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Sammanfattning 
Syfte: Att beskriva hur unga kvinnor med psykisk ohälsa som deltar i en kognitivt 
inriktad självstärkande intervention, resonerar avseende sina resurser och 
möjligheter för att skapa förutsättningar till att skaffa ett arbete/studera och komma 
in i en social gemenskap. Vidare är syftet att kartlägga vilka motiv och 
förväntningar informanterna hade för att gå utbildningen.

Metod: Fem intervjuer med unga arbetslösa kvinnor med psykisk ohälsa 
genomfördes och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: I analysen av intervjuerna framkom följande tema: Framtidstro, Behov 
av stärkt självkänsla, Utanförskap och en önskan om gemenskap samt Behov av 
sysselsättning och vägledning. Genom interventionen och i samvaro med andra så 
hade de fått redskap för att tänka positivt.

Slutsats: Interventionen är en åtgärd som distriktssköterskan kan vidta för att 
hjälpa och förhoppningsvis förbättra den psykiska hälsan för dessa unga kvinnor. 

Nyckelord: KASAM (Känsla av sammanhang), Självkänsla, Self-efficacy, 
Ungdomar, Kvinnor, Psykisk ohälsa, Arbetslöshet

                                                                                                                                 2



Abstract
Aim: To describe how young women with mental illness, who participate in a 
cognitively oriented self-strengthening intervention, reason about their resources 
and capabilities to create   conditions for obtaining employment or engage in 
studies. Another aim is to identify the informants’ motivations and expectations in 
participating in the training. 

Method: Five interviews with unemployed young women with mental illness was 
performed and analyzed with qualitative content analysis.

Results: The analysis of the interviews revealed four themes; Belief in the future, 
The need for strengthening self-esteem, Alienation and a desire for solidarity and 
The need for employment and guidance. Furthermore, fellowship with like-minded 
people in the same situation created a sense of optimism. 

Conclusion: The present study suggests actions to be taken by the district nurse in 
order to hopefully improve the mental health of these women.
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1 Bakgrund
Distriktssköterskans yrke är mångfacetterat vilket innebär möten med personer i 

olika åldrar och som upplever olika grad av ohälsa. Under senare år har studier 

visat att psykisk ohälsa hos unga människor, framförallt kvinnor, är ett växande 

folkhälsoproblem. Dessa kvinnor söker ofta för diffusa ohälsoproblem i 

primärvården eller hos skolhälsovården. Det är en utmaning att som 

distriktssköterska i primärvården eller som skolsköterska möta dessa individer och 

erbjuda adekvat vård. Då psykisk ohälsa ofta är ett diffust och omedvetet problem.

1.1 Psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa är ett av våra största folkhälsoproblem (Socialstyrelsen, 2005) och 

utgör en stor del av sjukdomsbördan i Sverige och andra höginkomstländer 

(Moradi, Allebeck, Jacobsson och Mathers, 2006; Beaglehole och Bonita, 2004). 

Detta till trots finns ingen vedertagen definition. Socialdepartementet har i den 

senaste rapporten i ämnet skrivit: ”Begreppet psykisk ohälsa används på olika  

sätt i olika sammanhang. I vissa sammanhang står psykisk ohälsa för psykiska  

symptom som visserligen kan vara mer eller mindre plågsamma för  

symtombäraren men ändå inte så uttalade att de kan klassificeras som psykisk  

sjukdom. Några vanliga exempel är oro, nedstämdhet, ängslan och  

sömnsvårigheter. Men ofta används psykisk ohälsa också som ett vidare  

samlingsbegrepp som inrymmer såväl psykisk sjukdom som psykisk  

funktionsnedsättning samt sådana besvär som ovan beskrivits” (Socialstyrelsen,  

s3, 2013).  

Den psykiska ohälsan i Sverige innebär stort lidande i form av sänkt livskvalitet för 

individen och ökade kostnader för samhället (Moradi et al, 2006; Beaglehole och 

Bonita, 2004). Unga människor verkar vara särskilt utsatta för psykisk ohälsa både 

i Sverige och i andra länder och allt fler ungdomar, främst flickor, uppger besvär 

av ångest, oro och nedstämdhet (Socialstyrelsen, 2005). Besvärlig 

familjesituationen och sociala relationer bidrar i hög grad till psykisk ohälsa, 

liksom samhälleliga faktorer som arbetslöshet och skolsituation (Socialstyrelsen, 

2009; Merry, McDowell, Hetrick, Bir och Muller, 2004; Zahn-Waxler, Shirtcliff 

och Marceau, 2008). Flera studier påvisar att psykisk ohälsa förekommer betydligt 

oftare hos barn uppvuxna i hem där våld förekommit och/eller hos barn som 
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upplevt svåra uppväxtförhållanden (Hagquist 1998; Olaya, Ezpeleta, de la Osa och 

Doménech 2010; Wadsby, Svedin och Sydsjö, 2007; Skaale Havne, Brevik, 

Stormark och Jakobsen, 2001; Rivara, Andersson, Fishman, Bonomi, Reid och 

Carell, 2007). Studierna kan påverkas på ett negativt sätt om ungdomar upplever 

otrygghet i hemmet (Van Roy, Groholt, Heyerdahl och Clench-Aas, 2006). Den 

största ökningen av psykisk ohälsa har skett bland unga vuxna (21–24 år) och 

framför allt hos kvinnorna. Orsaken till denna ökning är multifaktoriell, men 

studier har visat att låg självkänsla ger en ökad sårbarhet för psykisk ohälsa. 

Självkänslan byggs upp under barn- och ungdomsåren och den yttre miljön som 

familjen och skolan är av stor betydelse för utvecklande av en god självkänsla.  

Författarna har i denna studie benämnt ordet självkänsla i termer av både 

självkänsla och self-esteem som inkluderas i samma betydelse. Vilket även stöds i 

studien av Rasmussen, Eriksson, Bokedal och Elinder (2004).

1.1.2 Self-efficacy och self-esteem
Self-efficacy är ett begrepp som enligt Bandura (1995), avser tron på den egna 

förmågan att organisera och genomföra loppet av åtgärder som krävs för att 

hantera specifika situationer. I vilken grad man tror sig kunna klara av och ändra 

sitt beteende handlar om tilltro till ett specifikt beteende i en specifik situation. 

Dessa förväntningar på den egna tilltron har en avgörande betydelse för om 

individen tar initiativ till en viss handling och hur mycket han eller hon anstränger 

sig och hur länge man vidmakthåller att försöka klara av handlingen då hinder 

uppstår/dyker upp. Är tron på sig själv hög så ökar möjligheten att utföra 

uppgiften. En individ med högt self-efficacy väljer oftare uppgifter som är mer 

utmanande och har oftare högre uthållighet i jämförelse med personer med en lägre 

grad av self-efficacy (Bandura, 1997). Enligt Bandura kan man identifiera fyra 

källor som kan påverka self-efficacy positivt eller negativt:

• Individen har tidigare erfarenhet av att på ett bra sätt ha klarat av 

uppgiften/beteendet i den specifika situationen.

• Individen ser att någon annan person i liknande situation, har klarat av 

uppgiften.

• Individen blir övertalad av en trovärdig person som säger ”jag är säker på 

att det här kommer att gå bra för dig”.
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• Individens positiva fysiska och psykiska upplevelser av situationen 

(exempelvis att misslyckas med en arbetsuppgift på en arbetsplats, sjunker 

ofta self-efficacy).

Begreppet self-esteem har definierats på olika sätt. Begreppet kan närmast 

översättas med självkänsla. Det vill säga; vad vi anser och hur vi bedömer vår egen 

kompetens. En person med en hög självkänsla upplever sig ha aktning för sig själv 

som individ. En person med låg självkänsla saknar självrespekt och anser sig 

ovärdig och är därmed känslig för att utveckla ångest, oro och upplever en inre 

otrygghet. Vilket inkluderas i aspekten - psykisk ohälsa (Blom, 2011). 

1.1.3 Self-esteem och könsskillnader
 I flertalet studier framgår det att kvinnor upplever sämre self-esteem jämfört med 

män (Hammarström, 1994; Mc Mullin och Cairney, 2004; Keltikangas-Järvinen, 

Kivimäki och Keskivaara, 2003; Jonassaint, Ashley-Koch, Whitfield, Hoyle, 

Richman, Siegler, Royal och Williams, 2012; Schwerdtfeger och Scheel, 2012).

I början av ungdomsåren vid 11–13 års ålder, är den upplevda självkänslan hos 

pojkar och flickor ungefär densamma. För att sedan oftast under puberteten och i 

övergången till vuxen ålder förändras så att pojkar bygger upp en stark, positiv 

självkänsla medans flickornas självkänsla minskar. En av förklaringarna till att 

kvinnor oftare än män drabbas av psykisk ohälsa som stress och depressioner kan 

vara denna låga självkänsla (Mc Mullin och Cairney, 2004). 

1.1.4 Sociala faktorer och self-esteem
I Finland gjordes en studie där författarna undersökte om föräldrars 

uppfostringsmetoder påverkade barnens självkänsla senare i livet. I den finländska 

studien framkom att ett fientligt föräldraskap resulterade i låg självkänsla hos 

framförallt flickor – moderns känslomässiga avslag och låga tolerans ledde till låg 

självkänsla i ung vuxen ålder. Omvänt talade moderns acceptans och 

känslomässiga närhet i tidig ålder för en hög självkänsla hos den unga vuxna 

(Keltikangas-Järvinen et al, 2003). Att vara sjukskriven eller arbetslös under en 

längre tid och samtidigt vara ung, innebär en påtaglig risk för utanförskap. Detta 

leder många gånger till en försämrad självkänsla, som kan resultera i nedstämdhet 

och depression (Mossakowski, 2009) vilket försvårar vägen tillbaka till ett arbete. 

Unga människor och framför allt flickor, rapporterar symtom och psykisk ohälsa i 
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högst utsträckning. Varför det är angeläget att genom olika interventioner stärka 

dessa unga flickors och kvinnors självkänsla (Zahn-Waxler et al, 2008). Elgán och 

Fridlunds (2009) studie visade att unga flickor som fick hjälp att upprätthålla sin 

självkänsla även höjde sin livskvalitet. Studiens resultat påtalar vikten av att stödja 

kvinnor till att uppnå en bra livsstil som ett verktyg för att uppnå ett optimalt 

välbefinnande. Författarna menar att det är av vikt att hälsofrämjandet bör fokusera 

på att höja medvetenheten om kvinnors inneboende beteenden och därmed ge dem 

en möjlighet att även förbättra sin hälsa (Elgán och Fridlund, 2009).  I Sverige 

saknas ett handlingsprogram för hur dessa kvinnor med psykisk ohälsa ska 

omhändertas och vilket stöd som finns att tillgå. Distriktssköterskan saknar ofta 

redskap för att kunna erbjuda adekvat vård till dessa kvinnor. Därtill saknas 

kunskap om hur dessa kvinnor ska bemötas för att kunna identifiera tecken på 

psykisk ohälsa i ett tidigt skede. På vissa håll i Sverige har primärvården 

tillsammans med försäkringskassan och arbetsförmedling startat riktade 

utbildningsinsatser för unga kvinnor med psykisk ohälsa. Utbildningarna bygger på 

teorier som handlar om betydelsen av en god självkänsla, det vill säga self-efficacy 

och coping. 

1.1.5 Self-efficacy, self-esteem, KASAM och coping
Coping kan tillskrivas betydelsen av hur man väljer att hantera händelser i livet 

med de resurser man förfogar över (Fossum, 2007). Självkänsla kan kopplas till 

coping enligt Caprara, Steca, Gerbino, Paciello och Vecchio (2006).  De uttrycker i 

sin studie att ungdomars copingförmåga att hantera positiva och negativa känslor 

bidrog till positiva förväntningar om framtiden, en högre självkänsla och en ökad 

tillfredställelse med livet. Det framkom även i samma studie att ungdomar som 

använde sig av en mindre känslo- orienterad coping och mer problemfokuserad 

coping uttryckte en högre självkänsla (Caprara, et al, 2006). Som människa tvingas 

man att möta motgångar, krav, konflikter och olika problem som måste lösas. 

Antonovsky (1991) beskriver att förmågan att hantera motgångar beror på vår 

”känsla av sammanhang” KASAM (Sense of Coherence; SOC). Med det menar 

Antonovsky (1991) – i vilken utsträckning vi upplever tillvaron som meningsfull, 

begriplig och hanterbar. Han beskriver även hur den känslan byggs upp hos barn 

och vuxna och hur den inverkar på hälsan. Lazarus och Folkman (1984) tar i sin 

bok upp olika copingstrategier för att bemästra/hantera stressfulla situationer. 
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1.2 Omvårdnadsteorier 
Benner och Wrubels (Kirkevold, 2000) omvårdandsteori bygger på Heideggers 

fenomenologiska tolkninga av världen. Benner och Wrubel identifierar följande 

begrepp som det centrala i sin teori – ”omsorg, person, situation, kontext, stress, 

bemästrande (coping), sjukdom, symtom, livscykel, hälsa samt främjade av hälsa” 

(Kirkevold, 2000, s 230). Deras teori grundar sig på deras verklighetsuppfattning. 

Där utgångspunkten från indelning av människan i en kropp och en själ och med 

kroppen som en del av omgivningen och själen som ett rationellt medvetande som 

tillägnar sig kunskap om verkligheten. Det sker med hjälp av sinnesintryck som 

individen utsätts för. Enligt Benner och Wrubel så bygger deras teori på och dess 

konsekvenser för individens syn på stress. Det inkluderar också hur människor 

klarar konsekvenser av både hälsa och sjukdom. Enligt Benner och Wrubels 

människosyn anser de att kropp och själ är integrerade. Benner och Wrubels menar 

med detta att människors upplevelser och kunskaper är av både intellektuell samt 

kroppslig natur (Kirkevold, 2000).  

Det fundamentala i Benner och Wrubels omvårdnadsteori är sambandet mellan 

individen och den livsvärld han eller hon befinner sig i. Deras huvudtes är att 

omsorg i betydelsen av att bry sig om - är det som utgör det grundläggande sätt att 

överhuvudtaget vara i världen och att det är en förutsättning för all mänsklig 

aktivitet. Framförallt så ligger det till grund för människans upplevelse av sjukdom 

och lidande men också för meningsfullhet i människans liv. Detta då Benner och 

Wrubel ser ett klart samband mellan sjukdom och hälsa, men även angående stress, 

bemästrande och välbefinnande (Kirkevold, 2000). 

Genom att gå genom och uppleva olika situationer i livet så får individen med sig 

en ”ryggsäck”. Denna ”säck” har stor betydelse för hur individens förmåga att 

bemästra olika situationer i framtiden. Det kommer i första hand spela en stor 

betydelse för hur individen hanterar och upplever situationen som 

stressframkallande eller inte. Hälsofrämjande åtgärder skall baseras på individens 

egna resurser, samtidigt som vårdgivaren hjälper individen att finna nya 

möjligheter (Kirkevold, 2000).  Ett stöd för att som distriktsköterska kunna 

identifiera unga kvinnor med psykisk ohälsa och via undervisning bistå denna 

patientkategori, kan vara att i sitt arbete utgå utifrån Brunners teori angående 

undervisningsprocessen. Brunner är en av de mest kända och inflytelserika 
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psykologer av det tjugonde århundradet. Han föddes 1915 och betraktas som en av 

nyckelpersonerna inom den kognitiv utveckling. Brunner menar att det är av stor 

betydelse att inse vikten av struktur i utbildningen. Brunner hävdar att det är 

viktigare att lära ut hur saker hänger ihop, än att bara lära ut fakta och tekniker 

(Wikipedia, 2013). Distriktssköterskan kan i undervisningen av unga kvinnor med 

psykisk ohälsa framhålla vikten av balans i de unga kvinnornas tillvaro för att 

förhindra en eskalering av deras psykiska ohälsa. Att som distriktssköterska 

framhålla vikten av en sund livsföring och hur det har betydelse för den unga 

kvinnans framtid och hälsa är ett sätt att tackla psykisk ohälsa på 

undervisningsnivå. Att som distriktssköterska påpeka följden av en osund 

livsföring och vad som bör göras för att undvika att hamna i en ond cirkel kan vara 

en modell förenligt med Brunners teori/undervisningsprocess. Distriktssköterskan 

kan med fördel utarbeta, utgående från ovanstående modell, en frågemanual att 

använda. Om ovannämnda utbildningsinsats finns på orten, kan den unga kvinnan 

erbjudas en plats. Om inte ett upparbetat stöd finns för denna målgrupp av 

patienter så kan distriktssköterskan initiera en sådan insats. 

1.2.1 Begreppet Livskvalitet
Psykisk hälsa är viktig dimension för att uppnå en god livskvalitet. Enligt Statens 

Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) finns i dag ingen samstämmig 

definition av begreppet livskvalitet. Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver 

livskvalitet (QoL) som ett mått på en individs upplevelse av välbefinnande. 

Begreppet livskvalitet fokuserar i första hand på individens uppfattning om sin 

fysiska förmåga och sitt psykiska välbefinnande och sin förmåga till sociala 

aktiviteter i relation till upplevd hälsa. Det kan vara svårt att mäta en individs 

uppfattning om livskvalitet och det finns många olika instrument som används. 

Detta försvårar jämförelser mellan olika studier. Det finns riktlinjer som är 

utarbetade av Medical Outcomes Trust i USA (http://www.outcomes-trust.org) men 

i dag finns ingen angiven referensmetod, så kallad gold standard, för att mäta 

livskvalitet och hälsorelaterad livskvalitet (SBU, 2009).

1.2.2 Livskvalitet och arbetslöshet
Hultman och Hemlin (2008) undersökte om unga arbetslösa människor upplevde 

en sämre livskvalitet än unga med anställning. Syftet med studien var också att 

undersöka om livskvalitet bedöms olika beroende på åldersgrupp, kön, utbildning, 
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socialt nätverk och kontantmarginal bland unga arbetslösa i jämförelse med unga 

som hade anställning. Studien visade att unga arbetslösa uppvisade en sämre 

livskvalitet än unga med anställning. Inte helt oväntat fanns den största skillnaden i 

deras ekonomiska situation. Unga arbetslösa män rankade sin somatiska hälsa och 

sitt psykiska välmående högre än unga arbetslösa kvinnor. Däremot uppgav 

kvinnor med anställning en större tillfredställelse av livskvalitet i jämförelse med 

unga män under samma förutsättningar. Detta är ett nytt och viktigt resultat enligt 

Hultman och Hemlin (2008) med tanke på att det troligen är mer viktigt för 

kvinnor att ha ett arbete än för unga män.

I Hultmans och Hemlins studie (2008) framkom ytterligare faktorer som kunde 

kopplas samman med arbetslöshet där brist på finansiella medel hänger ihop med 

arbetslösheten eller kan betecknas som en konsekvens av arbetslösheten. Individer 

med längre utbildning upplevde en högre livskvalitet då högre utbildning är 

efterfrågad på arbetsmarknaden. En högre nivå av social integration minskade 

riskerna för att uppleva psykiska problem i motsats till social isolering som 

genererade flera hälsoproblem. Att vara ung och arbetslös minskar möjligheten att 

delta i aktiviteter med andra människor. Att delta i aktiviteter med andra får unga 

människor att bli mer målinriktade och det höjer deras sociala kompetens vilket är 

en tillgång på arbetsmarknaden. Upplevelsen av gemenskap har stor betydelse i 

positiv bemärkelse för livskvaliteten (Hultman och Hemlin, 2008).

Ett nära socialt nätverk och en finansiell bas var viktigt för samtliga deltagare i 

studien av Hultman och Hemlin (2008) oavsett om de var arbetslösa eller hade 

anställning. Att vara ung och arbetslös och få en anställning upplevdes inte som 

sannolikt och risken var större att inte få något arbete om individen ifråga levde 

under sämre ekonomiska förhållanden, hade en kortare utbildning och deltog i 

färre fritidsaktiviteter tillsammans med andra människor. Studiens slutsats var att 

individens livskvalitet försämras vid arbetslöshet. I Hultman och Hemlins studie 

(2008) framkom att livskvaliteten med hänsyn till det psykiska välbefinnandet 

försämrades i högre grad hos unga arbetslösa än hos äldre. Resultatet är oroande ur 

ett folkhälsoperspektiv menar författarna då det kan få konsekvenser för 

arbetslöshetspolitiken gällande unga med en lägre utbildningsnivå. Att ge unga 

människor anställning är ett av Världshälsoorganisationens största mål (Hultman 

och Hemlin, 2008).
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2 Problemformulering 
Den samlade bilden från studier visade att psykisk ohälsa är ett växande problem i 

vårt samhälle idag och speciellt hos unga kvinnor. Frågan är hur dessa kvinnor 

skall kunna på ett tidigt stadium fångas upp av vården. Kvinnorna söker ofta i 

primärvården eller skolhälsovården för problem indirekt relaterade till psykisk 

ohälsa och det är distriktssköterskan eller skolsköterskskan som möter dessa unga 

kvinnor. Ofta saknas kunskap om detta ohälsoproblem vilket leder till att dessa 

kvinnor inte erbjuds adekvat stöd. Därtill saknar distriktssköterskor eller 

skolsköterskor verktyg och kunskap för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa och dels 

saknas interventioner riktade till denna målgrupp av patienter. Således föreligger 

det två kunskapsluckor; en kunskapslucka hur dessa kvinnor ska kunna identifieras 

när de första tecknen på psykisk ohälsa uppkommer och dels saknas 

evidensbaserade interventioner och stödinsatser för dessa kvinnor. Det är därför 

angeläget att studera om en utarbetad intervention leder till att kvinnornas 

självkänsla stärkts och det är även intressant att ta del av hur de resonerar om sina 

egna resurser.  Att vara sjukskriven och arbetslös under en längre tid och samtidigt 

vara ung, innebär en påtaglig risk för utanförskap. Detta leder många gånger till en 

försämrad självkänsla, vilket i sin tur kan leda till nedstämdhet och depression. 

Vilket i förlängningen kan resultera i att försvåra vägen till arbete/studera och 

komma in i en social gemenskap. 

3 Syfte
Syftet med föreliggande intervjustudie är att beskriva hur unga kvinnor med 

psykisk ohälsa som deltar i en kognitivt inriktad självstärkande intervention 

resonerar avseende sina resurser och möjligheter för att skapa förutsättningar till att 

skaffa ett arbete/studera och komma in i en social gemenskap.  Vidare är syftet att 

kartlägga vilka motiv och förväntningar informanterna hade för att gå utbildningen. 

4 Metod 
4.1 Design 
Designen är en kvalitativ intervjustudie som analyseras med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys.
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4.2 Population och Urval  
Femton kvinnor, som av ansvarig läkare diagnostiserats med psykisk ohälsa och 

som är inskrivna vid socialförvaltningens avdelning för ungdomar i mindre 

sydsvensk stad, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen erbjöds att genomgå 

utbildningen. Dessa kvinnor (N = 15) tillfrågades om att delta i föreliggande 

intervjustudie. Av dessa tackade fem kvinnor ja. Kvinnorna var mellan 19 – 24 år 

gamla, fyra av dessa hade eget boende, tre var sambo, en ensamboende och en 

bodde fortfarande hemma med sina biologiska föräldrar. Fyra av fem hade varit 

fosterhemsplacerade under sin barndom. Samtliga hade vid flertalet tillfällen sökt 

för olika symtom i primärvården. Dessa symtom var ont i magen, nedstämdhet och 

sömnsvårigheter. Fyra av kvinnorna hade varit mobbade under sin skoltid.   

Inklusionskriterier: Kvinnor i åldern 18 – 26 år som varit utanför 

arbetsmarknaden under minst fyra månader.

4.3 Intervention som stärker självkänslan
Interventionen som ligger till grund för föreliggande intervjustudie utgår från 

metoder som har använts i tidigare studier (Lorig, et al, 1999; Patienteducation, 

Stanford). Metoden är kognitivt inriktad och syftar till att stärka deltagarnas 

självkänsla. Interventionen är en modell med arbetsförberedande insatser med 

sysselsättning eller utbildning. Genom att stärka individen under gruppdynamiska 

aktiviteter ges deltagarna verktyg att själva våga och kunna göra förändringar. 

Särskilt utbildade handledare leder interventionen. Den första delen av denna 

intervention pågår under sex veckor, fem dagar i veckan. Varje vecka har ett tema: 

individens fysiska och psykiska välmående, den egna självbilden, emotionell 

kompetens, kommunikation och framtiden. Den andra delen pågår under tio 

veckor då deltagarna har teori tre dagar i veckan och är på arbetspraktik två dagar i 

veckan. Under de tre dagarna med teori undervisas de kvinnorna i att ta hand om 

sig själv med avseende på sina liv och ekonomi. Andra områden som berörs är 

friskvård, förebyggande hälsovård, ungdomsmottagning på webben, kultur, 

samhällskunskap, jämställdhet och mångfald, starta eget och studiebesök. Två 

dagar i veckan kommer kvinnorna att vara ute på företag och arbetsplatser för att 

prova olika arbetsuppgifter och för att testa sig själva i sådana miljöer.
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4.4 Tillvägagångssätt
Sammanlagt intervjuades fem av kvinnorna, då de övriga tackade nej till att delta i 

studien. Intervjuerna genomfördes efter att informanterna påbörjat 

utbildningen/interventionen. Efter att informerat samtycke hade lämnats, så gjorde 

gruppledaren och de blivande informanterna upp om lämplig tid och plats. I det 

informerade samtycket garanterades informanterna konfidentialitet, att banden 

skulle kasseras efter analysen var genomförd och att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande. Därtill informerades informanterna att det fanns tillgång till 

en barnpsykiatriker om intervjuerna skulle förorsaka ohälsa i något avseende. 

Gruppen tillhörde en så kallad sårbar grupp och därför gavs denna möjlighet. 

Intervjuerna genomfördes av utbildade intervjuare i ett rum på lokalt 

kompetenscentrum, där informanten och intervjuaren satt ensamma. Intervjuaren 

och informanterna hade inte någon relation innan intervjun påbörjades. 

Intervjuerna som spelades in på traditionellt magnetband, tog mellan 40-50 minuter 

att genomföra per informant. 

4.5 Analys 
Ansatsen i den kvalitativa forskningen fokuserar på att tolka och skapa mening och 

förståelse av individens subjektiva upplevelse av dennes omvärld (Kvale och 

Brinkman, 2009). I en kvalitativ studie så delar informanterna med sig av sina 

upplevelser och erfarenheter och det är viktigt att låta informanterna få uttrycka sig 

med sina egna ord. Forskaren bör beakta helhetsperspektivet som informanten 

förmedlar. Fokus i den kvalitativa forskningen är främst att beskriva en upplevelse 

och inom omvårdnadsforskningen så strävar den kvalitativa ansatsen efter att 

beskriva, förklara och tolka (Polit och Beck, 2004).

 Intervjuerna i föreliggande uppsats kom att analyseras stegvis enligt kvalitativ 

innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). De inspelade 

intervjuerna gällande upplevelse av utanförskap från arbetslivet och utbildning 

granskades och transkriberades av båda författarna. Transkriberingen av 

intervjuerna gjordes ordagrant och resulterade i sammanlagt 60 A4-sidor. 

Intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger för att få fram en helhet av innehållet 

och för att uppnå en fördjupning av texterna. Författarna reflekterade därefter 

gemensamt över textens huvudsakliga innehåll via mejlkontakt och telefonsamtal 

för att komma fram till det manifesta innehållet av intervjuerna. Meningar och 

                                                                                                                                 14



fraser som innehöll information och som var relevanta för frågeställningen 

plockades ut. Även den omgivande texten beaktades för att inte tappa 

sammanhanget. Dessa meningar och fraser kallas för meningsbärande enheter. De 

meningsbärande enheterna kondenserades sedan och grupperades i kategorier som 

återspeglade det centrala innehållet i intervjuerna. Modell över hur 

analysprocessen framställs ses i tabell ett. Dessa kategorier utgör det manifesta 

innehållet. Slutligen formulerades tema där det latenta innehållet i intervjuerna 

framgick (Graneheim och Lundman, 2004; Downe-Wambolt, 1992).

Tabell 1. Modell över analysprocessen.
Manifest/konkret nivå Latent/underliggande nivå
Koder
Kodning
Koncentrering
Meningsbärande 
enheter
Analysenhet

Kategorier Tema(n)

För att säkerställa att analysprocessen gick korrekt tillväga hade författarna kontakt 

med sina handledare under analysfasen. Handledarna har varit diskussionspartners 

i genomgången av kategorier och kodning och diskussionen har pågått 

kontinuerligt under processen att färdigställa studien.

5 Etiska överväganden
Studien är godkänd av etikprövningsnämnden som är knuten till Lunds universitet 

(Dnr 2012/438).

Informanterna har lämnat sitt informerade samtycke till studien. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) innebär informerat samtycke att informanterna fått information 

gällande studiens syfte och upplägg. Deltagarna i studien informerades om att de 

när som helst under studiens gång hade rätt att avbryta sitt deltagande utan att 

behöva ange en förklaring till varför. De informerades även om hur de inspelade 

intervjuerna kommer att hanteras. Konfidentialitet är också en etisk riktlinje som 

tagits i beaktande, den innebär att informanterna har rätt till anonymitet (Kvale & 

Brinkmann 2009). För att uppnå anonymitet i denna uppsats har all personlig 

information tagits bort. Inga namn har nämnts i studien och obehöriga kan icke 

koppla samman data med identifierbara individer. Kvale och Brinkmann (2009) 
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talar även om forskarens roll som en etisk riktlinje. De är viktigt att forskaren 

reflekterar över sin roll då dennes arbete är det som slutligen redovisas i studien. 

Det är författarnas ansvar att studien genomförs korrekt och att resultatet är 

moraliskt försvarbart. Författarna har försökt att bortse från egna värderingar och 

erfarenheter för att så långt det är möjligt inte styra eller påverka analysen av 

resultatet. Slutligen tas även hänsyn till Helsingforsdeklarationen som innebär att 

författarna väger risker mot vetenskaplig vinst (The World Medical Association, 

2012).

6 Resultat
Resultatet redovisas som 4 kategorier och 11 subkategorier. Dessa kategorier är: 

Framtidstro, Behov av stärkt självkänsla, Utanförskap och en önskan om 

gemenskap samt Behov av sysselsättning och vägledning. Tabell 2 visar exempel 

på hur analysen av intervjuerna har gått till. Presentationen av resultaten sker i 

löpande text med citat från de inspelade intervjuerna.
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Tabell 2. Exempel på meningsbärande enheter, kondensering, kod, subkategori och 

kategori.

Meningsbärande
enheter

Kondenserad
text

Kod Subkategori Kategori

Ja, först och främst 
skulle jag vilja ha ett 
jobb faktiskt. Men 
jag vill vara inom 
hemtjänsten och 
hjälpa äldre. 
Personlig assistent 
tycker jag om.

Vill ha ett 
jobb, helst 
inom 
hemtjänsten 
eller 
personlig 
assistent Vill ha 

jobb

Motivation 
inför 
framtiden

Framtidstro

Jag har sökt till 
socionomutbildninge
n. Så det skulle jag 
jättegärna vilja jobba 
med.

Sökt 
utbildning, 
vill jobba 
som 
socionom.

”Jag har varit 
deprimerad väldigt 
länge, så jag skulle 
gärna vilja….syftet 
är väl att jag vill må 
lite bättre och så. Få 
nya tanka och lite så. 
Träffa nya 
människor.”

Har varit 
deprimerad, 
vill må bättre 
och få nya 
tankesätt. 
Träffa nya 
människor. Önskan 

om 
förändring 
och ny 
kunskap

Vägledning 
och 
stöttning 
mot en tro 
på 
framtiden

Behov av 
sysselsättning 
och vägledning

Jag har fått lite nya 
perspektiv på saker, 
hur man kan tänka 
när man mår dåligt 
och så. Och det 
tycker jag om. Och 
mycket avslappning 
och medveten 
närvaro. Det tycker 
jag är helt underbara 
grejer.

Har fått nya 
perspektiv, 
hur jag kan 
tänka när jag 
mår dåligt.

6.1 Framtidstro
Motivation inför framtiden

Samtliga informanter i studien uttryckte en önskan om att få ett arbete som de 

kunde trivas med. En gemensam önskan var att arbeta med människor, till exempel 

inom vård eller barnomsorg. Den ökade konkurrensen om arbete har resulterat i att 

det krävs engagemang och egen insats från dem själva för att få arbete. Fyra av 
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informanterna var öppna för att studera och de som behövde läsa upp 

gymnasiebetygen för att komma in på önskad utbildning såg inte det som något 

hinder. Informanterna uttryckte efter påbörjad intervention att de kände sig 

mogna/motiverade och redo att gå vidare i livet. Vissa av informanterna såg 

medverkan i interventionen som en väg till arbete och hoppades att praktikplatsen 

de skulle få genomgå via interventionen kommer att leda till något. Allra helst en 

anställning.

”Ja, först och främst så skulle jag vilja ha ett jobb faktiskt. Men jag vill ju vara  

inom hemtjänsten och hjälpa äldre. Personlig assistent och sånt, det tycker jag  

om.”

Viktigt att själv vilja göra en förändring

Informanterna gav inget tydligt svar på vad de ansåg att de behövde för att klara av 

att genomgå dessa förändringar. Ett par nämnde att den egna viljan var viktig, att 

vilja genomföra en förändring i livet och att livet skulle kännas meningsfullt. De 

uttryckte också att det var viktigt att omges av människor som trodde på dem och 

gav stöttning. Att inte ”gå ner sig” utan att ha en positiv inställning till livet.

”Man ska göra det av egen vilja. Det känns bra.”

”Ja, så nu känns det rätt bra. För annars blir jag sån, gillar jag inte något, så  

skiter jag i det men jag är kvar. ”

Behov av rutiner.

En av informanterna beskrev vikten av att ha fasta rutiner för att klara av vardagen, 

hon mådde inte bra, blev stressad och fick magkatarr av att till exempel vara 

timanställd och inte veta hur morgondagen skulle se ut.

”Det märker man ju nu, vi har den där rutinen, det finns en rutin, börjar varje  

morgon, jag mår mycket bättre att ha något som är fast.”

6.2 Behov av stärkt självkänsla.
Dålig självkänsla.

Informanterna förmedlade hur de upplevde det svårt att tala om vilka 

förutsättningar och egenskaper som de ansåg att de hade. Några informanter 

uttryckte klart och tydligt att de själva upplevde att de inte hade så bra självkänsla.
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”Svårt. Det är ingenting man tänker på.”

Informanterna uppgav att de kände sig osäkra på sig själva och att de var blyga 

bland andra människor. De upplevde det svårt att prata i sociala sammanhang. En 

informant ansåg att hon var målinriktad och ambitiös. En annan informant 

upplevde att hon var positiv och glad.

”Jag är väldigt målinriktad. Jag har ett mål och då ska jag fullfölja det liksom. Så  

har det varit hela gymnasiet, fastän jag mådde dåligt, var målet liksom att ta  

studenten.”

Önskan om bättre självkänsla.

Informanterna uttryckte att de hade en svag självkänsla och de uttryckte även en 

önskan om att vara mer öppna och pratglada. Vidare uttryckte de en önskan om att 

få en bättre social förmåga samt våga ta för sig mer bland människor. Det var 

lättare för informanterna att hitta fel hos sig själva istället för att se sina unika och 

starka sidor. En alltför stark betoning på egna tillkortakommanden gjorde att de 

fastnade i negativa tankar om sig själva. Samtidigt var informanterna medvetna om 

vad och vilka egenskaper och kompetenser de skulle behöva besitta för att vara 

attraktiva på arbetsmarknaden och därmed öka sina chanser att få ett arbete. 

” Ja, det är den här sociala förmågan då. Att man alltså pratar mer och ta för  

mig. Alltså ta mer plats liksom. Alltid har jag varit liksom lite kanske gått bak lite,  

och nej men jag ska nog inte säga det, för det är väl ingen som bryr sig och…men 

ja.”

6.3 Utanförskap och en önskan om gemenskap
Utanförskap.

Informanterna vittnade om bristande social gemenskap, med få eller inga nära 

vänner. En annan gemensam faktor var upplevelsen av brist på stöd från vuxna och 

anhöriga. Majoriteten av informanterna uppgav att de var vana att klara sig själva 

och förväntade sig inte att få hjälp av någon vuxen. De uppgav att de upplevde att 

ingen brydde sig om dem. Informanterna upplevde genom detta ett utanförskap och 

hade en känsla av att inte delta i samhället fullt ut. Detta påverkade deras 

självkänsla negativt och tron på den egna förmågan blev försämrad.
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”Jag har faktiskt inte så många. För jag litar inte jättemycket på folk.”

Flertalet av informanterna hade endast en vuxen individ som de kände att de kunde 

lita på. Genomgående hos informanterna så var denna person i form av en pojkvän 

eller någon utomstående som stöttat dem. Endast en av informanterna upplevde att 

hon hade fått stöd från någon av sina biologiska föräldrar under uppväxten.

”Ja, det är väl mest mamma. Och sen går jag hos en psykolog varannan vecka  

med att prata av mig. Ja, sen har jag ju pappa också, men jag är en mammagris.”

Ensamhet

Informanterna berättade att de haft många eller i alla fall några nära vänner när de 

var yngre men senare fått uppleva hur dessa på något sätt svikit dem. 

Informanterna upplevde att de kände sig utanför och att deras sociala kontakter 

hade försvunnit. En informant uttryckte att människor ”träffas inte längre”. 

Informanten ansåg att människor umgås endast via datorer numera vilket hon 

upplevde som mycket tråkigt.

Önskan om gemenskap.

Informanterna uttrycker en stark önskan om att få möta nya vänner. De nämnde att 

det inte var viktigt med många vänner till antalet sett. Det räckte med några nära 

vänner som de kunde lita på. Informanterna uppgav att det var viktigt för dem att 

ha någon i närheten som lyssnade och var empatisk och som kunde ge stöd och 

uppmuntran. 

”Jo, en del, men alltså jag behöver liksom inte ha femton, det räcker med att jag  

har två gamla för min del. För alltså jag har ju…alltså jag gillar ju att umgås med  

folk och hitta på grejer och sånt. Men liksom jag behöver….det räcker med två  

nära, som liksom verkligen är….som jag vet att man kan lita på och umgås med  

alltså så här. Men jag behöver inte en hel drös. ”

Informanterna berättade om att de tidigare umgåtts med människor som haft 

drogproblem. Informanterna uppgav klart och tydligt att de inte önskade ett sådant 
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umgänge längre. Detta då de hade sett så många vänner som det gått illa för och de 

önskade inte gå samma väg som de vännerna gjort.

Trygghet

Informanterna uppgav att de kände sig trygga i interventionsgruppen och upplevde 

att de kunde diskutera och prata om allt tillsammans. De hoppades på att kunna 

fortsätta umgås med de nya vännerna som de funnit i gruppen. Även efter att 

interventionen avslutats. Samtliga informanter upplevde att alla i gruppen var på 

samma nivå och där ingen dömde någon annan. Alla accepterade och hjälpte 

varandra. Det resulterade i och skapade en trygghet hos deltagarna. Istället för att 

trycka ned varandra lyfte de varandra. Detta ökade informanternas självkänsla. 

Informanterna uppgav att de kunde koppla av och vara sig själva. Samtliga 

informanter hade en önskan om att träffa vänner som var i samma situation.

”Ja, jag känner, jag kan ju koppla av lite mer här, utan att folk dömer varandra  

och lite sånt. Det känns som alla är på samma nivå också, så det är skönt.”

6.4 Behov av sysselsättning och vägledning.
Risk för att drabbas av psykisk ohälsa vid arbetslöshet.

En gemensam anledning till att informanterna accepterade att delta i interventionen 

var att de tröttnat på att vara hemma hela dagarna. De hade upplevt en känsla av att 

vara nedstämda, ensamma och önskade ha en sysselsättning under dagarna. Det var 

vanligt förekommande att informanterna isolerade sig i hemmet och tappade lusten 

att göra saker på grund av arbetslösheten. 

”Man gick hemma förut och tyckte synd om mig, jag har inget jobb och ingen som 

vill ha mig. Man får ju lite dom tankebanorna. Men skönt att gå hit så man slipper  

sitta hemma och så där.”

Denna isolering ledde till att informanterna blev tillbakadragna, blyga och 

upplevde en försämrad självkänsla. Flertalet av informanterna upplevde psykisk 

ohälsa i form av depression. Några behandlades av psykolog och några uppgav att 

de har provat på antidepressiva mediciner. För några av informanterna så hade 

deras psykiska ohälsa resulterat i sjukskrivningar.
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”Jag har varit deprimerad väldigt länge, så jag skulle gärna vilja????  syftet är  

väl att jag vill må lite bättre och så.”

Vägledning och stöttning mot en tro på framtiden

Informanterna hoppades på att utbildningen skulle hjälpa dem att få nya perspektiv. 

Önskan var att även få träffa nya människor, knyta nya kontakter och ”utvidga 

vyerna”, som en informant uttryckte det. 

”Jag har varit deprimerad väldigt länge, så jag skulle gärna vilja….syftet är väl  

att jag vill må lite bättre och så. Få nya tankar och lite så. Träffa nya människor.”

Informanterna hoppades på att få stöd och uppmuntran genom interventionen. Det 

sociala stödet från övriga deltagare upplevdes som en ventil där informanterna fick 

diskutera sina känslor och tankar med likasinnade. Genom sina egna erfarenheter 

och tankar kunde de hjälpa och stötta varandra. I interventionen trivdes alla och de 

upplevde det som meningsfullt att få dagliga rutiner och en tid att passa. 

Interventionen gav dem nya sätt att tänka vilket bidrog till att deras självkänsla 

ökade och motiverade dem att orka gå vidare med sina liv.  

”Liksom verkligen få jobba på det man kanske behöver jobba med. För det är ju  

inte alla som vet....alltså känner att dom behöver ha....liksom jobba med sin  

självkänsla, men kanske egentligen behöver det. Och då är det jättebra om man 

får göra en sån här grej, innan man kanske slussas ut i någonting annat, tycker  

jag. Jag tycker det är jättebra i alla fall.”

Flera uppgav att de vågade mer nu än tidigare och att de var mer öppna och 

pratglada i sociala sammanhang. Genom interventionen så fick de kunskap om sig 

själva. De uppgav att personalen på interventionen gav dem stöd, feedback och 

uppmuntran. Detta motiverade dem till att vilja förändra sina liv genom att påbörja 

en utbildning eller att hitta ett arbete.

7 Sammanfattning av resultatet
Utifrån analysen av svaren från de kvinnorna som deltog i studiens svar kunde fyra 

huvudkategorier och 11 subkategorier urskiljas. De fyra huvudkategorierna blev; 
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”Framtidstro”, ’Behov av stärkt självkänsla’, ’Utanförskap och en önskan om 

gemenskap’ och ’Behov av sysselsättning och vägledning’. 

Subkategorierna blev; ”Motivation inför framtiden”, ”Viktigt att vilja göra en 

förändring”, ”Behov av rutiner”, ”Dåligt självförtroende och självkänsla”, ”Önskan 

om bättre självförtroende samt självkänsla”, ”Utanförskap”, ”Ensamhet”, ”Önskan 

om gemenskap”, ”Trygghet”, ”Risk att drabbas av psykisk ohälsa vid arbetslöshet” 

samt ”Vägledning samt stöttning mot en tro på framtiden”.

Informanterna hade en önskan om att finna ett arbete eller en utbildning. De 

beskrev hur de blev nedstämda av att gå hemma sysslolösa och om hur de isolerade 

sig och hamnade i utanförskap. Det var lättare för informanterna att hitta fel hos sig 

själv istället för att se sina unika och starka sidor. Det resulterade i att de fastnade i 

negativa tankar om sig själva. Samtidigt var informanterna medvetna om vad och 

vilka egenskaper och kompetenser de skulle behöva för att vara attraktiva på 

arbetsmarknaden och därmed öka sina chanser att få ett arbete.

Samtliga informanter i denna studie beskrev hur de kände sig ensamma och 

upplevde ett utanförskap från samhället.  De flesta av informanterna hade bara en 

enda person som de upplevde de kunde känna tillit till och litade på. Den sociala 

gemenskapen i informanternas livsrum var oftast obefintlig eller mycket 

begränsad. Det framkom i studien hur samtliga informanter bar på och uttryckte 

verbalt en önskan om att träffa vänner som de kunde lita på. 

Det framstod tidigt i studien för författarna, att på grund av informanternas 

deltagande i interventionen, så hade det resulterat i att informanternas självkänsla 

hade stärkts betydligt. Trots att deltagandet i interventionen inte hade pågått under 

en längre tid för dem. Samtliga av informanterna uppgav att de nu hade en tro på 

framtiden och planerade att söka utbildning eller att få ett arbete.

8 Resultatdiskussion
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur kvinnor som deltog i 

interventionen resonerat angående sina resurser och möjligheter för att kunna göra 

förändringar och skapa förutsättningar i syfte att få ett arbete/studera. Men också 
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utvärdera vad informanterna gjort för att komma in i en social gemenskap. Vidare 

var syftet  att undersöka vilka motiv och förväntningar de hade för att gå 

utbildningen. Författarna till föreliggande studie anser sig ha kommit en bit på 

vägen med hjälp av resultatet från denna studie. Men det krävs ytterligare studier 

för att kunna påvisa en överförbarhet av studiens resultat. Författarna tror dock att 

resultatet av denna studie till viss del kan komplettera den redan befintliga 

kunskapen på området. 

Informanterna uttryckte ett behov av att stärka sin självkänsla. Flertalet av 

informanterna kände sig blyga bland andra människor och någon uppgav sig ha 

svårt att uttrycka sig verbalt i sociala sammanhang. Som 

skolsköterska/distriktssköterska träffar man dessa unga kvinnor då de uppsöker 

vården på grund av exempelvis sömnproblem, magont eller huvudvärk. Ofta kan 

det vara i en kombination. Några av de kvinnor som deltog i interventionen i 

föreliggande studie, uppgav att de upplevde en ökad självkänsla efter att de 

påbörjat interventionen. Mycket tack vare att de upplevde en gemenskap genom att 

befinns sig i ”samma båt” som de övriga deltagarna i interventionen. 

Gemenskapen med likasinnade stärkte deras identitet och ökade deras självkänsla. 

Unga kvinnor generellt har svårt att ta för sig i skolans värld och även i samhället i 

övrigt. Studier visar att unga kvinnor står tillbaka och har oftare än pojkar/unga 

män en sämre självkänsla (Keltikangas-Järvinen et al, 2003). Försämrad 

självkänsla och upplevelse av utanförskap kan dessvärre i förlängningen leda till 

nedstämdhet och depression (Mossakowski, 2009). 

Som vårdgivare finns ett stort behov av att fånga upp dessa flickor/unga kvinnor i 

tid. Författarna till föreliggande studie föreslår att en metod för att nå dessa 

flickor/unga kvinnor kan vara att distriktssköterskan/skolsköterskan/barnmorskan 

utarbetar en frågemanual att använda och som tar upp ovanstående problem. Med 

frågeställningen: ”Upplever du ofta att du har problem med huvudvärk/magont?”, 

”Har du ofta problem med din sömn?”, ”Upplever du att du blir mobbad i 

skolan?”, ”Kan din/ditt huvudvärk/magont kopplas samman med någon specifik 

händelse i skolan/hemma?” Kan du tänka dig att träffa andra elever som också 

upplever huvudvärk/magont precis som du?”
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Genom att använda sig av liknade frågeformulär, så kan man förhoppningsvis som 

exempelvis skolsköterska, distriktssköterska eller barnmorska fånga upp några av 

dessa unga kvinnor för att ge dem hjälp/stöd och vägledning. Finns inget sådant 

stöd upparbetat för denna grupp av patienter så kan distriktssköterskan initiera en 

sådan insats. Eventuellt i form av att bilda små utbildningsgrupper, då detta har 

visat sig genom studier (Elgán och Fridlund, 2009) vara både en effektiv satsning 

och en bra modell för att hjälpa unga kvinnor med upplevelse av psykisk ohälsa 

och som riskerar ett utanförskap vad det gäller studier och arbetsliv. Det optimala 

vore att hinna fånga upp dessa unga kvinnor redan innan de riskerar att 

klassificeras med - psykisk ohälsa. 

Att som distriktssköterska/skolsköterska bilda små utbildningsgrupper genom att 

fånga upp tilltänkta medlemmar via frågeenkät eller liknade redskap och där 

medlemmarna stöttar varandra genom likvärdig upplevelse av psykisk ohälsa, ser 

författarna till föreliggande studie som en väg att gå för att nå fram till dessa 

utsatta unga kvinnor och en bra metod då tidigare studier kommit fram till 

samstämmiga resultat (Zahn-Waxler, et al, 2008; Hultman och Hemlin, 2008; 

Wrangsjö,1984). Själva begreppet ”grupp” kan definieras på olika sätt, men ett 

nödvändigt kriterium är att medlemmarna i gruppen har ett gemensamt 

kännetecken. Som hos informanterna i föreliggande studie – upplevelse av 

utanförskap och en dålig självkänsla. Vilket kan resultera i magont, huvudvärk, 

sömnproblem etc. Dessa gruppbildningar syftar till att ge deltagarna bland annat 

utbildning, men framför allt att skapa en ”vi – känsla” vilket förhoppningsvis 

resulterar i upplevelse av gemenskap (Wrangsjö, 1984) och som ger deltagarna 

trygghet, vilket informanterna i föreliggande studie också beskrev. De unga 

kvinnorna i denna studies intervention – fick genom deltagandet en upplevelse av 

att deras självkänsla stärktes och interventionen gav dem redskap till ett liv med en 

bättre livskvalitet. Författarna till föreliggande studie menar att ovanstående 

förfaringssätt, kan exemplifiera hur vårdgivaren kan hjälpa individen att uppnå en 

mer sund livsstil med en bra livskvalitet. Vilket för informanten även inkluderade 

en upplevelse av stöd. Att som individ med psykisk ohälsa uppleva stöd av 

exempelvis distriktssköterskan, har genom tidigare studier utmynnat i positiv 
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betydelse för individen (Zahn-Waxler, et al, 2008; Wrangsjö, 1984; Hultman och 

Hemlin, 2008; Kirkevold, 2000).

Att tänka positivt var en återkommande coping strategi hos informanterna. Även 

Lazarus och Folkman (1984) kom i sin studie fram till vikten av coping strategier 

för att bemästra/hantera stressfulla situationer. Vartefter interventionen framskred i 

föreliggande studie, så framstod det klarare även för informanterna att de måste 

förändra sina liv. Exempelvis genom att införskaffa sig en utbildning vilket 

troligtvis skulle öka deras chanser på arbetsmarknaden enligt författarnas tolkning. 

Det framkom i studien, att då informanterna upplevde att de inte förstod sin 

situation, så kunde en känsla av meningslöshet uppstå hos dem. En upplevd känsla 

av begriplighet, gör att det som är det som sker blir meningsfullt. Det framkom i 

föreliggande studie att främjandet av en positiv livssyn och ”inte gå ned sig” hade 

betydelse. Informanterna uppvisade alla en positiv syn på framtiden efter att de 

påbörjat interventionen och samtliga hade en plan för hur de skulle gå till väga för 

att öka sina chanser att få ett arbete. Att uppleva begriplighet är sammankopplat till 

en starkt KASAM/känsla av sammanhang, enligt Antonovsky (1991). Detta stärks 

även av Caprara, Steca, Gerbino, Paciello och Vecchio (2006) studie, där self-

efficacy kopplades till coping och där positiva känslor bidrog till förväntningar på 

framtiden i positiva ordalag. 

Känslan av att befinna sig i ett utanförskap kom också fram i föreliggande studie. 

Detta var enligt författarnas tolkning en konsekvens av arbetslösheten. Detta 

fenomen berörs även i studien av Nilsson (2008). Självkänslan blev negativt 

påverkad och tron på den egna förmågan blev försämrad. Detta förstärks av 

Hultman och Hemlin (2008) studie, där det framgick att individens livskvalitet 

försämras vid arbetslöshet och att det därför är viktigt med ett nära socialt nätverk. 

Informanterna i föreliggande studie uppgav att de upplevde sig ha ett bristande 

socialt nätverk. Det framkom även i studiens resultat att flera av informanterna 

endast hade en vuxenperson som de kunde lita på. Det faktum att de sociala 

kontakterna försvinner, finner stöd även i Nilsson (2008) studie. Informanterna i 

föreliggande studie saknade sina sociala kontakter och ville rutinmässigt träffa 

”folk” och få struktur på sin vardag. Att inte ha struktur upplevdes som stressande 

och var en riskfaktor för att deras psykiska hälsa.

                                                                                                                                 26



Informanterna upplevde deltagandet i interventionen som en stöttning för att skapa 

förutsättningar för att ta sig ut i arbetslivet. Samtliga av informanterna såg det som 

positivt att delta i interventionen. Mötet med de andra deltagarna och gruppledarna 

i interventionen upplevdes som viktiga av informanterna och de gav dem en känsla 

av att bli stärkta i sin tro på sig själva och sin tillvaro. Att få interagera med andra 

människor har positiv betydelse för individen enligt Antonovsky (1991). 

Antonovsky (1991) uttrycker i boken - Hälsans mysterium - att det är viktigt att 

som individ få möta andra människor. Detta för att stärka individens 

KASAM/känsla av sammanhang. Författarna till studien drar slutsatsen, att om 

informanterna hade tackat nej till deltagandet i interventionen, så finns det 

anledning att tro att vardagen hade blivit svårare att hantera för dem och inte varit 

lika begriplig och meningsfull. Om informanterna upplevde sig ha en stark känsla 

av sammanhanget, så finns anledning att tro menar författarna till föreliggande 

studie, att informanterna bättre kunde hantera sina resurser och ta sig ur den 

negativa situationen som uppstått ur arbetslösheten. Ett starkt KASAM gör att 

individen lättare kan hantera situationer. Med hjälp av deltagandet i interventionen 

hade informanterna fått kunskap om och börjat samla kraft för, att skapa 

förutsättningar för att ta sig ur sin situation som arbetslös.

9 Metoddiskussion
Kvalitativ forskning har som mål att förklara, beskriva och tolka ett fenomen. 

Genom att författarna i föreliggande studie har använt sig av kvalitativ 

forskningsansats, kunde studiens syfte besvaras. Författarna ansåg att intervjuer 

var en bra datainsamlingsmetod då informanterna fick beskriva sina erfarenheter 

med egna ord. En annan tänkbar metod för att samla in data hade varit att använda 

enkäter. Författarna till denna studie ansåg att intervjuer lämpade sig bäst eftersom 

följdfrågor behövdes för att få informanterna att prata i syfte att uppnå studiens 

mål. Användandet av en intervjuguide med några förutbestämda frågeområden 

underlättade.  Bandinspelningar återgav intervjuerna ordagrant, vilket minskade 

risken för misstag vid transkribering av intervjuerna. Att använda sig av 

bandspelare under intervjun gör att den som intervjuar kan koncentrera sig på 

informanten istället för att skriva ned det som sägs.
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För att beskriva trovärdigheten av resultatet inom kvalitativ forskning används 

begreppen: giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Giltigheten av resultatet 

påverkas av hur representativt materialet anses vara. Hit räknas bland annat 

strategier vid urvalet och hur författarna skildrar studiens syfte utifrån olika 

aspekter (Lundman, Hällgren - Granheim 2008). Författarna stärker denna studies 

resultat med hjälp av citat från intervjuerna. Syftet med detta är att citaten skall 

visa att det som framkommit i intervjuerna stämmer överens med kategorierna. 

Enligt Lundman och Hällgren- Graneheim (2008) så är en noggrann redogörelse av 

analysarbetet viktig, detta då det stärker studiens tillförlitlighet.  Författarna har för 

att underlätta följsamheten gett exempel på meningsbärande enheter, kondenserad 

text, koder, subkategorier och kategorier för studien.

När det gäller överförbarhet så studeras hur väl studiens resultat kan överföras till 

andra grupper (Lundman, Hällgren-Granheim 2008). I denna studie anser 

författarna det vara svårt eftersom materialet varit mycket begränsat.

En svaghet kan vara att författarna själva inte deltagit vid intervjuerna eller 

avlyssnat de inspelade intervjuerna, utan först tagit del av materialet i transkriberad 

form. Ibland kan det vara av fördel inför analysen att ha hört eller sett hur personen 

uttrycker sig i visa frågor. Flera intervjuer hade kunnat vara önskvärt för att ge 

resultatet en större forskningsmässig tyngd. Men med tanke på tiden som fanns till 

förfogande för uppsatsskrivandet, så hade flera intervjuer antagligen gjort att 

materialet blivit för stort och för tidskrävande för att hinnas med.

10 Framtida forskning
Tidigare studier har visat hur unga människor påverkas av arbetslöshet och brist på 

utbildning – vilka konsekvenser det kan få och hur detta kan leda till både 

missbruk, utanförskap och sjukdom. Arbetslöshet har en stor inverkan på 

individens livskvalitet (Mossakowski, 2009; Newton Scanlan, Bundy och 

Matthews, 2010; Hultman och Hemlin, 2008; Hammarström, 1994).

Resultatet i denna studie indikerar hur viktigt det är att samhället bistår unga 

människor som av en eller annan anledning hamnat i utanförskap från 

arbetsmarknaden. Detta för att hålla sjukdom och missbruk borta från den unga 

individen och skapa underlag för en bra livskvalitet. Genom att använda sig av en 
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större grupp informanter, så skulle det förhoppningsvis även resultera i en större 

förståelse av fenomenet enligt författarnas antagande.

11 Slutsats
Informanterna uppgav att de efter tre veckors genomförd intervention/utbildning 

upplevde en ökad medvetenhet om hur de kunde fokusera på sina liv och vad de 

ville uppnå. Det som framstod klart i studien, var att samvaro med likasinnade i 

samma situation skapade en känsla av framtidstro. Informanterna gav uttryck för 

att stödet från övriga deltagare och lärare och gemenskapen i sig, fått dem att 

känna sig accepterade och utmynnat i en ökad självkänsla hos dem. Det hade också 

resulterat i ”det där som behövdes” för att orka ta sig vidare. Samtliga informanter 

upptäckte att de hade resurser att våga göra förändringar i sina liv och upplevde sig 

stärkta av interventionen. Informanterna hade framtidstro trots upplevelser av svåra 

uppväxtförhållanden och en barndom som kantats av svek, utanförskap och brist på 

stöd från de biologiska föräldrarna eller fosterföräldrarna. Inom vår profession som 

distriktssköterskor möter vi dessa unga kvinnor. Några av dem har redan 

upplevelse av psykisk ohälsa. Andra är på väg att klassificeras enligt denna 

diagnos. Tidigare studier (Mossakowski, 2009; Newton Scanlan, Bundy och 

Matthews, 2010; Hultman och Hemlin, 2008; Hammarström, 1994) har visat att 

många unga kvinnor står utanför samhället och upplever ett utanförskap både vad 

det gäller studier och/eller i arbetslivet. Distriktssköterskan har här en viktig roll i 

omvårdnaden av denna patientkategori. Genom att använda sig av denna 

intervention, önskar författarna i föreliggande studie ge förslag på åtgärd som 

distriktssköterskan kan vidtaga för att hjälpa och stötta denna utsatta patientgrupp 

och med en förhoppning att underlätta och främja förutsättningarna för dessa unga 

kvinnors psykiska ohälsa.
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13 Bilaga 1: Frågeguide
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Vilken social 
gemenskap har du?

Vilken social 
gemenskap vill du 

komma in i?

Vad behöver du att 
klara av en 
förändring?

BERÄTTA OM DINA RESURSER
FÖR ATT VÅGA OCH KUNNA

KOMMA IN I
EN SOCIAL GEMENSKAP

Vad skulle du vilja 
förändra i ditt liv?

Vad var det som 
gjorde

att du tackade ja till
utbildningen?

Vilka förutsättningar
och egenskaper

upplever du
att du har?

Vilka 
förutsättningar
och egenskaper 

skulle du vilja ha?

Vad förväntar du dig 
av utbildningen?


