad jobbar 

du med'? Jag är arbetslös. 'Jaha' säger de. Det är en annan fråga om man har 

jobb då blir de mer positiva. (Intervjuperson 2) 

5.3 Öppna förskolans betydelse för de arbetslösa föräldrarna 
 

Intervjupersonerna besökte öppna förskolan mellan en till tre tillfällen i veckan och ansåg att 

öppna förskolan var betydelsefull för både dem som föräldrar och deras barn. Öppna förskolan 

upplevdes vara ett roligt ställe att ta med barnen till. Det är positivt för både barn och föräldrar 

då barnen kan leka med varandra eller bara kolla på varandra. Det upplevdes även positivt att 

kunna prata med andra vuxna i samma situation över en kopp kaffe. Det fanns upplevelser av 

att öppna förskolan tillhandahåller stöd och hjälp för att kunna hantera olika situationer samt att 

barnen ges möjlighet att lära sig svenska som inte pratas i hemmet. En upplevelse var att öppna 

förskolan är bra för att kunna ta sig utanför hemmet och umgås med andra vuxna och deras 

barn. Öppna förskolan upplevdes även vara positiv då barnet inte börjat på vanlig förskola och 

att föräldrarna kan prata med andra föräldrar som är i liknande situationer. 
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Det är jätteviktigt att det finns öppna förskolor och så där att gå till så man får 

lite vuxna å prata med också. Det är lätt att det bara blir barnen fyra månader 

i sträck. Om man bara skall vara hemma eller bara gå till lekparken utanför 

till exempel. Då. Det är inte säkert att det går några andra vuxna dit med sina 

barn... (Intervjuperson 3) 

 

Öppna förskolan besöktes inte av intervjupersonerna när de arbetade på grund av att det inte 

fanns tid eller för att de inte hade barn. De berättade att de började besöka öppna förskolan när 

de fick barn och det var först under arbetslösheten som det fanns tid till att besöka den. Detta 

innebar upplevelser av att öppna förskolans betydelse förändrades under arbetslösheten då det 

tidigare inte varit möjligt att besöka den under arbetstid. 

 

Aktiviteter som öppna förskolan genomfört utanför sina lokaler uppskattades av både föräldrar 

och barn. Några intervjupersoner har varit med och grillat, badat etcetera medan några andra 

inte varit delaktiga i dessa verksamheter. De som varit med uppskattade det och ansåg det roligt 

att det skedde verksamheter utanför öppna förskolans lokaler.   

 

5.3.1 Öppna förskolans personal 
 

Intervjupersonerna upplevde att öppna förskolans personal var bra stöd för dem som föräldrar. 

En åsikt var att personalen på öppna förskolan är jätteviktig, åtminstone de första gångerna som 

öppna förskolan besöks på grund av att det är personalen som skall öppna armarna och 

välkomna en. Personalen skall även informera vad en öppen förskola innebär så att föräldrarna 

skall ha klart för sig att det inte är ett dagis (vanlig förskola). Det är viktigt för att föräldrarna 

skall veta vad det är som gäller. En upplevelse var att personalen skulle finnas där för att hjälpa 

till men att det är föräldrarna som ansvarar för sitt eller sina barn. Detta upplevdes uppfyllas 

och trots att den besökta öppna förskolan inte låg närmast bostaden valdes den att besökas tack 

vare den välkomnande personalen. Öppna förskolans personal upplevdes vara stöd i specifika 

situationer som exempelvis råd för hur barnet skall hanteras i olika situationer eller skilsmässor. 

Personalen upplevdes vara hjälpsam med exempelvis det svenska språket under situationer som 

medfört lässvårigheter. En annan upplevelse var att personalen gör så gott de kan för att hjälpa 

till. 

 

...om man mår dåligt då kan man ju få prata med en i personalen och gå undan 

och sitta och prata om det behövs. Och det. Det är många föräldrar som börjar 

prata. Det är. Det är inte många förskolor som har det heller. Så det. Det är 

jättebra. (Intervjuperson 2) 

 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Studiedesign och urval 
 

Kvalitativ metod användes i denna studie för att avsikten var att studera upplevelser av psykisk 

hälsa under arbetslöshet och öppna förskolans betydelse för de arbetslösa småbarnsföräldrarna. 

Den kvalitativa metoden valdes dessutom på grund av att tidigare studier (se exempelvis 

Jönsson 2003a) framhållit vikten av mer kvalitativ forskning för att studera känslor och 
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upplevelser i samband med arbetslöshet. Författaren valde även att genomföra intervjuer för att 

en enkätundersökning kräver många individer vilket kan vara svårt att nå genom öppna 

förskolor eftersom verksamheten är frivillig. Föräldrarna kan uppsöka öppna förskolor när de 

vill under öppettiderna och har ingen skyldighet att informera om när de kommer dit nästa gång. 

På grund av detta ansågs en kvalitativ metod mer genomförbar samt på grund av att författaren 

ville studera upplevelser av arbetslöshet och öppna förskolans betydelse. 
 

Anledningen till att intervjupersonerna kontaktats genom personal från två öppna förskolor var 

att två personer från den första öppna förskolan inte ställde upp. Ytterligare en tänkbar 

intervjuperson försökte kontaktas från den första öppna förskolan men telefonnumret visade sig 

efter flertalet försök inte längre vara i bruk. På grund av att denna intervjuperson inte kunde 

kontaktas beslutade författaren att leta vidare efter intervjupersoner från andra öppna förskolor. 

Två öppna förskolor kontaktades och en ställde upp med två intervjupersoner. Dock ställde 

dessa intervjupersoner in mötet samma dag intervjuerna skulle genomförts. Istället ställde en 

annan intervjuperson upp samma dag efter förfrågan av personalen. Trots detta anser författaren 

att urvalet är strategiskt på grund av att alla är i olika åldrar, har olika civilstånd, olika etnicitet 

samt olika arbetslivserfarenhet och längd på arbetslösheten. En styrka med urvalet är att 

intervjupersonerna är från två öppna förskolor men en svaghet är att fyra intervjuades från den 

första öppna förskolan och endast en från den andra. Om fördelningen varit mer jämn mellan 

öppna förskolorna kunde kanske mer varierande upplevelser kommit fram om den första öppna 

förskolan varit ovanligt bra eller dålig jämfört med de övriga öppna förskolor.   

 

En lärdom till kommande studier är att ha större urval om få individer skall intervjuas. I denna 

studie tror författaren att det är målgruppen, det vill säga de arbetslösa föräldrarna som besöker 

öppna förskolan, som är anledningen till att få individer ställde upp för intervju. Det visade sig 

också att arbetslösa småbarnsföräldrar kan vara mycket upptagna och svåra att nå. Då studiens 

syfte var att studera just den målgruppens upplevelser av den psykiska hälsan relaterat till att 

vara arbetslös ansåg författaren att det bästa var att kontakta fler öppna förskolor då det 

ursprungliga urvalet inte räckte till.  

 

Författaren fick hjälp med urvalet av personalen från de öppna förskolorna för att personalen 

visste vilka som var arbetslösa eller lättare kunde fråga besökarna. Då arbetslöshet och psykisk 

hälsa kan uppfattas som känsliga ämnen var det en fördel att personalen hjälpte till med urvalet. 

Styrkan med att öppna förskolans personal hjälpt till med urvalet är att författaren inte påverkat 

vilka intervjupersoner som intervjuats förutom att personalen utgått från vissa kriterier 

författaren satte upp. En svaghet med urvalet är att tre intervjupersoner från första öppna 

förskolan inte ställde upp för intervju. Anledningen till att det kan vara en svaghet är att de som 

inte ställde upp kanske hade kunnat medföra kompletterande upplevelser av arbetslöshet och 

psykisk hälsa. Urvalet kan även uppfattas som att endast de som haft intresse för intervjun valt 

att ställa upp. En svaghet med att personalen hjälpt författaren med urvalet kan vara att de som 

kontaktades kanske är de som personalen har bra kontakt med och de som gillar öppna 

förskolan. Positivt med urvalet kan även vara att personalen tog fram ett varierande urval och 

en styrka är bland annat att inte endast kvinnor intervjuats och att intervjupersonerna inte var i 

samma ålder.   
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6.1.4 Datainsamling och instrument 
 

En svaghet för studien gällande intervjuerna kan ha varit att ingen pilotstudie gjordes innan 

intervjuerna genomfördes. Dock har intervjuguiden studerats av både författaren, hennes 

handledare samt personal från den första öppna förskolan för att se till att intervjuguiden 

överensstämde med studiens syfte men även för att minimera risken att kränka någon 

intervjupersons integritet. Arbetslöshet är ett känsligt ämne vilket författaren haft i beaktande 

under hela studiens process. Författaren testade intervjuguiden två gånger på en närstående för 

att utveckla både intervjuguiden och förbereda sig själv för de kommande intervjuerna. Dock 

hade en pilotstudie varit bättre då den närstående inte varit arbetslös vilket var en förutsättning 

för intervjuguiden.  

 

Anledningen till att intervjuerna genomfördes på öppna förskolorna var att det ökade chansen 

för att intervjupersoner skulle ställa upp. Alla rum som intervjuerna genomfördes i var stängda 

för att intervjupersonerna och författaren inte skulle bli avbrutna. Under tre av de fem 

intervjuerna var barn med i rummet vilket kan ha påverkat föräldrarnas uppmärksamhet men 

dessa barn var under två år och föräldrarna verkade inte distraherade av dem. Författaren anser 

därför att svaren inte påverkats av att barnen varit där men möjligtvis kan barnens närvaro 

bidragit till längden av intervjuerna. 

 

Alla rummen hade fåtöljer eller en soffa, tre av dessa har ansetts haft en avslappnad miljö på 

grund av att det var tyst utanför dessa rum. Ett av rummen var personalens kontor vilket 

innebar att det blev högre ljudnivå utanför rummet. Detta kan haft en påverkan på intervjuerna 

som genomfördes i det rummet på grund av att ljudnivån utifrån kan ha haft en påverkan på 

intervjuernas längd och innehåll. Det är möjligt att intervjupersonerna kan ha känt sig stressade 

eller eventuellt inte vågat uttrycka sina känslor och upplevelser lika mycket som om de suttit i 

en tystare miljö. De visade dock inga yttre tecken på att de kände sig stressade, pressade eller 

liknande.  

6.1.5 Analys 
 

Intervjuerna transkriberades ordagrant för att bevara intervjuernas tillförlitlighet. Alla 

intervjuerna lästes igenom efter transkriberingen tillsammans med ljudinspelningen för varje 

intervju. Detta gjordes för att säkerställa att det som transkriberats var detsamma som sades 

under de enskilda intervjuerna. Därefter markerades alla svar på frågeställningarna i olika 

färger. En färg användes per frågeställning och detta gjordes för att ta ut all relevant 

information som besvarat frågeställningarna. Därefter lästes intervjuerna igenom ytterligare en 

gång för att säkerställa att allt relevant kom med. Materialet sorterades under respektive 

frågeställning för att studera helheten av intervjuerna. Meningskoncentrering genomfördes 

utifrån de sammanslagna intervjuerna för att sammanfatta intervjupersonernas upplevelser.  

 

Anledningen till att intervjupersonerna inte presenterats i samma ordning som intervjuerna 

genomfördes var att personalen på öppna förskolorna inte skall veta vem som sagt vad. 

Ordningen ändrades även för intervjupersonernas skull och för att de inte skall veta vem som 

sagt vad och framförallt för den sista intervjupersonens skull eftersom den intervjun inte 

genomfördes på samma öppna förskola som de andra fyra.  

 

Författaren valde att utifrån studiens frågeställningar skriva om frågeställningarna till teman, ett 

tema för vardera frågeställningen. Utifrån meningskoncentreringen togs stödord ut som beskrev 

varje frågeställning och bildade studiens koder. Koderna delades upp och bildade kategorier för 
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att beskriva varje tema med olika kategorier för att underlätta resultatets redovisning.  

 

Författarens förförståelse innan intervjuerna genomfördes var att det inte endast är negativt att 

vara arbetslös småbarnsförälder. Detta på grund av att barnen ansågs kunna ha en positiv 

påverkan för föräldrarnas psykiska hälsa. Denna förförståelse skulle kunna påverkat 

genomförandet och analysen av intervjuerna omedvetet även om en objektiv hållning 

eftersträvades.   

 

6.1.6 Studiens trovärdighet och överförbarhet 
 

Trovärdighet gäller hur väl data och analysprocesser undersökt det som studien avsett. För att 

uppnå trovärdighet i urvalet bör deltagarna ha olika erfarenheter vilket ökar möjligheterna att 

belysa forskningsfrågan utifrån flertalet olika aspekter (Graneheim & Lundman 2003). Studien 

syftade att undersöka olika upplevelser av arbetslöshet. Detta har uppfyllts men någonting som 

kan ha påverkat studiens trovärdighet var att endast fem individer intervjuades. 

Intervjupersonerna hade olika erfarenheter även om alla var arbetslösa. Ingen var i samma ålder 

och alla hade olika tidigare arbetslivserfarenheter vilket kan ha ökat trovärdigheten för denna 

studie.  

 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning studiens resultat kan överföras till andra situationer 

eller grupper (Graneheim & Lundman 2003). Denna studie anses inte kunna överföras på andra 

grupper då studien undersökt en specifik grupps upplevelser. Den skulle kunna jämföras med 

liknande studier i kanske andra kommuner som undersöker arbetslösa småbarnsföräldrars 

upplevelser.  

6.2 Resultatdiskussion    
 

Resultaten visar att arbetslösa småbarnsföräldrars psykiska hälsa påverkades negativt när de 

gick från arbete till arbetslöshet. Detta på grund av att framförallt ekonomin försämrades vilket 

de ansåg vara jobbigt då de hade ansvar även för sitt eller sina barn. När de varit arbetslösa 

under en obestämd tid visade det sig att de upplevde sin psykiska hälsa bättre i och med att de 

hade ansvar för barnen och inte enbart sig själva. Detta innebar att barnen kan vara en 

skyddande faktor för föräldrarnas psykiska hälsa trots försämrad ekonomi.    

 

Övergången från arbete till arbetslöshet upplevdes vara trist, tråkig och därmed negativ. Detta 

berodde främst på försämrad ekonomi. Intervjupersonernas upplevelser av försämrad ekonomi 

påverkade den psykiska hälsan genom bland annat ökad stress. Några intervjupersoner 

upplevde till skillnad från Jönsson (2003b) samt Warr och Jackson (1985) att längden på 

arbetslösheten ökade engagemanget för sökande av nytt arbete. Dock upplevde 

intervjupersonerna det jobbigt att gång på gång bli nekade anställning, men det var först efter 

längre tids arbetslöshet som intervjupersonerna började rannsaka sig själva. Författaren tror att 

skillnaden mellan tidigare studier och denna studie kan ha påverkats av vilken målgrupp som 

studerats. Föräldrar har inte endast ansvar för egen försörjning utan även av sina barns. Detta 

upplevde intervjupersonerna under intervjuerna vara jobbigt då några var oroliga för barnen 

och tyckte det var jobbigt att inte kunna köpa det barnen behöver och vill ha. 

 

Intervjupersonerna upplevde förutom försämrad ekonomi att kontakten med omvärlden 

minskade under arbetslöshet. Den känsla av att stå utanför samhället som framkom i 

intervjuerna visar hur viktiga de psykosociala behoven är under arbetslöshet. Resultatet 

understryker behovet av vidare forskning om psykosociala behov då tidigare forsknings fokus 



 

18 

 

varit ekonomiska behov. Även Rantakeisu och Jönsson (2003) har visat att den psykiska hälsan 

påverkas av både ekonomiska och psykosociala behov.  

 

Intervjupersonerna upplevde att den sociala kontakten av minskade under arbetslösheten då 

framförallt kontakten med arbetskamraterna bröts eller minskade. Alla intervjupersoner trivdes 

bättre med att arbeta än att vara arbetslösa även om inte alla trivdes på den före detta 

arbetsplatsen. Den sociala kontakten har även i tidigare studier påvisats minska på grund av 

arbetslöshet (Rantakeisu & Jönsson 2003). 

 

Upplevelserna av arbetslöshet visade sig i tidigare forskning mestadels vara negativa. Enligt 

Åhs och Westerling (2005) påverkas den psykiska hälsan mer negativt under perioder med 

mycket arbetslöshet vilket även denna studie visat då intervjuerna genomförts under 

lågkonjunktur, det vill säga perioder med mycket arbetslöshet. Scutella ochWooden (2008) 

visade att längden på arbetslösheten hade psykologiska konsekvenser, vilket även 

intervjupersonerna i denna studie bekräftat. Minskad självkänsla och depression var mest 

förekommande under korta perioder av arbetslöshet. Om intervjupersonerna varit arbetslösa 

under mer än ett halvår till och med två år upplevdes den psykiska hälsan mer positiv på grund 

av att de började få insikt om nya möjligheter att få arbete. En motsatt upplevelse framkom i 

Jönssons (2003b) studie där självbilden och depression blev sämre efter långa perioder av 

arbetslöshet. Varför Jönssons (2003b) och denna studie skiljer sig kan bero på att denna studie 

intervjuat endast föräldrar och Jönssons (2003b) intervjuade män och kvinnor mellan 19 och 52 

år. Av dessa intervjupersoner hade inte alla barn och majoriteten av dem hade varit arbetslösa 

minst fem år upp till 15 år. Detta kan innebära att förändrad självbilden och depression utlöstes 

efter många års tid vilket i så fall förklarar skillnaden mellan denna och hans studie. 

 

Ingen av intervjupersonerna upplevde arbetslösheten som positiv då bland annat ekonomin 

påverkades negativt och de kände avundsjuka på andra individer med arbete. Tidigare studier 

(Jönsson 3003; Paul & Moser 2006; McKee-Ryan et al. 2005; Åhs & Westerling) har påvisat en 

försämrad psykisk hälsa på grund av försämrad ekonomi.  

 

Överlag upplevde intervjupersonerna sin hälsa som bra. En förklaring till detta kan vara att 

ordet hälsa uppfattades som endast fysisk hälsa även om författaren försökte vara tydlig med att 

det var den psykiska hälsan som efterfrågades. En annan anledning kan även vara att 

intervjupersonerna upplevde sin hälsa som bra under intervjutillfället. 

 

6.2.1 Behov av forskning för öppna förskolans betydelse 
 

En av få rapporter om förskolor fann att, utifrån intervjuer med föräldrar, barn och 

förskolepersonal från elva kommunala förskolor i Stockholm, förskolans betydelse för 

arbetslösa var positiv (Olsson 1997). Betydelsen var positiv då föräldrarna ansåg att de kunde 

få stöd av personalen och att det var positivt för barnen att inte vara hemma hela dagarna. 

 

Det finns både positiva och negativa upplevelser av att vara arbetslös småbarnsförälder men 

öppna förskolans betydelse för dem är endast positiv. Då öppna förskolans betydelse för 

arbetslösa småbarnsföräldrar inte tidigare påvisats kan denna studie vara en grund för vidare 

forskning. Författaren tycker det är viktigt att uppmärksamma arbetslöshet ur mer än barn, 

ungdomars och äldres perspektiv.  
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6.2.2 Författarens synpunkter 
 

Författaren tyckte det var intressant att alla intervjupersonerna beskrev att ekonomin påverkade 

deras psykiska hälsa. Det var på grund av framförallt ekonomin som arbetslöshet upplevdes 

negativt. Detta har påvisats i tidigare forskning och författaren valde därför att inte fråga om 

intervjupersonernas upplevelser av den ekonomiska situationen arbetslöshet bidragit till. Trots 

detta pratade alla om ekonomin vilket författaren anser vara ett viktigt bifynd i denna studie.  
 

Arbetslösa småbarnsföräldrars psykiska hälsa är ett ämne som inte studerats i någon större 

utsträckning. Det finns behov av forskning om ämnet då det över lag finns färre studier om 

psykisk hälsa än fysisk. Psykisk ohälsa uppfattas även ofta som psykisk sjukdom vilket 

författaren inte har studerat. Studiens resultat av mestadels negativa upplevelser och psykisk 

ohälsa understryker behov av vidare forskning. Det finns studier som undersökt psykisk hälsa 

och arbetslöshet men dessa studier har ofta fokus på psykisk hälsa på grund av försämrad 

ekonomi. Författaren fann en studie av Skreden et al. (2008) som utförts i Norge som följde 

mödrar och fäders psykiska hälsa under fem års tid med start från det att barnen föddes. 

Eftersom det är barn mellan noll och fem år som är välkomna till öppna förskolor i Sverige är 

den studien av särskilt intresse. Studier som undersökt föräldrar till barn som besöker öppna 

förskolor har författaren inte funnit och anser det därför vara ett viktigt ämne att forska om.  

6.3 Etikdiskussion 
 

Med utgångspunkt från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer, informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet, genomfördes följande justeringar i studien 

(Vetenskapsrådet 2002). Utifrån informationskravet ansåg författaren det vara betydelsefullt att 

informera om studiens syfte för intervjupersonerna både skriftligt och muntligt. Alla 

intervjupersoner läste missivbrevet innan intervjun startade. Dock hade endast en av dessa läst 

det innan intervjutillfället. Resterande läste missivbrevet på plats innan intervjun genomfördes. 

Alla utom en hade fått muntlig information om ljudinspelningen samt syftet med intervjun via 

telefon eller direkt möte. Författaren lämnade missivbrev till en av intervjupersonerna på första 

öppna förskolan vecka 13 men på grund av att ingen av de övriga befann sig på plats lämnade 

författaren de övriga kopiorna av missivbrevet till personalen på den första öppna förskolan. 

Författaren anser att informationskravet uppfyllts men att det är bättre att alla intervjupersoner 

får läsa missivbrevet minst en vecka före intervjun. Dock var detta inte möjligt på grund av att 

de som utgjorde urvalet inte besökte öppna förskolan innan intervjutillfället. Då 

intervjupersonerna blev informerade via muntlig kontakt av författaren en vecka före 

intervjutillfället anses kravet vara uppfyllt. En invändning finns dock gällande intervjupersonen 

från den andra öppna förskolan. Den intervjupersonen fick inte information direkt av 

författaren en vecka tidigare utan ställde upp samma dag efter förfrågan av personalen på den 

öppna förskolan. Anledningen till detta var att två intervjupersoner som skulle intervjuats den 

dagen ställde in på förmiddagen innan intervjuerna skulle genomförts och personalen frågade 

om det var någon på plats som kunde ställa upp istället. Av dessa föräldrar var det en som var 

arbetslös och kunde ställa upp inom en timme efter förfrågan. Den intervjupersonen hade inte 

fått första informationen direkt av författaren och inte haft en veckas betänketid heller vilket 

kan ha påverkat informationskravet. Dock informerades intervjupersonen på plats av 

författaren och fick missivbrevet och tid att läsa igenom vad studien syftade till.  

 

Samtyckeskravet uppfylldes muntligt genom att både missivbrevet och författaren informerat 

om studiens frivillighet. 
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Författaren valde medvetet att inte presentera intervjupersonerna i den ordning intervjuerna 

hölls på grund av att antalet genomförda intervjuer var få. Personalen på båda öppna 

förskolorna har även hjälpt författaren med urval samt lokal för intervjuerna och vet vilka som 

blivit intervjuade samt ordningen. För att konfidentialitetskravet skulle uppfyllas tog författaren 

ställning till att ändra ordning på intervjupersonerna så att intervjuperson ett inte var den 

individen som intervjuades först, som nummer två, nummer tre etcetera. Författaren har även 

valt att inte beskriva urvalet efter etnisk härkomst då hon anser att antalet genomförda 

intervjuer var för få samt att det inte var relevant för studien då alla intervjupersoner pratar 

flytande svenska och har bott i Sverige under minst fem års tid.  

 

Nyttjandekravet uppfylldes både muntligt och skriftligt, muntligt genom att förklara att det är 

ett examensarbete som kommer läggas upp på databasen DiVA och lämnas till personalen på 

öppna förskolorna som ställt upp samt till alla som intervjuats. Skriftligt uppfylldes 

nyttjandekravet genom missivbrevet där författaren tydligt beskrev syftet med studien samt att 

inspelningarna och utskrifterna av intervjuerna kommer att raderas efter att uppsatsen blivit 

godkänd. 

 
 
7 SLUTSATSER 
 
 

 Förändringen från arbete till arbetslöshet påverkade småbarnsföräldrarnas psykiska 

hälsa negativt på grund av försämrad ekonomi och minskat socialt umgänge. 
 

 Barnen var en skyddande faktor för föräldrarnas psykiska hälsa trots den försämrade 

ekonomin. 
 

 Den psykiska hälsan upplevdes mestadels negativ under arbetslöshet och påverkade 

föräldrarnas självkänsla negativt. 
 

 Öppna förskolan upplevdes endast positiv, mestadels tack vare stödjande personal. 

 

 Det krävs mer forskning om arbetslösa småbarnsföräldrars psykiska hälsa och öppna 

förskolans betydelse för dem.  
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BILAGA 1, Intervjuguide 
 
 

Informera samtycke 

 För att utskriften av intervjun skall kunna genomföras behöver jag ta hjälp av en dikta-

fon som spelar in intervjun. Godkänner du det? 

 Det är frivilligt att delta i intervjun och du får sluta när du vill men din medverkan har 

betydelse för studiens kvalitet. 

Informera konfidentialitet 

 Inga personliga uppgifter som kan leda tillbaka till dig kommer att redovisas i examens-

arbetet. 

 Alla uppgifter som kan leda tillbaka till dig kommer att förstöras när examensarbetet är 

godkänt. 

 Till dess examensarbetet är godkänt kommer inspelningen av intervjun och eventuella 

andra uppgifter att förvaras inlåst och endast jag som författare och min handledare har 

tillgång till detta. 

 

Vill du berätta lite om dig själv? 

 Ålder? 

 Civilstånd? 

 Antal barn? Ålder? 

 Intressen? 

 Utbildning? 

 Längden arbetslöshet? 

 

TEMA 1, Arbetslöshet  

 Har du haft arbete/-n?  

- Vad hade du för arbete innan du blev arbetslös? 

- Trivdes du på arbetsplatsen? 

 Hur kände du när du blev arbetslös? 

- Kan du ge exempel? Varför tror du att du kände så? 

 Hur mår du nu?  

- Bättre eller sämre? På vilket sätt? Varför tror du att du känner så? 

  Upplever du att arbetslösheten förändrat ditt välbefinnande?  

- På vilket sätt? Vad tror du det beror på? 
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 Kan du ge exempel på vad som är negativt med att vara arbetslös?  

- Vad tror du det beror på? Kan du utveckla? 

 Kan du ge exempel på vad som är positivt med att vara arbetslös?  

- Vad tror du det beror på? Kan du utveckla? 

 

TEMA 2, Socialt 

 Hur var stämningen på din tidigare arbetsplats?  

- Kan du ge exempel? Positivt/ negativt? 

- Varför tror du att stämningen var så? 

 Hade du många arbetskamrater innan arbetslösheten?  

- Varför tror du att du (inte) hade det? 

-  Upplever du detta som positivt eller negativt? 

 Upplever du att du har mer eller mindre kamrater nu?  

- Vad tror du det beror på? 

 Känner du dig mer eller mindre social nu än innan du blev arbetslös?  

- Hur mår du på grund av detta? Vad tror du det beror på? 

 Har du lättare eller svårare att prata med människor nu än innan arbetslösheten? 

- Kan du ge exempel? Vad tror du det beror på? 

 

TEMA 3, Psykisk hälsa 

 Hur upplever du din hälsa?  

- God eller dålig? Vad tror du det beror på? 

 Upplever du att du mår bra? 

- På vilket sätt? Vad tror du det beror på? 

 Upplever du att din hälsa förändrats från innan du blev arbetslös tills efter arbetslöshe-

ten? 

- Positivt/ negativt? På vilket sätt? Varför tror du att du känner så? 

 

TEMA 4, Öppna förskolan 

 Vad betyder öppna förskolan för dig? 

-  Positivt/ negativt? 
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 Besökte du öppna förskolan innan du blev arbetslös?  

- Varför/ varför inte? 

 Upplever du att öppna förskolans betydelse för dig förändrats på grund av din arbets-

löshet? 

- Positivt/ negativt? Kan du ge exempel? Vad tror du det beror på? 

 Upplever du att du kan få stöd av öppna förskolans personal? 

- På vilket sätt upplever du att du (inte) får det? Varför (inte)? 

 Upplever du att du deltar i öppna förskolans verksamheter?  

- På vilket sätt? Kan du ge exempel? 

 

Avslutande reflektion 

 Finns det några mer upplevelser av arbetslöshet som du vill dela med dig av? 

Tack för att du ställde upp i denna intervju! 

 Kan jag kontakta dig igen om det skulle behövas kompletterande information? 

- Hur vill du bli kontaktad?   

 

Examensarbetet kommer efter det blivit godkänt läggas upp på databasen DiVA som är en 

databas för uppsatser och den kommer även att lämnas till öppna förskolans personal.  

 

 Vill du ta del av examensarbetet? 

 

Tack för din medverkan! 



 

 

 

BILAGA 2, Missivbrev 

 

 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Sofia Löfgren och jag är student på Folkhälsovetenskapliga programmet vid 

Mälardalens högskola i Västerås. 

 

Mitt examensarbete handlar om att intervjua småbarnsföräldrar som varit arbetslösa under 

minst tre månaders tid. Studiens syfte är att undersöka den psykiska hälsan under arbetslöshet 

och vilken betydelse öppna förskolan har för Dig som förälder. Du har blivit utvald att delta i 

undersökning för att du passar in på kriterierna för denna studie. Jag anser att psykisk hälsa 

under arbetslöshet och öppna förskolans betydelse för Dig är viktigt att uppmärksamma. Det 

är frivilligt att delta i studien men dina svar har betydelse för studiens kvalitet.  

 

Intervjun kommer att spelas in med hjälp av en diktafon (ljudinspelare) för att jag som 

författare kommer att kunna analysera intervjun. Du som blir intervjuad kommer att ha 

skyddad konfidentialitet, det vill säga namn, personuppgifter, adress och andra uppgifter som 

kan leda till dig kommer att vara anonyma i rapporten och inspelningen av intervjun kommer 

endast jag och min handledare att lyssna på.  

 

När examensarbetet godkänts kommer inspelningen av intervjun och de utskrivna intervjuerna 

att raderas så att Du kommer förbli anonym i studien. Om du vill får du gärna ta del av den 

färdiga rapporten som tack för att Du ställde upp på att bli intervjuad. 

 

 

Vid frågor eller annan information kontaktas jag på telefonnumret 070-XXX XX XX och  

e-post: sln07010@student.mdh.se    

Min handledare, Susanne Eriksson kontaktas på telefonnumret 021-XXXXXX och 

e-post: (handledarens e-postadress)   

 

 

Tack för din medverkan!  

 

 

Med vänlig hälsning 

Sofia Löfgren 

 

 

 

 

 
 


