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Vi har gjort en fallstudie av en verksamhet vid namn Oliven som tillhandahåller 

sysselsättning för personer i fas 2 och 3 i Arbetsförmedlingens Jobb- och utvecklingsgaranti.  

Syftet med studien har varit att undersöka vad det är i Olivens verksamhet som enligt 

deltagarna fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Vi har studerat hur deltagarna 

upplever sin arbetssituation under tiden de deltar i verksamheten. Detta för att få kunskap 

om hur verksamheter för människor som är arbetssökande kan utformas så att deltagarna har 

möjlighet att utifrån ett salutogent perspektiv skapa en känsla av sammanhang under tiden 

de deltar. 

 

Empirin har vi samlat in genom deltagande observationer samt halvstrukturerade intervjuer 

under två dagars tid. Analysen har gjorts med hjälp av begreppen begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Vi har fått en bild av hur deltagarnas känsla av sammanhang har 

förändrats under tiden de varit på Oliven och hur deras erfarenheter av att vara 

arbetssökande under en längre tid ser ut. Vi gjorde först en bearbetning och letade efter 

teman. Därefter gjorde vi en första grad av tolkning där vi var empirin nära. Därefter lyfte vi 

analysen till den andra graden av tolkning och där använde vi oss av våra teoretiska 

analysverktyg.   

 

Resultatet visar att deltagarnas känsla av sammanhang har ökat under tiden på Oliven. 

Anledningarna till den ökade känslan av sammanhang hänger ihop med deltagarnas ökade 

självförtroende som i sin tur beror på att de blivit sedda som människor och fått sina 

kunskaper och resurser bekräftade av andra. Deltagarna lyfter fram gemenskapen i gruppen 

och meningsfulla arbetsuppgifter som Olivens positiva sidor. Vissa av deltagarna uttryckte 



 
 

 
 

3 

dock att de eftersökte ett starkare ledarskap och tydligare struktur i verksamheten. De 

kunskaper vi fått om deltagarnas KASAM och som kan vara till gagn för andra är vikten av 

delaktighet och en meningsfull sysselsättning som bidragit till ett ökat självförtroende för 

deltagarna i vår studie. 

 

Nyckelord: arbetssökande, salutogent perspektiv, KASAM, självförtroende, delaktighet 
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Abstract  

Title:                                A case study of the job seeker's experience of their work situation 

in the Job- and development guarantee 

Authors:                          Lisa Gerenmark and Marie Johansson 
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Subjekt:                            Social Work 

Program                           Program in Social pedagogy, 180 Higher Education Credits, 

                                         University West 

Term:                               Spring term 2011 

Supervisor:                      Mariella Niemi   

 

The study is a case study of an activity, called the Oliven, that provides practice for people 

who are in the Arbetsförmedlingens Job- and development guarantee. The purpose of this 

study was to examine what it is in the Olivens activities, for people who are part of Phase 2 

and 3 of the Job- and development guarantee, which, according to the participants, are 

working well and what works less well. We wanted to study how the participants perceive 

their work situation during the time that they participate in the activities. That is to gain 

knowledge of how the activities for people who are looking for work can be designed so that 

the participants can, from a salutogenic perspective, create a sense of coherence while they 

are participating.  

 

We have collected the empirical data through participant-observation and semi-structured 

interviews during two days. The analysis was made using the concepts of comprehensibility, 

manageability and meaningfulness. We have created an image of how the participants' sense 

of coherence has changed during the time that they have been working at the Oliven and 

how their experiences of being out of a job for a long time looks like. The analysis was done 

in two steps, a first, empirical close interpretation and then in the second interpretation we 

looked for themes in the text that was highlighted by the mentioned above concepts. We 

found that the participants' sense of coherence has increased over time in the Oliven. The 

reasons for the increased sense of coherence is related to the participants' increased self-

confidence, which in turn are a product of they being seen as human beings and the fact that 

they had their skills and resources confirmed by others.  
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The participants highlighted the group community and meaningful work as the Olivens 

positive sides. However, some participants expressed that it sought a stronger leadership and 

clearer structure. We have learned that the main reasons for the participants increased sense 

of coherence is based on the participation and meaningfulness on the workplace which have 

increased their self-confidence. 

 

Keywords: salutogenic, job seekers, sense of coherence, SOC, self-confidence, participation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

6 

Innehållsförteckning    Sida 

 

1 INLEDNING     9 

Fallbeskrivning Oliven     12 

Syfte och problemformulering    14 

Definition av begrepp     15 

 

2 TIDIGARE FORSKNING    16 

Konsekvenser av att inte ha ett arbete    16 

Salutogenes – känslan av sammanhang   17 

 

3 TEORETISK REFERENSRAM   19 

Hälsa      19 

Salutogenes      19 

Begriplighet      20 

Hanterbarhet      21 

Meningsfullhet     22 

Känslan av sammanhang     22 

 

4 METOD      24 

Kvalitativ metod     24 

Urval      26 

Deltagande observation     27 

Informellt samtal     27 

Halvstrukturerad intervju    28 

Analys      28 

Första graden av tolkning     29 

Andra graden av tolkning     30 

Etiska aspekter     31 

Individskyddskravet     31 

Validitet och Reliabilitet     32 

Förförståelse      32 

 



 
 

 
 

7 

 

5 RESULTAT OCH ANALYS    33                                                            

Lokaler och aktiviteter     33 

Miljö      33 

Deltagarnas syn på att inte ha ett lönearbete   34 

Självförtroende     35 

Känslan av gemenskap och tillhörighet   36 

Deltagarnas uppfattning av sin arbetssituation   37 

Arbetsuppgifterna och känslan av att vara en resurs   37 

Makt över sin situation     38 

Deltagarna syn på framtiden    39 

Ålderns betydelse för framtidstron    39 

Från Oliven mot framtiden     40 

Maktlöshet      40 

Hur ser deltagarnas känsla av sammanhang ut och hur upplever  

deltagarna sin arbetssituation i Olivens verksamhet?  41 

Hur kan kunskaperna om deltagarnas känsla av sammanhang användas  

för att utveckla verksamheter för människor som är arbetssökande? 43 

 

6 DISKUSSION     45 

 

REFERENSFÖRTECKNING    47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

8 

Förord 

 

Vi vill tacka personal och deltagare på Oliven som genom sin medverkan gjort 

vår studie möjlig.  

 

Vi vill tack vår handledare Mariella Niemi för att gott samarbete. Tack för gott 

handledarskap med goda råd och stöttning under denna intensiva period. Tack 

för att vi fått svar så snabbt när vi haft frågor och funderingar. 

 

Tack alla andra runtomkring, arbetsgivare, familj och vänner som fått stå lite 

vid sidan om för att denna studie skulle vara möjlig att genomföra. 

 

 

Lisa och Marie 
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1. INLEDNING  

 

I februari 2011, då vi började vår studie, var arbetslösheten i Sverige 7,9%, vilket 

motsvarade 392 000 personer i arbetslöshet. Av dem räknades 117 000 personer som 

långtidsarbetssökande, det vill säga att de har varit utan arbete i minst sex månader. Till 

kategorin arbetssökande räknas enligt för EU anslutna länder personer i arbetsförålder, 15-

74 år, som söker arbete men inte fått arbete eller som fått arbete som startar inom tre 

månader. Även heltidsstuderande som sökt arbete räknas till kategorin arbetssökande. I 

åldersgruppen 15-74 år är det 2 118 000 som inte tillhör arbetskraften, detta på grund av 

pension, studier etc. Till kategorin personer i sysselsättning tillhör förutom de med fast 

respektive tillsvidareanställning, även de som under referensveckan haft tillfälliga arbeten 

samt de i olika typer av arbetsmarknadsåtgärder, praktiker och så vidare (Statistiska 

centralbyrån, 2011). 

 

Då en person varit arbetssökande under en längre tid träder Jobb- och utvecklingsgarantin 

in. Det är ett individuellt utformat program för den arbetssökande och innebär ett deltagande 

i ett antal aktiviteter som ska stärka möjligheterna till arbete. Under tiden får den 

arbetssökande ekonomisk ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning 

(Arbetsförmedlingen b, 2011). Aktivitetsstöd är ett samlingsnamn för den ersättning som 

arbetssökande kan få om de deltar i något av de arbetsmarknadspolitiska program som 

Arbetsförmedlingen erbjuder, bland annat Jobb- och utvecklingsgarantin. 

Utvecklingsersättning är till för ungdomar mellan 18-24 år som inte uppfyller kraven för a-

kassan, både aktivitetsstöd och utvecklingsstöd betalas av Försäkringskassan (2011). Det 

finns ett antal kriterier som behöver uppfyllas för att man som arbetssökande ska få tillgång 

till Jobb- och utvecklingsgarantin. Till exempel ska man ha varit arbetssökande under 300 

dagar, deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader eller ha förbrukat 75 

ersättningsdagar under veckor av deltidsarbete, vara ensamstående och ha barn under 18 år 

som bor hemma helt eller delvis. Som arbetssökande ska man då även vara inskriven på 

arbetsförmedlingen. Jobbgarantin för ungdomar är en särskild insats för just ungdomar 

mellan 18-24 år och innehåller olika åtgärder för att få ut ungdomarna i sysselsättning 

(Arbetsförmedlingen a, 2011). 
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Jobb- och utvecklingsgarantin innehåller tre olika faser där den första fasen innebär att den 

arbetssökandes arbetsförmedlare kartlägger behovet av aktiviteter, jobbsökande och 

förberedande insatser. Fas 1 omfattar 150 dagar. Den andra fasen innehåller förutom det 

som ingår under Fas 1 även arbetspraktik, lyft och arbetsträning samt förstärkt arbetsträning. 

Fas 2 omfattar 300 dagar. Har den arbetssökande efter fas 1 och 2 fortfarande inte gått 

vidare till ett arbete så får man möjlighet att fortsätta i Fas 3. Den arbetssökande erbjuds då 

anställning på en arbetsplats där man ska utföra arbete som annars inte hade blivit utförda 

men som trots detta kan anses vara kvalitetshöjande. Tanken med Fas 3 är att skaffa nya 

yrkeserfarenheter och färska referenser och meriter. Jobb- och utvecklingsgarantin omfattar 

högst två år och under den tiden ska personen som är arbetslös aktivt söka arbete genom 

arbetsförmedlingen och ha regelbunden kontakt med arbetsförmedlaren 

(Arbetsförmedlingen b, 2011) 

 

Enligt Elghorn (2011) är det endast 1 % som går ut i arbete efter avslutad Fas 3. Situationen 

för människor som befinner sig i Fas 3 har under det senaste året uppmärksammats i svensk 

media och många gånger har publiceringen kring densamma varit negativ. Människor som 

är arbetssökande har själva fått berätta om deras upplevelser av att befinna sig i Fas 3 och 

den bild som många genom denna publicering skapat sig är den av ett system som inte 

fungerar, vilket märks i samhällsdebatten. Enligt medier och olika utredningar håvar företag 

in stora pengar för att i gengäld ge människor i arbetslöshet ett uppdrag att fylla och nya 

erfarenheter att bära med sig ut i arbetslivet. Dessa erfarenheter består enligt 

medierapporteringen antingen i att man utför ett riktigt arbete trots att man ej får en riktig 

lön eller så utför man ingen vettig sysselsättning alls (Elghorn, 2011, Landell, 2011 och 

Svenska Dagbladet, 2011). Att vara arbetssökande kan för många vara ett stigma och ifall 

ohälsan dessutom kommer krypande finns risken att det ökar utanförskapet ytterligare och 

det kan bli allt svårare att på nytt ta sig ut i arbetslivet. Ett stigma är en fysisk eller social 

egenskap som riskerar att ses som negativ och påverkar andra människors syn på personen i 

fråga och hur den utifrån det blir behandlad (Giddens, 1998). När det gäller människor som 

är arbetssökande kan det handla om den eventuella påfrestningen på ekonomin eftersom att 

inte ha pengar är något som anses vara negativt. Ett annat stigma är synen på personen som 

”inte klarar av att behålla eller erhålla ett arbete” och de konnotationer som går hand i hand 

med det som till exempel lathet.  Den negativa mediala rapporteringen kring Fas 3 tror vi 

kan bidra ytterligare till känslan av utanförskap då det blir till allmän beskådan vad Fas 3 

kan innebära för den enskilde. Det innebär naturligtvis inte att medierna inte bör rapportera 



 
 

 
 

11 

kring detta, men däremot bör kanske Arbetsförmedlingen själva tillsätta en utredning för att 

undersöka hur det egentligen står till och enligt Idling (2011) är en sådan nu på gång.  

 

Att vara arbetssökande innebär inte enbart en påfrestning för den egna ekonomin utan utgör 

för många människor även ett stigma och ett utanförskap vilket i sin tur skapar ohälsa hos 

den arbetssökande (Starrin & Jönsson, 1998). Var tredje person som är arbetssökande 

uppger att de upplever en ökad ohälsa under tiden som arbetssökande och detta är nära 

kopplat till erfarenheter av skam. Dessutom ökar dessa erfarenheter och därmed ohälsan 

desto längre tid personen står utan arbete (Rantakeisu, 2002). Den påfrestning det innebär att 

vara arbetssökande är påtaglig och utgör en ond cirkel där vägen till ett nytt arbete till blir 

längre och svårare för var dag (Socialstyrelsen, 2006). Att vara utan ett arbete kan vara ett 

stort problem för såväl den enskilde och som anhöriga, men även för samhället i stort. Ett 

ökat behov av försörjningsstöd är påfrestande för kommunen, och den ökade ohälsan hos 

gruppen kan bli en belastning för samhället.  

 

Samhällsintresset för de här frågorna, dvs kritiken mot Fas 3 och upplevelsen av att tillhöra 

densamma, är stort just nu och därmed finns det också en relevans för att studera 

verksamheter som bedriver sysselsättning för långtidsarbetssökande personer. Vi är 

intresserade av att titta på om det finns en verksamhet för människor som är arbetssökande, 

som fungerar och upplevs som bra av de arbetssökande, och vad det i så fall är som gör att 

det fungerar bra. Finns det verksamheter som lägger fokus på det människor faktiskt har 

resurser för, istället för att fokusera på det som inte fungerar, eller kanske inte har något 

fokus på dem alls? Eller är det helt enkelt så att oavsett vilken ambition än organisationen 

eller företagen har kring att ta in människor i Fas 3 så är idén med Fas 3 så dålig att det ändå 

inte ger någonting för den enskilde? För oss som arbetar med människor inom det sociala 

fältet, blir dessa personer utsatthet uppenbar, och vad kan vi då göra för att bidra till att de 

verksamheter som på olika sätt finns för dessa människor faktiskt ger resultat? Då 

personalen på Oliven gjorde en förfrågan till Högskolan Väst om att de var intresserade av 

att någon gjorde en studie om deras verksamhet så väcktes vårt intresse för frågan 

ytterligare. De hoppades att de skulle kunna få användning av resultatet när de sedan 

diskuterar hur de ska gå vidare och vilka eventuella förändringar som kan behöva göras. De 

hade förslag på frågeställningar, men vi har utgått ifrån deras verksamhet i förhållande till 

våra intresseområden och vad vi trodde var möjligt att få fram under den tidsperiod vi hade 

när vi beslutade oss för vilket syfte och frågeställning som vi ville arbeta med. Vi valde att 
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göra en fallstudie på Oliven som är en verksamhet som riktar sig till människor som är 

arbetssökande och som befinner sig i Jobb- och utvecklingsgarantins fas 2 och 3. Vi ville 

studera hur deltagarnas egen upplevelse av verksamheten såg ut och med ett salutogent 

perspektiv analysera huruvida de arbetssökandes känsla av sammanhang ökat något då de 

befinner sig i en verksamhet som vill ta vara på deras resurser och kunskaper. 

 

Fallbeskrivning – Verksamheten Oliven 

Olivprojektet är sprunget ur en omvärldsanalys som gjordes i Vänersborg och Väne-Ryrs 

församlingar på uppdrag av kyrkorådet. De ville se över och förändra inriktningen på det 

diakonala arbetet i församlingen i samband med den nya församlingsinstruktionen som alla 

församlingar i Svenska Kyrkan genomförde kring millennieskiftet. Verksamheten Oliven 

startades då man ur omvärldsanalysen kunde urskilja ett behov av den typen av verksamhet. 

Oliven startade först i en av distriktskyrkorna, med deltagare som hade ett behov av stöd och 

hjälp i sin arbetslöshets situation. Namnet Oliven, som i inledningen stavades O-liven, 

skulle föra tankarna till bibelns berättelse om Noa (Samtal med verksamhetsansvarig Anna 

Karlsson, 2011). Efter närmare två månader på arken släpper Noa ut en duva och den 

återkommer med ett olivblad i näbben. På det sättet förstod Noa att det fanns liv på jorden 

(Bibeln, 2000). Olivträdet är en urgammal växt och ett av de livskraftigaste som finns. Så 

bilden man valde för projektet var olivträdet just för att det handlade om liv. Svenska 

Kyrkan i Vänersborg samt Väne-Ryrs församlingar tog en kontakt med arbetsförmedlingen, 

efter godkännande av kyrkoråd och kyrkofullmäktige i församlingen, och initierade ett 

samarbete dem emellan (Samtal med kyrkoherde Håkan Dafgård, 2011). I mitten av 

september 2006 var Olivprojektet igång.  

 

Inledningsvis hade projektet som syfte att dels erbjuda långtidsarbetslösa ett meningsfullt 

arbete, inom ramen för Jobb- och utvecklingsgarantin, och dels att kunna erbjuda framför 

allt äldre människor besök eller hjälp med promenader eller stöd vid sjukhusbesök. (Bohlin 

mfl, 2008). Åldern på deltagarna är mellan 20 och 64 år. Sysselsättningen är heltid och varje 

deltagare har möjlighet till friskvård och skall vara arbetssökande som en del i den tiden 

(Samtal med verksamhetsansvarig Anna Karlsson, 2011) Under projektets första år hade 

arbetsförmedlingen satt ett deltagartak om 8 personer. Vid starten fanns 5 deltagare med i 

projektet. I oktober 2007 höjdes deltagartaket från 8 personer till 30 personer. Inom en 

månad hade deltagarna i projektet ökat från 8 till 14 personer. På grund av olika 

regeringsbeslut gjordes en del förändringar i projektet. Den struktur man arbetat efter 
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synliggjordes på ett tydligare sätt. Sysselsättningen fick mer och mer karaktären av en 

arbetsträning för deltagarna samt att man utökade antalet diakonianställda till två istället för 

bara en. (Bohlin mfl, 2011) 

 

Efterhand som deltagarantalet ökat på Oliven så började man aktivt att söka nya lokaler för 

att kunna erbjuda en större verksamhet som, p.g.a. platsbrist, inte fick det utrymme som 

behövdes i de gamla lokalerna. Den lokal man nu befinner sig i har man varit i sedan våren 

2008. Olivens verksamhet är nu en del i det diakonala center som upprättats i Vänersborg 

och diakonernas uppgift är bland annat att finnas till för deltagarna men framförallt erbjuder 

de samtal till människorna i församlingen, andakter på vårdhem, stödgrupper för barn till 

missbrukare och så vidare (Bohlin mfl, 2011).  

 

Olivens grundtanke är att de människor som kommer till Oliven och de resurser som finns 

hos dem ska styra verksamheten, och de har som mål att människor ska bli sedda och 

bekräftade. Delaktighet och ansvar är i fokus för arbetet med deltagarna i Oliven. Deltagarna 

får under tiden på Oliven möjlighet till olika utbildningar och kurser som främst rör 

besöksverksamheten, till exempel utbildning om demens (Bohlin mfl, 2011). Den 

verksamhet som deltagarna bedriver i Olivens lokaler är bland annat caféverksamhet, 

musikaktiviteter, cirkelstudier och så är de del av den besöksverksamhet som funnits med 

sedan start (samtal med verksamhetsansvarig Anna Karlsson, 2011). Sedan 2010 är Oliven 

inte längre ett projekt utan är idag en del av det diakonala arbetet som bedrivs i Vänersborg 

och Väne-Ryr (Bohlin mfl, 2011).  
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Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att undersöka vad det är i Olivens verksamhet, för personer som ingår 

i fas 2 och 3 i Jobb- och utvecklingsgarantin, som enligt deltagarna fungerar bra och vad 

som fungerar mindre bra. Målet är att ta reda på hur deltagarna upplever sin arbetssituation 

under tiden de deltar i verksamheten. Det vidare syftet är att få kunskap om hur 

verksamheter för människor som är arbetssökande kan utformas så att deltagarna har 

möjlighet att utifrån ett salutogent perspektiv skapa en känsla av sammanhang under tiden 

de deltar.  

 

Frågeställningar:  

1. Hur upplever deltagarna, i fas 2 samt 3 i Jobb- och utvecklingsgarantin, sin 

arbetssituation i Olivens verksamhet? 

2. Hur kan kunskaperna om deltagarnas känsla av sammanhang användas för att 

utveckla verksamheter för människor som är arbetssökande? 
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Definition av begrepp 

 

Deltagare och personal 

Vi använder oss av begreppet deltagare vid de tillfällen vi skriver om de personer i Olivens 

verksamhet som befinner sig fas 2 och 3 i Jobb- och utvecklingsgarantin. Deltagarna själva 

kallar sig själva för deltagare och även som ”Olivare”, vi har dock valt att använda oss av 

begreppet deltagare. Vid de tillfällen vi använder begreppet personal är det för att beskriva 

eller hänvisa till någon av de diakoner som är knutna till Oliven alternativt är det Olivens 

projektledare som avses.  

 

Arbetssökande 

Vi har valt att använda begreppet arbetssökande till skillnad från arbetslös. För oss är 

begreppet arbetssökande en del i det salutogena förhållningssättet där man fokuserar på det 

positiva istället för det negativa. 

Vi vill inte med vår studie bidra till att stigmatisera de människor som står utan arbete av 

olika anledningar. I den tidigare forskning som vi läst (och kommer att referera till nedan) 

har samtliga valt begreppet arbetslösa, de har dock inte resonerat kring valet och vi står 

därmed fast vid att arbetssökande, för oss, är ett mer positivt laddat ord.  

 

KASAM 

KASAM är en förkortning av begreppet Känsla Av SAMmanhang (Antonovsky, 2005). En 

redogörelse för vad begreppet innebär kommer i kapitlet om vår teoretiska referensram.  

Känslan av sammanhang är en del av det salutogena perspektivet vilket innebär att man har 

ett fokus på det som fungerar hos människan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

16 

2. TIDIGARE FORSKNING 

Här kommer vi att presentera tidigare forskning kring två olika teman som är relevanta för 

vår studie, nämligen konsekvenser av att inte ha ett arbete och det salutogena perspektivet. 

 

Konsekvenser av att inte ha ett arbete 

Det råder en allmän förståelse för att människors hälsa är relaterad till deras 

levnadsförhållanden och även till förmågan att ha och utföra ett arbete. Starrin och Jönsson 

(1998) beskriver att det kan vara både skamligt och ekonomiskt påfrestande att vara 

arbetssökande under en längre tid. Dessa båda faktorer kan ge en ohälsa som kommer 

efterhand och som till slut ger fysiska verkningar och kanske blir en del i bilden av att vara 

arbetssökande (Starrin & Jönsson, 1998). Effekterna av arbetslöshet kan enligt Rantakeisu 

(2002) delas in i tre olika kategorier; hälsoeffekter, hälsovanor och sociala konsekvenser 

som kan ge ökad passivitet, pulshöjande symptom och stress. Vidare visar hon i sin 

avhandling att det finns många studier kring hälsa och arbetslöshet som tydligt visar ett 

samband mellan arbetslöshet och olika typer av ohälsotillstånd även om orsakssambandet 

inte alltid är klargjort. Det skulle även kunna vara så att människor som ofta är sjuka har 

svårare att behålla sitt jobb och att deras ökade ohälsa gentemot övriga populationen inte är 

en följd av deras arbetslöshet. Dock kan det tänkas att även om så är fallet, ökar den 

arbetssökandes ohälsa av arbetslösheten. Hon resonerar även kring att arbetslöshet och 

ohälsa kan vara något som drabbar en viss kategori av människor, på grund av olika 

strukturella faktorer i samhället, och att det kan vara orsaken till sambandet.  

 

Samhällets syn på den arbetssökande och den ekonomiska påfrestningens betydelse är ett 

populärt forskningsområde och flera olika studier visar ett samband mellan skamgörande 

erfarenheter och ohälsa under arbetslöshet. Ett exempel är en studie som visar att de 

skamgörande effekterna har ett samband med låg ekonomisk status och andras människors 

attityd gentemot arbetslöshet och att den arbetssökande uppfylls av tankar kring hur andra 

ser på dem (Starrin & Jönsson, 1998). Dessutom visar studier på att arbetslöshet inte bara 

påverkar den arbetssökande utan dennes familj och relationerna dem emellan (Jönsson, 

2001). Intressant är även en annan studie av Starrin & Jönsson (2002) som visar att det som 

de kallar för arbetslöshetens negativa sidor blir allt mer framträdande då de arbetssökande 

utsätts för både ekonomisk men även relationell påfrestning. Forskning som behandlar 

frågan om sambandet mellan människors psykiska välbefinnande och arbetslöshet, visar på 
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att de människor som hade ett upplevt välbefinnande innan de blev arbetslösa hade lättare att 

erhålla ett nytt arbete. Intressant med samma studie är att den visar på en nedgång i 

välbefinnandet under arbetslösheten men att den efter tre år uppnår samma nivå som innan 

arbetslösheten, oavsett om de erhållit nytt arbete eller ej. Det vill säga att den ökade ohälsan 

enbart är temporär (Hallsten, 1998). Forskning visar också att det av andra människor inte 

uppfattas som legitimt för en människa som är arbetssökande att må bra. Som arbetssökande 

ska man må dåligt och känslor som då är okej i sammanhanget är känslor av skam, skuld, 

värdelöshet, bitterhet, depression osv. Detta är en del av den sociala kategoriseringen av 

människor i arbetslöshet. Att ställa sig utanför den här bilden av en arbetssökande person 

kräver enligt Andersson (2006) att man har orken att bygga sig ett nytt sammanhang och 

kraften att skänka det sammanhanget mening. De flesta blir dock kvar i ambivalensen vilket 

också innebär att kategorin arbetslösa/arbetssökande reproduceras genom att deras 

beskrivningar av sina egna känslor består av de känslor som man vet är okej.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att forskningen kring arbetssökande och deras hälsa är 

omfattande och även om man kan se ett samband mellan ohälsa och arbetslöshet så kan man 

inte med säkerhet avgöra vari detta samband ligger.  

 

Salutogenes – känslan av sammanhang 

Den forskning som finns omkring känsla av sammanhang startar i sjukdom och ohälsa. Det 

som följer av KASAM är egentligen det omvända, att se till det friska och fundera på hur det 

skall upprätthållas (Antonovsky, 2005) Björkman och Carlsson (2006) beskriver i sin studie 

av arbetsterapeuter hur känslan av sammanhang har betydelse för hur de hanterar sin 

arbetssituation. Författarna beskriver hur arbetsrelaterad stress påverkar varje individ olika 

och de tar fram att hanterbarheten har en betydelse. Hanterbarheten är den del i känslan av 

sammanhang som ger individen möjligheter att hantera sin vardag och sin situation. Det som 

för vissa ger stress kan andra hantera på ett annat sätt som inte ger ohälsa som följd. 

Björkman och Carlsson beskriver också att det är bra med struktur i tillvaron för det hjälper 

till att hålla ohälsan borta. Wulff, Lindfors & Sverke (2010) beskriver i sin studie hur en 

ökad arbetsbelastning ger en stress som i sin tur leder till ohälsa. Hur de olika 

arbetsbelastningarna, såsom krav och förväntningar, påverkar personer är olika beroende på 

hur man hanterar sin situation. Men författarna vill också påpeka att det finns 

stressrelaterade händelser i vardagen, såsom höga förväntningar och krav från andra i ens 

närhet, som också kan ha inverkan på personers förmåga att behålla sin hälsa. Sambandet 
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mellan oro och stress gav en mindre känsla av sammanhang på det sättet att personerna hade 

höga krav och mindre kontroll över sin situation och inte visste riktigt vad som förväntades 

av dem. Detta skapade en oro som senare gav ohälsa.  

 

Månsson (2008) beskriver i sin studie om lärare och deras känsla av sammanhang, att det 

finns en glädje i arbetsuppgifterna trots högt arbetstempo och höga krav och detta hängde 

ihop med en stark KASAM. Eftersom lärarna ansåg sig ha kontroll över sin situation och tog 

tag i saker då det krävdes av dem kunde de både trivas med sin situation men också hantera 

de eventuella negativa skeenden som uppkom. Det menar Månsson har att göra med att 

dessa personer hanterade den stressrelaterade situationen på ett gynnsamt sätt till skillnad 

från de personer som kände att de inte klarade av sin situation på ett liknande sätt. Månsson 

menar att handlingsberedskap här är en viktig del i hur man hanterar sin situation och kan då 

vara en viktig faktor för att behålla en god hälsa.  

 

Forskning kring stress hos föräldrar till barn med autism visar att föräldrarna har en lägre 

känsla av sammanhang, detta oberoende av hur många barn de har. Forskningen visar också 

att den höga nivån av stress är relaterad till de krav man har att uppfostra barn med autism 

vilket har en negativ effekt på ens känsla av sammanhang. Hanterbarheten är särskilt svår 

för mödrarna då de känner att de inte räcker till men trots detta tar på sig att ta hand om 

barnet. Tendensen är att föräldrarna tar på sig skulden för situationer som inte fungerar 

vilket leder till en ökad känsla av stress. Forskningen visar att man behöver arbeta med 

känslan av meningsfullhet för föräldrarna genom att bygga upp deras självförtroende (Pisula 

& Kossakowska, 2010).  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

Hälsa  

Hälsa har under många år dominerats av en syn på densamma som frånvaro av sjukdom, och 

ohälsa blev i förhållande till det då en människa drabbats av sjukdom. Idag finns fler sätt att 

se på begreppet hälsa och många hälsoteorier utgår nu från individen och dess upplevelse av 

den egna hälsan (Rantakeisu, 2002). Att förklara begreppet hälsa innefattar många olika 

teorier. De två övergripande synsätten som man delar in hälsa i är det biomedicinska och det 

humanistiska. Inom den biomedicinska inriktningen ser man på hälsa och sjukdom som två 

delar och här är det oftast som sjukdomarna står i fokus, detta kallar man även för det 

patogena perspektivet. Inom den humanistiska inriktningen handlar det om att fokusera på 

de olika faktorer som gör att människan bibehåller sin hälsa och man bygger på den 

kunskapen. Det salutogena perspektivet är en del av den humanistiska inriktningen. Det 

handlar om att få en helhetssyn på människan för att förstå hur hon fungerar (Medin & 

Alexandersson, 2000). 

 

Salutogenes 

Aaron Antonovsky (1923-1994) var professor i medicinsk sociologi och han myntade 

uttrycket salutogenes för första gången. Detta i samband med att han gjorde en studie kring 

varför vissa av de personer som befunnit sig på koncentrationsläger hade klarat sin tid där 

bättre än andra. Efter mycket studerande kom han fram till att det som var bärande i hans 

undersökning var att vissa av personerna hade hittat ett sätt att leva på som inte vakterna 

hade kunnat komma åt i sin iver att skapa kaos i fångarnas vardag. 

 

Ordet salutogenes kan delas in i två delar. Salus som är latin och betyder hälsa samt genes 

som är grekiska och betyder ursprung och tillblivelse. Man skulle kunna säga att salutogenes 

är en hälsoteori. Detta eftersom hälsans ursprung och vad som bidrar till hälsan bevaras och 

förbättras. Den hälsoteorin bygger på att ta tillvara människans tillgångar och resurser på ett 

tydligt sätt och att när tillfälle ges använda sig av den kunskapen. Det innebär att man i alla 

lägen skall utgå ifrån det friska och hälsosamma hos varje enskild människa. Man ska bygga 

på det friska och se tillgångar hos alla vilket gör att människor lyfts och själva kan se sina 

tillgångar (Antonovsky, 2005). Detta förhållningssätt, att utgå från det friska och söka 

känsla av sammanhang, är något som mer och mer anammas ute på många olika 
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arbetsplatser och som verkligen är i fokus nu. Alla människor har tillgångar och erfarenheter 

som kan användas på bästa sätt. Det salutogena perspektivet blir för oss en hälsoförklaring 

på det sättet att om medarbetaren känner sig uppskattad för det arbete den gör blir det mer 

effektivt och roligt. Människan har redskap att klara av de flesta situationer som livet har att 

erbjuda och de förmågorna blir en resurs att räkna med när livet ställs på sitt yttersta och det 

händer saker som man inte brukar vara van vid, såsom sjukdom eller dödsfall. Det 

salutogena perspektivet utgår ifrån att de resurser människan har ska användas som 

tillgångar för att försöka göra det bästa i varje given situation. Det kan ses som en överdrivet 

positiv syn på tillvaron men den andra ytterligheten, att se allt det negativa, skapar en cirkel 

av oro och, som en följd av det, sjukdom. Det framkommer att människors 

levnadsförhållanden skapar deras hälsa (Social rapport 2010).  Vår tolkning av detta blir då 

att om människan kan skapa så goda förutsättningar som möjligt för sitt liv så kommer det 

att bli lättare att se på det som naturligt inträffar i livet mer positivt och därmed hantera det 

på ett bättre sätt vilket alltså leder till bättre hälsa. 

 

 

Antonovsky sammanfattar detta i sin bok såhär:  

 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av 

tillit till att 1)de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång 

är strukturerade, förutsägbara och begripliga, 2) de resurser som krävs för att 

människor skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och 3) dessa krav är utmaningar, värda investeringar och 

engagemang.” (Antonovsky, 2005, sid.46). 

 

 

Begriplighet 

Begriplighet används för att vi skall förstå oss själva och den tillvaro vi lever i och är 

delaktiga av. (Antonovsky, 2005). Det innebär att vi kan se att våra erfarenheter har format 

oss till de människor vi är. Vi kan sätta in oss själva i ett sammanhang och se att olika 

händelser i livet kan kopplas samman med andra händelser. 

Människan kan ha en struktur och en ordning i sin tillvaro som hjälper henne att kunna se att 

hon är trygg. Det hänger samman med det som gör att hon reagerar som hon gör i olika 
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sammanhang. Till detta kommer hennes erfarenheter och hur hon hanterar hastigt uppkomna 

händelser i sitt liv, som till exempel arbetslöshet, och att det mesta går att lösa (Antonovsky, 

2005). Vi kan se det som något som kan hända alla eller så kan vi se det som något som 

”drabbar” bara mig. Här handlar det om hur hon hanterar det som uppstår i hennes liv. Det 

finns alltid något som människan har mer eller mindre beredskap för, men som 

arbetssökande handlar begripligheten om att försöka att ta till vara på den erfarenhet hon har 

för att ta sig ur arbetslösheten, även om det är lättare sagt än gjort. När en person får en 

förståelse för hur hon själv reagerar i olika sammanhang så kan vi också få en förståelse för 

hur andra människors reaktioner och beteenden i olika situationer. I vår studie använder vi 

oss av begreppet begriplighet i vår analys för att få en ökad förståelse för deltagarnas syn på 

sin situation som arbetssökande under en längre tid och hur deras förståelse för densamma 

ser ut.  

 

Hanterbarhet 

Hanterbarheten används för att få en förståelse för att vi har egna resurser för att möta de 

motgångar och utmaningar vi ställs inför i livet (Antonovsky, 2005). Lika viktigt som det är 

att kunna klara av olika händelser eller situationer själv, lika viktigt är det att kunna be om 

hjälp. När vi som individer ställs inför det oförberedda söks en balans mellan den belastning 

vi ställs inför och de resurser vi har för att ta itu med densamma. Som arbetssökande kan det 

handla om vikten av att se möjligheter istället för motgångar till exempel att 

Arbetsförmedlingen ger chans till utbildning eller fortbildning. Om vi ser att vi klarar av 

olika situationer som vi ställs inför blir vi säkrare och vi kan hantera andra liknande 

situationer på ett bättre sätt och vi är dessutom mer rustade för det. Hanterbarheten är nära 

kopplad till våra erfarenheter och det vi lärt oss genom dem. Det handlar om att vi skall 

känna att vi har inflytande över det vi skall göra och ta oss till och att det finns en ork att 

göra det. Det är nu vi kan påverka vår situation och göra vad vi kan för att förändra den. I 

vår studie använder vi oss av hanterbarheten för att analysera vilka resurser den enskilde 

deltagaren har inför sina arbetsuppgifter som hon står inför just nu och hur hon använder sig 

utav dem. Fokus för analysen är hur deltagarna i vår studie hanterar sin situation. 
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Meningsfullhet 

Meningsfullheten betyder att man ser på sitt liv som just meningsfullt, man har saker i sin 

vardag som man ser fram emot. Många gånger kan det ha med meningen med livet att göra 

men också att det finns ett engagemang och en drivkraft för något människan ser som 

betydelsefullt (Antonovsky, 2005). Som arbetssökande kan det handla om funderingar kring 

vikten av att lägga ner energi på att söka arbete trots att det emellanåt känns som att det inte 

ger något tillbaka. Meningsfullheten skall vara en drivkraft till själva livet och ha både 

betydelse och värde för personen för att hon inte skall känna livet som meningslöst. 

Antonovsky (2005) skrev att det skall vara värt att investera både tid och lust i olika 

händelser för att de skall ses som meningsfulla. Det kan handla om att öka sin kompetens 

och sin personliga utveckling men lika mycket om att bidra med något som är av värde för 

andra omkring. Det handlar om att skapa mötesplatser där man kan dela positiva upplevelser 

med varandra och på så sätt skapa meningsfullhet för många. Vi kommer att använda 

meningsfullhet i vår studie för att analysera hur deltagarna ser på de förutsättningar de har 

och hur de ser på sin framtid. 

 

 

Känslan av sammanhang 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har ett gemensamt samlingsnamn som är 

Känslan Av SAMmanhang – KASAM (Antonovsky, 2005). Känslan av sammanhang får 

man när dessa tre delar bildar en helhet som kan ses tillföra något till det vardagliga livet. 

Kan vi se oss som en del i ett större sammanhang, såsom samhället, kan människan få en 

klarhet i att alla delar hänger samman med henne och vem hon är i familjen, bland vännerna 

och på skolan. Känslan av sammanhang skapas i de relationer hon har och i det liv hon 

lever. Det handlar om att skapa förutsättningar för en så god grund som möjligt att stå på för 

att hennes känsla av sammanhang skall få en vidare betydelse och hon skall bli en tryggare 

person. Antonovsky menade att man är på olika nivåer i denna känsla men det inte handlar 

om att man har en avsaknad av känsla av sammanhang utan det handlar om att man har en 

större eller mindre känsla av sammanhang beroende på i vilken nivå, vilken fas i livet, man 

befinner sig.  

 

Antonovsky skrev att det inte spelar någon roll vad man utsätts för och vad som händer med 

mig som person för finns det en jämvikt mellan de tre olika begreppen finns en fullgod 

beredskap för att hantera vad som än kan komma att hända i mitt liv. KASAM skall vara 
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som en god grund att stå på för var och en, och det gör livet lite lättare att hantera vid de 

tillfällen det händer saker som man inte har full kontroll över såsom sjukdom eller dödsfall. 

För då lägger vi inte ner mer energi än vad som är nödvändigt för att vända situationen. 

Antonovsky (2005) utvecklade ett frågeformulär som han menade ger svar på om man har 

ett starkt värde av känsla av sammanhang. Antonovsky skrev aldrig något om vilket värde 

som skulle anses vara normalt. Dock hävdade han att känslan av sammanhang alltid finns 

hos varje människa och att den är ständigt föränderlig. Begripligheten, hanterbarheten och 

meningsfullheten i deltagarnas liv ska hjälpa oss att få en bättre insikt i vad det är med 

Oliven som de tycker är bra eller mindre bra samt om deras känsla av sammanhang har 

förändrats under tiden på Oliven. Begreppet ”känsla av sammanhang” handlar mycket om 

var människan befinner sig här och nu och det kan därmed vara svårt att få en bild utav hur 

deltagarnas känsla av sammanhang såg ut tidigare och ifall den har förändrats och i så fall åt 

vilket håll. Men likväl kan det också handla om att livet fungerar bra som det är. Man ställs i 

sitt liv inför olika situationer, som kan vara både påfrestande och frustrerande, men trots det 

hanteras oftast vardagen tillfredsställande ändå. De flesta människor drabbas någon gång av 

svårigheter efterhand som livet går, men erfarenheterna vi får av livet använder vi sedan på 

olika sätt.  

 

Frågan är dock ifall Antonovsky har rätt i sina antaganden kring hur man mäter människors 

känsla av sammanhang och vikten av att ha ett starkt värde. Hur mycket ska man förlita sig 

på en metod som inte är fullständig? Även om vi i vår studie inte ska använda oss av 

formuläret så kan vi utifrån de oklarheter som finns kring känslan av sammanhang både som 

teori och metod, ifrågasätta relevansen av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som 

analysverktyg. Vilken betydelse ger vi begreppen och i vilken mån överensstämmer de med 

Antonovskys, risken finns att begreppen urholkas eller bli lätta att övertolka då de inte är 

tillräckligt beskrivna. Vi anser dock att även om Antonovskys känsla av sammanhang inte 

skulle vara fullt så tillförlitlig i förhållande till personers möjligheter att hantera sin vardag 

så är ändå det salutogena förhållningssättet något som tilltalar oss på så sätt att man ser till 

de resurser människan har istället för hennes tillkortakommanden. Det är en människosyn 

som vi delar och begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet utgör enligt oss 

ett bra verktyg för att titta på människans förhållande till sin situation. 
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4. METOD 

 

Innan vi påbörjade vår studie funderade vi kring den etiska principen ” att göra gott” (Kvale 

& Brinkman, 2009) och ifall studien ens skulle genomföras. Det vill säga, är nyttan med 

studien tillräckligt stor, eller kan den rentutav göra skada? Vi resonerade kring huruvida vi 

med vår studie och resultat kan komma att stigmatisera deltagarna. Att vi skulle komma att 

bidra till den negativa synen på människor i arbetslöshet som redan finns. Vi resonerade 

också som så att ifall vi inte gör den här studien så kommer deltagarna i Oliven heller inte få 

möjligheten att ändra synen på människor som står utan arbete. Vi tror att vår studie 

kommer att göra nytta och att den har stor samhällsrelevans och tog därefter beslutet att 

genomföra den. I början på vårt uppsatsarbete gjorde vi ett besök på Oliven, dels för att få 

en bild av hur Olivens lokaler och verksamhet såg ut, men även för att träffa personalen på 

Oliven. Vi startade besöket med en rundvandring och man berättade för oss hur 

verksamheten var upplagd. Vi samtalade om ansatsen kring vårt arbete och fick tillfälle att 

föra ett resonemang kring vårt arbete  med Olivens personal. Under arbetets gång har vi haft 

regelbunden kontakt med Olivens projektledare för information kring när, var och hur en 

studie bäst kan genom föras utan att påverka verksamheten allt för mycket. Vi har därmed 

låtit personalen på Oliven, som omöjligt kan vara objektiva i relation till verksamheten, vara 

med i delar av processen. Detta för att vi inte hade tillgång till all information och för att vi 

såklart var tvungna att se till att det vi beslutade oss för var praktiskt genomförbart. Det 

skulle kunna vara så att personalen genom detta samarbete har påverkat vår inriktning av 

arbetet men också av vilka dagar vi ska vara där, av orsaker som vi inte känner till. Det är 

omöjligt att säga och kan ha skett undermedvetet, men nog väl så viktigt att resonera kring.  

 

 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ forskning kan användas för att se sociala företeelser med någon annans ögon. 

Man kan också säga att det innebär att empatiskt ställa sig in i hur en annan människa ser på 

sin verklighet och att man genom olika kvalitativa metoder på nära håll kan studera 

informanternas levnadsvillkor (Bryman, 1997). Kvalitativ forskning kan genomföras på 

många olika sätt, till exempel genom intervjuer. Intervjuerna kan struktureras olika beroende 

på vad man vill få fram och vem forskaren intervjuar.  Det viktiga vid val av metod är att 

forskaren anpassar metoden efter syfte och frågeställning, vem, vad och i vilken kontext 
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intervjun ska genomföras. En intervjuguide kan struktureras och användas på olika sätt. 

Ibland har forskaren ett par övergripande frågor som hon vill ställa och sedan uppkommer 

följdfrågor efterhand. Vid andra intervjuer kan det vara så att det är viktigt att alla frågor 

ställs, kanske till och med i samma följd.  Ett exempel på det förstnämnda är den 

halvstrukturerade intervjun som fokuserar på vissa teman och utförs enligt en intervjuguide 

som innehåller vissa förslag på frågor. Den liknar ett vardagssamtal och möjligheten finns 

hela tiden att ställa andra frågor än de föreslagna och man behöver heller inte ta upp alla 

frågor vid varje intervju. 

 

 Exempel på olika typer av intervju är den narrativa intervjun där man fokuserar på 

informantens berättelse om sitt liv, intervjuaren ska då inte säga så mycket utan låta 

berättelsen ta sin gång. Med informanter menar vi de deltagare på Oliven som vi talat med 

och eller observerat och därmed fått vår information till studien ifrån. En annan variant är 

fokusgruppsintervjun som är en grupp människor som samtalar kring ett ämne, samtalet 

eller diskussionen är ledd av en moderator, förslagsvis forskaren själv. Målet är att få fram 

olika synpunkter på en eller ett par frågor (Kvale & Brinkman, 2009). Det finns även något 

som kan kalla för informella intervjuer och dessa uppkommer då man egentligen håller på 

med deltagande observation och är då en del observationsstudien. Även observationer kan se 

olika ut och ha olika grad av struktur, vara teorigenererande eller hypotesprövande. En 

teorigenererande studie har sin utgångspunkt i empirin (det insamlade materialet) och är inte 

så intresserad av befintliga teorier utan vill få fram nya tankar och teorier. En 

hypotesprövande studie däremot är ute efter att pröva en redan befintlig teori (Einarsson & 

Hammar Chiriac, 2002)  

 

Vi har i vår studie använt oss av både halvstrukturerade intervjuer och deltagande 

observation. Vi ansåg att vi behövde intervjua deltagarna för att kunna få en bild av deras 

syn på verksamheten och det arbete som Oliven bedriver och deras roll i det. Deltagande 

observation gjorde vi för att kunna sätta materialet från våra intervjuer i ett sammanhang på 

ett bättre sätt än vad vi tror att vi hade kunnat göra annars. Genom observationerna fick vi 

med egna ögon se en del av det som deltagarna berättat om men även sådant som inte alls 

kommit fram under intervjuerna. De observationerna blev därmed både ett extra tillskott av 

information och material men kunde även verifiera det vi redan fått fram och gav då det 

extra tyngd. Vår studie är en fallstudie då den har utgångspunkt i ett specifikt fall – Oliven. 

Det innebär att det resultat vi får ur vår analys inte nödvändigtvis går att överföra på andra 
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situationer för arbetslösa utan studien är ute efter att ge svar på hur just den här 

verksamheten fungerar. I förlängningen kan man komma att dra vissa slutsatser som är 

användbara för liknande verksamheter (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

I vår studie har vi en i förväg given teoretisk ansats som vi utgår ifrån i vår analys och även i 

skapandet av frågeställningarna. Vi tilltalades av det salutogena förhållningssättet då den 

motsvarar en människosyn som vi delar och tror på. Även empowermentbegreppet var 

uppe för diskussion men vi tyckte att det salutogena perspektivet gav ytterligare en 

dimension när det kom till synen på hälsan. Genom att ha en förbestämd teori som vi i hela 

studien har utgått ifrån kan det vara så att vi har missat intressanta saker som vi annars hade 

fått fram. Vi var dock medvetna om detta och öppna för andra ingångar och att studien 

skulle kunna komma att förvandlas till en abduktiv studie (Bryman, 2008). 

 

 

Urval 

I Olivens verksamhet var det vid tiden för vår studie 15 personer inskrivna, ungefär hälften 

män och hälften kvinnor Åldern varierade mellan 20 och 64 år och deltagarna befann sig 

både i fas 2 och 3 av arbetsförmedlingens Jobb- och utvecklingsgaranti. Ett par deltagare var 

nyss inskrivna medan andra funnits med under längre tid, flera var även där för andra eller 

tredje gången. Vi valde att göra åtta intervjuer, då det var vad vi ansåg var rimligt i 

förhållande till studiens omfattning och tid. Första steget i urvalsprocessen byggde alltså på 

att alla som ville fick göra en intresseanmälan. Det gick till på så sätt att projektledaren fick 

ett informationsblad av oss (se bilaga 1) om vår observationsstudie som hon fick ansvaret att 

delge alla deltagare. I samband med detta frågade projektledaren samtliga deltagare ifall de 

skulle vara intresserade av att bli intervjuade av oss och av de femton var fjorton 

intresserade av att delta. I samband med intervjun fick samtliga informanter ytterligare ett 

informationsblad som de fick läsa och sedan skriva under. De fick även en egen kopia där 

även våra kontaktuppgifter fanns med (Se bilaga 2). Väl på plats använde vi oss utav 

bekvämlighetsurval, det vill säga att omständigheter såsom deltagarnas arbetsuppgifter 

under dagen fick styra vilka vi till slut fick möjlighet att intervjua (Bryman, 2008).  

Mer information om urvalsförfarandet finns under rubriken Halvstrukturerad intervju. 
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Deltagande observation 

För att få svar på våra frågeställningar valde vi att bland annat göra deltagande 

observationer. Detta för att vi skulle få kunskap om den kontext som informanterna befinner 

sig i och utgår ifrån i de svar vi får under intervjuerna. Genom deltagande observationer kan 

vi vid analysen sedan sätta det informanterna berättat i förhållande till sådant vi själva sett 

eller hört och på så sätt få en bättre förståelse. Deltagande observation innebär att forskaren 

själv deltar i den sociala kontext hon ska studera. Genom att befinna sig på plats och själv 

interagera med informanterna så kommer hon nära och kan skapa sig en tydlig bild av 

sammanhanget. Dock ska här påminnas om att då forskaren interagerar med informanterna 

så förändras den kontext hon är satt att studera (Fangen, 2005). Vi använde oss utav ett 

observationsschema (se bilaga 3) för att lättare kunna sortera den information som vi hela 

tiden fick till oss (Fangen, 2005). Mycket av informationen hamnade dock under flera av 

rubrikerna eller under ”övrigt” då vi fann det svårt att välja vart de olika situationerna vi 

bevittnade hörde hemma, vilket inte är ovanligt när man försöker kategorisera. Vi anser 

dock inte att detta har påverkat det slutgiltiga resultatet på något sätt. Vi fick flera tillfällen 

till informella samtal och intervjuer under fältarbetet och vårt material blev därmed ganska 

omfattande. Under våra observationer fick vi möjlighet att se hur deltagarna interagerade 

med varandra, med personalen och med besökarna. Vi uppmärksammade bland annat deras 

tilltal, hur de rörde sig i lokalerna och hur initiativtagandet såg ut. Detta för att skapa oss en 

bild av hur ”hemma” de känner sig i verksamheten.  

 

Informellt samtal 

Informella samtal eller intervjuer är de samtal som uppkommer i samband med deltagande 

observation (Ely m.fl, 1991). De uppkom naturligt men blev inte lika ansträngda som de 

halvstrukturerade intervjuerna. Man ska vara uppmärksam på att det även kan innebära att 

när man sitter ute i till exempel caféet, så kanske man inte berättar lika mycket som under en 

djupare intervju, för att andra kan höra vad jag säger och jag formar mina uttalanden efter 

vem som sitter intill mig. Det var något vi lade märke till då en person sa olika saker 

beroende på ifall hon var själv med oss eller om andra deltagare var närvarande. Dessa 

informella intervjuer innebar också att vi kunde samtala med och intervjua flera av de 

deltagare som befann sig på Oliven. 
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Halvstrukturerad intervju 

För att få svar på våra frågeställningar så valde vi dessutom att genomföra åtta 

halvstrukturerade intervjuer. Den kvalitativa forskningsintervjun som bland annat kan 

innebära halvstrukturerad intervju, kan man förklara som en metod där man producerar data 

i samspel med informanten. Genom interaktionen och samtalet, där forskaren vägleder med 

frågor, skapas för forskaren en bild av informantens syn på exempelvis ett visst fenomen 

(Kvale & Brinkman, 2009). Vi gjorde inför intervjuerna en intervjuguide med ett par 

övergripande frågor samt några förslag på följdfrågor. Vi delade upp frågorna under olika 

teman som bakgrund, här och nu och framtiden. Urvalet till intervjuerna gjordes på plats på 

Oliven där de intresserade hade anmält sig efter hur de hade tid. Vissa kunde på 

förmiddagen och andra under eftermiddagstid. Det berodde på vad de själva hade för 

arbetsuppgifter och var de låg placerade under dagen. Vi hade fler deltagare som ville 

intervjuas än vad vi hade tider så då föll det sig naturligt att vi tog hänsyn till de fasta tider 

deltagarna själva hade, sju av de som ville bli intervjuade fick vi tacka nej till, fyra av dessa 

fick vi däremot möjlighet att genomföra informella intervjuer med under våra observationer.  

Vi fick tillgång till lokalens samtalsrum, och då Oliven hade två störde vi inte i de ordinarie 

samtalen som bedrevs under våra två dagar där. Vi kunde på ett mycket bra sätt dela upp 

deltagarna för intervjuer och få ett flyt i desamma på det sättet att vi varvade intervjuer med 

observationer. Då kunde vi upprätthålla observationerna under den stunden någon av oss 

försvann för att göra en intervju. Vår intervjuguide (se bilaga 4) med förslag till frågor blev 

väl använd och flera av våra spontana följdfrågor återkom vid varje intervjutillfälle. Vi fick 

veta att våra frågor var svåra ibland och deltagarna fick då tid att tänka efter, ibland fick vi 

lov att ställa den på ett nytt sätt, ibland med en annan vinkling och ibland förblev vår fråga 

obesvarad. Det handlade till exempel om frågan; Vilka delar av din vardag känns som mest 

positiv respektive negativ. Svaren på våra frågor blev ibland väldigt varierande, både i hur 

uttömmande de blev men också riktningen på svaren. Något vi också upplevde var att svaren 

ofta var osammanhängande, det resonerades fram och tillbaka och det har varit svårt att hitta 

tydliga citat till resultatdelen. 

 

Analys 

Eftersom vi hade spelat in de halvstrukturerade intervjuerna på band gjorde vi en utskrift av 

dem. Vi valde att inte göra en ordagrann utskrift utan fokuserade mer på innehållet än 

exakthet. Vi valde dessutom bort vissa delar ur intervjuerna som inte var relevanta för vår 
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studie och påbörjade därmed analysen redan i bearbetningen av materialet. Det kunde 

handla om att vi inte tog med informanters berättelser om semestrar och sjukhusvistelser. 

Det är möjligt att vi på detta sätt missat saker som skulle kunnat vara relevanta för vår 

studie. Det är även möjligt att vi nu missat intressanta bitar som inte står i direkt relation till 

vår studie men som hade fått oss intresserade av andra vinklingar (Kvale & Brinkman, 

2009). Utskrifterna av intervjuerna kan man ibland skicka till informanterna för 

godkännande. Detta för att utskrifterna ska bli mer valida och trogna informanterna. Det kan 

också bli så att informanterna blir chockade av se sina uttalanden i skrift och ibland kan det 

innebära att de vill stryka vissa uttalanden eller till och med dra sig ur studien helt (Kvale & 

Brinkman, 2009). Vi har valt att inte skicka intervjuerna till informanterna eftersom 

utskrifterna inte är ordagranna och att de därmed skulle få svårt att känna igen sig i 

materialet, dessutom hade det tagit mer tid än vi hade tillgång till. Vid analysen av vårt 

insamlade material har vi inspirerats av bland annat Fangen(2005) och hennes tolkningar av 

första, andra och tredje graden.  Den tredje graden av tolkning innebär att man söker 

underliggande meningar eller dolda intressen och drivkrafter. Men då det inte är detta vi 

söker i vår empiri har vi valt att inte använda oss utav den tredje graden av tolkning liksom 

Niemi (2010). I vår studie anser inte vi att det tillför något extra att göra den tredje 

tolkningen, detta eftersom att syftet med vår studie inte är att leta efter underliggande 

meningar och eller drivkrafter och därför har vi utelämnat den.    

 

 

Första graden av tolkning 

Vid en första graden av tolkning står man mycket nära den ursprungliga empirin och 

informanternas egna berättelser. Det insamlade materialet sammanställdes och ur 

deltagarnas berättelser framkom en bild av hur de såg på sin situation som den ser ut just 

idag (Fangen, 2005). I den första bearbetningen av materialet har vi inte gjort skillnad på det 

material vi fått till oss genom intervjuerna och det som vi sett, hört och pratat om vid de 

informella samtalen under våra observationer. Vi sammanslog empirin under de tre 

frågekategorierna bakgrund, här och nu och framtid för att få en samlad bild av alla 

deltagares svar. Vi letade sedan efter teman i empirin för att sedan göra en första 

beskrivande text av empirin under det angivna temat. Under den första graden av tolkning 

skall man inte ha någon egen värdering eller åsikt utan den skall vara så trogen 

ursprungsmaterialet som det bara går (Fangen, 2005). Nackdelen med den första graden av 

tolkning är att den kan ses som tunn. Det bidrog också till att vi redan där började göra 
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djupare analyser och det var svårt att enbart hålla sig till den första graden av tolkning. 

Exempel på tolkning av första graden kan se ut så här:  

 

Deltagarna berättar om att deras vardag har förändrats sedan de kom till Oliven, flera 

vittnar om ett ökat självförtroende och att de känner sig mer positiva idag.   

De vågar stå för sina åsikter på ett annat sätt än tidigare och har en känsla av att 

utföra ett bra arbete som uppskattas av både besökare och personal. De berättar att de 

får uppdrag utöver deras arbetsuppgifter och de känner sig betrodda. 

Det finns dock de som uppger att de inte upplever någon skillnad mot tidigare, den 

personen säger också att han inte upplevde sin arbetslöshet som särskilt 

problematisk. 

 

”Min vardag har förändrats mycket sedan jag började på Oliven. Jag 

har fått ett helt annat självförtroende. Jag är mycket lugnare, mycket 

mer positiv än jag var förut” (Utdrag ur intervju) 

 

Här har vi gjort en tolkning kring ett visst tema – självförtroende. Vi tolkar alltså vad 

informanterna säger kring det aktuella temat men gör ingen teoretisk analys vilken kommer i 

en tolkning av den andra graden. Efter det lyfter vi fram ett eller två citat som exempel på 

det som sagts i intervjuerna som vi utgår ifrån. Det kan också vara så att vi använder oss av 

fältanteckningar för att lyfta ett exempel. 

 

Andra graden av tolkning 

Vid den andra graden av tolkning så analyserar vi empirin från den första graden av tolkning 

med hjälp av det salutogena perspektivet. Med begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet gör vi en tolkning av hur deltagarnas känsla av sammanhang förändrats 

under tiden på Oliven. Här visar vi hur vi analyserar ovanstående exempel utifrån en andra 

grad av tolkning:  

 

Deltagarna på Oliven får genom de arbetsuppgifter de utför och den feedback de 

får från omgivningen en större känsla av hanterbarhet inför sin situation idag. 

Att identifiera sig med en person som har ett uppdrag att fylla och som är 

kapabel till det, i motsats till att vara en person som inte klarar av att behålla 
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eller erhålla ett nytt arbete ökar deras självkänsla och då synen på deras vardag 

blir mer positiv ökar också hanterbarheten.   

 

Här har vi lyft informanternas berättelse om sin situation och med hjälp av begreppet 

hanterbarhet analyserat vad det innebär för dem i relation till deras känsla av sammanhang 

(Fangen, 2005). En människa med en stark känsla av hanterbarhet har enligt Antonovsky 

(2005) en förståelse för att hon har resurser att använda sig av. Vår tolkning blir därmed att 

då deltagarna uppger att de har en känsla av att de utför ett bra arbete, vågar stå för sina 

åsikter och har ett bättre självförtroende än tidigare, att de har en starkare känsla av att vara 

en människa med resurser och därmed en starkare känsla av hanterbarhet.  

 

Vi tyckte det var svårt att använda begriplighet som analysverktyg då den innebar en mycket 

större insyn i deltagarnas liv än vad vi fick ur intervjuerna och observationerna. Att säga 

något om huruvida de tankar de har kring händelser i sitt liv är stabila i förhållande till 

verkligheten kändes mycket svårt för oss att avgöra. Detta fick till följd att vi i huvudsak 

använde hanterbarheten och meningsfullheten i analysen.  

 

Etiska aspekter   

 

Individskyddskravet   

Utifrån studien som vi gjort har vi varit noga med de etiska aspekter som gäller 

individskyddet, alltså samtyckeskravet, nyttjandekravet, informationskravet samt 

konfidentialitetskravet. Informations och samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien 

och som vi på olika sätt får information av ska informeras om studien och ta ställning till om 

de vill delta. Detta gjorde vi genom att i förväg skicka ut ett informationsblad till Oliven där 

studien och dess syfte förklarades samt att vi i samband med våra intervjuer fick skriftliga 

intyg på informanternas samtycke. De informerades också om att de närsomhelst kunde dra 

tillbaka sin medverkan och fick dessutom våra samt vår handledares kontaktuppgifter utifall 

att de skulle uppstå frågor i efterhand (se bilaga 1 & 2). Nyttjandekravet innebär att det 

material vi samlat in under vår studie inte får användas annat än i studiesyfte, vi klargjorde 

dessutom för våra informanter att de inte skulle användas mer än i just vår studie. Det sista 

kravet, konfidentialitetskravet handlar om att informanterna inte ska kunna identifieras i 

studien samt att det material vi samlat in ska förvaras på sådant sätt att utomstående inte kan 

få tag på det. Vi har uppfyllt detta krav genom att vi har anonymiserat informanterna så gott 
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vi kunnat i det tryckta materialet, redan i utskriftsskedet valde vi att inte ta med namn på 

varken informanterna själva eller de som de eventuellt talade om (Einarsson & Hammar 

Chiriac, 2002). Vi har även gjort så att när vi benämner alla deltagare och informanter som 

”hon”, oavsett deras egentliga kön. Trots detta kan det vara så att deltagarna kan urskilja sig 

själva eller någon annan deltagare tack vare att man kan känna igen ett uttryck eller en 

formulering i en mening. Detta för att deltagarna inte är fler än 15 stycken och kännedomen 

om varandra är god.  

 

Validitet och Reliabilitet 

Validiteten handlar om huruvida man undersöker det man ska undersöka, att metoden är 

anpassad till syftet och frågeställningen och att man i tillvägagångssättet inte gör misstag 

som gör att resultatet kan ifrågasättas (Kvale & Brinkman, 2009). Vi har i vår studie gjort 

vårt yttersta för att anpassa metod efter frågeställning och för att verkligen svara på det vi 

utgett oss för att undersöka. I metodavsnittet ovan beskriver vi närmare vilka 

ställningstaganden vi gjort i samband med detta. En annan fråga vi diskuterade i början av 

vårt arbete var reliabiliteten. Reliabilitet innebär att studien ska kunna göras om och då få 

samma resultat. Detta är dock en omöjlighet i detta fall då den kontext vi befann oss i aldrig 

kan återskapas och därmed är begreppet inte helt relevant i kvalitativa studier (Kvale & 

Brinkman,2009).   

 

Förförståelse 

Värt att notera då vi diskuterar resultatet av vår studie är vår egen förförståelse för och av 

Svenska Kyrkan och dess arbete. Vi har båda en lång bakgrund och erfarenhet av Svenska 

Kyrkans arbete då vi båda har arbetet och arbetar i densamma. Risken är därmed stor att vi 

tolkat resultatet mer fördelaktigt än vad andra med en annan bakgrund hade gjort. Vidare 

kan det även tänkas att vi på grund av vår förförståelse tagit vissa saker för givna och att alla 

delar i vår studie inte förklaras tillräckligt väl för en oinvigd att förstå. Vi kan också tolka in 

skeden eller händelser i vår studie som för alla inte är självklar men som för oss blir det tack 

vare vår bakgrund och våra tankar kring livet som kristen och vad det får för konsekvenser 

för mig själv som medmänniska (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Vår bakgrund i 

Svenska Kyrkan är inte bara viktig att berätta om i förhållande till vår förförståelse. Det är 

även så att vi intresserade oss för just den här verksamheten då vi har ett intresse av att lära 

oss om hur man kan arbeta diakonalt i Svenska Kyrkan och hur man kan bygga 

verksamheter lik denna.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

Vi inleder med information om verksamheten som bedrivs på Oliven och en kort 

redogörelse för hur lokalerna ser ut. Vi presenterar därefter de teman vi funnit och redogör 

för vår analys under varje tema. Slutligen förs ett resonemang kring varje frågeställning och 

vad vi kommit fram till.  

 

Lokaler och aktiviteter 

Det arbete som deltagarna bedriver i Olivens lokaler är till exempel caféverksamhet där det 

både är bemannat i kök och café. Allt kaffebröd och bröd bakas på Oliven och man erbjuder 

även soppluncher en gång i veckan samt bakar kaffebröd till fängelset i Vänersborg 

(Informellt samtal med deltagare, 2011). 

 

 Utifrån deltagarnas kunskapsområden skapas även cirkelverksamheter. Idag består dessa av 

en datakurs samt en akvarellkurs, detta i samarbete med Sensus. Det finns även en sygrupp 

som både sysslar med nytillverkning samt lagning och en musikgrupp där deltagare som är 

duktiga musiker anordnar musikcafé, allsång samt åker runt i kommunen och uppträder. Den 

största verksamheten och som i princip alla deltagare är verksamma inom är 

besöksverksamheten som riktar sig till äldre människor i kommunen. Det går till så att den 

som är i behov, eller någon som står denna nära, tar kontakt med någon av diakonerna och 

så vidarebefordrar personalen detta till en av deltagarna som då tar kontakt med den äldre 

och bestämmer ett möte. Det kan handla om att man vill ha besök och någon att prata med 

eller att man vill ha sällskap när man ska någonstans. Deltagaren har sedan regelbunden 

kontakt med den personen hon blivit tilldelad så länge båda tycker det känns bra. Viktigt är 

att påminna om att de inte ska erbjuda någon typ av omvårdnad eller på annat sätt ta över det 

som är kommunens skyldighet, utan besöken ska ge den äldre något utöver sådan 

verksamhet (Informellt samtal med deltagare, 2011). 

  

Miljö 

När man går in genom Olivens dörrar möts man av ett kapprum som är relativt stort. 

Lokalerna består av ett antal mindre rum och ett par större. Det finns ett litet bibliotek med 

litteratur om bland annat demens, bredvid ligger ett andaktsrum där man varje morgon har 

möjlighet att fira andakt tillsammans. Det finns två mindre rum med soffor som man 

använder som samtalsrum med en liten almanacka utanför så att man inte dubbelbokar. 
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Längre in i lokalen finns konferensutrymmen där bland annat Oliv-möten hålls samt en 

personalmatsal. Det finns även personalutrymmen såsom kontor för diakonerna, dörrarna 

står hela tiden öppna och upplevelsen är att man är välkommen in om man så känner. Utöver 

detta är det lokaler för musikgruppen, datarum och ett rum där sygruppen och 

akvarellkursen håller till. Det finns även ett kök och ett stort rum för caféverksamhet, dessa 

ligger rakt fram då man först kommer in i Olivens lokaler och det är tydligt att detta är den 

naturliga mötesplatsen för deltagare, personal och besökare. Samtliga utrymmen är väl 

använda men det känns inte särskilt trångt. Miljön är ombonad och möblerad med gamla 

möbler (Utdrag ur fältanteckningar).  

 

Deltagarnas syn på att inte ha ett lönearbete 

 

Deltagarna vittnar om två olika sätt att hantera sin situation som arbetssökande. Några 

berättar om en handlingsförlamning där ensamheten och känslan av att inte ha en anledning 

att gå upp på morgonen tar överhand. De beskriver att de under perioder bara suttit och 

stirrat in i väggen och att det blivit som en negativ spiral som blivit svår att bryta. 

Rantakeisu (2002) lyfter fram ökad passivitet som en av de sociala konsekvenser som är 

kopplat till arbetslöshet.   

 

”När jag var arbetslös så hände inte mycket. Jag gjorde i stort sett ingenting” 

 (Utdrag ur intervju) 

 

Här kan vi se att om deltagaren inte begriper sin situation som något som hon har makt över, 

får hon mycket svårare att hantera den. Deltagarna låter situationen som arbetssökande ta 

över och blir slav under den. Att ha en stark känsla av hanterbarhet innebär att man känner 

att man har resurserna att hantera de situationer man ställs inför, vilket deltagarna uttrycker 

att de inte hade.  

 

Andra deltagare berättar om ett ständigt jagande efter arbete, detta eftersom de inte anser att 

det är okej att bara sitta hemma och inte göra någonting. De berättar också vilken stress det 

innebär för dem att hela tiden vara på jakt. De lyckas ofta ordna nya sysselsättningar eller 

tillfälliga arbeten men att finna något som de fysiskt har kraft till under längre tid och som 

utmynnar i en tillsvidareanställning har varit mycket svårt. Vår tolkning är att dessa 
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deltagare har en ganska stark hanterbarhet då de upplever att de har resurserna till en 

förändring. De har även en stark känsla av meningsfullhet då de har en vilja och 

engagemang för att söka arbete (Antonovsky, 2005). Trots detta så lyckas de inte hela 

vägen, det kan bero på att större delen av de som vi ser den här drivkraften hos är de äldre 

deltagarna. Det kan vara så att de på grund av sin ålder inte är attraktiva på arbetsmarknaden 

och att deras starka känsla av hanterbarhet därmed inte är tillräcklig för att komma ut i 

arbete.  

 

 

Självförtroende 

Deltagarna berättar om att deras vardag har förändrats sedan de kom till Oliven. Flera vittnar 

om ett ökat självförtroende och att de känner sig mer positiva idag. De vågar stå för sina 

åsikter på ett annat sätt än tidigare och berättar att de lärt sig att argumentera för vad de tror 

på. Flera berättar om sina kamrater som de med egna ögon sett växa som människor och 

som idag är helt andra människor än de som kom genom dörrarna den där första dagen. De 

säger att de känner igen sig själva i de som kommer som nya och även om det är svårare att 

sätta ord på den egna utvecklingen kan de komma ihåg hur de i början inte vågade tro att de 

klarade av att utföra de sysslor de blev ombedda att göra. Deltagarna har en känsla av att 

utföra ett bra arbete som uppskattas av både besökare och personal. De berättar att de får 

uppdrag utöver deras ordinarie arbetsuppgifter och de känner sig betrodda.  

 

”Min vardag har förändrats mycket sedan jag började på Oliven. Jag 

har fått ett helt annat självförtroende. Jag är mycket lugnare, mycket 

mer positiv än jag var förut” (Utdrag ur intervju) 

 

”Jag har lärt mig att jag duger som jag är” (Utdrag ur intervju) 

 

Deltagarna på Oliven får genom de arbetsuppgifter de utför och den feedback de får från 

omgivningen en större känsla av meningsfullhet inför sin situation idag. Att identifiera sig 

med en person som har ett uppdrag att fylla och som är kapabel till det, i motsats till att vara 

en person som inte klarar av att behålla eller erhålla ett nytt arbete ökar deras självkänsla 

och då synen på deras vardag blir mer positiv ökar också meningsfullheten. De har idag en 

anledning till att gå upp på morgonen och en känsla av att de bidrar till ett större 

sammanhang. I likhet med Pisula & Kossakowska (2010) ser vi ett samband mellan en stark 



 
 

 
 

36 

känsla av meningsfullhet och hanterbarhet och ett ökat självförtroende. Deltagarnas ökade 

tro på sig själva blir även en del i en ökad hanterbarhet, de upplever inte i samma 

utsträckning att de är slav under förhållanden som de inte kan påverka, utan har 

självförtroendet och verktygen för att ta makt över sin situation.  

 

 

Känsla av gemenskap och tillhörighet 

Deltagarna berättar om en arbetsmiljö som är välkomnande och trevlig. Flera beskriver den 

som hemma-lik. Det beror på att tilltalet är uppmuntrande och att deltagarna känner sig 

välkomnade när de kommer. De uttrycker en glädje över att få vara en del av en verksamhet 

som har betydelse för andra människor. Många av deltagarna beskriver också Oliven som en 

familj och att man känner sig hemma. Deltagarna berättar för oss att det beror på att man i 

många fall lever ensam. Men det beror också på att arbetskamraterna accepterat deltagaren 

för den hon är och därmed också de tillkortakommanden och tillgångar som deltagaren har. 

 

”Att ha arbetskamrater betyder mycket, det är ju hälften av jobbet” 

(Utdrag ur intervju) 

 

”Det är ju min familj numera. Det är som att gå hem, att komma hit”. 

(Utdrag ur intervju) 

 

Att se sitt arbete och sin arbetsmiljö som hemma eller som sin familj blir bekymmersam den 

dagen man går vidare till ny sysselsättning. Det innebär att deltagaren inte bara förlorar sin 

sysselsättning utan också sin familj. Tiden som Fas 3 är begränsad men eftersom det finns 

deltagare som ansökt om och fått vara kvar på Oliven längre än utsatt tid finns det också 

bland de som snart ska sluta en förhoppning om att få stanna kvar. När man skall hantera sin 

situation utifrån dessa olika händelser kan det bli en förlust som känns så stor att den blir 

svår att överblicka. Visst kan det vara bra att få deltagarna att känna sig hemma och 

välkomna men man får vara försiktig så att det inte sker på bekostnad av deras 

självständighet, vilket kan vara en risk som det ser ut idag.                                                            

  

”Oliven är väl, tycker jag, min trygghet. Det är mycket tack vare Oliven 

som jag fungerar så bra som jag gör idag” (Utdrag ur intervju) 
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Under vårt besök på Oliven såg vi att deltagarna och de anställda har ett öppet och vänligt 

tilltal mot varandra. Vi upplevde att det var högt till tak och att det skojades frisk. Denna 

gemenskap blev vi snabbt en del av och vi kände oss varmt mottagna.  Vi välkomnades att 

sitta ner vid kaffebordet tillsammans med deltagare, besökare och anställda och blev snart 

delar av gemenskapen. Deltagarna berättade att det var en god gemenskap bland dem och att 

det gav resultat för den känsla som man uttrycker finns på Oliven. Känslor som beskrivs är 

värme, glädje och att bli sedd. En av de anställda uttryckte också att det är roligt att gå till 

jobbet på dagarna. Dessa känslor blir tillsammans en del i den gemenskap man har och det 

är förståeligt att man kommer att sakna den när man går vidare mot ny sysselsättning. Att bli 

sedd av andra är för de flesta en livsnödvändighet och för att öka känslan av sammanhang i 

sitt liv och i relation till övriga samhället behöver vi bli uppmärksammade som människor. 

Deltagarnas meningsfullhet ökar något då de är del av gemenskap som de ser som positiv. 

Meningsfullheten handlar om människan är engagerad och har människor, platser eller 

aktiviteter i livet som har betydelse för henne (Antonovsky,2005), detta är något som Oliven 

i de flesta fall har gett deltagarna.  

 

Det finns dock ett slut på sysselsättningen och även om människorna finns kvar är frågan 

om den starka meningsfullheten är något som hänger kvar då tiden på Oliven är slut. Vi 

ställer oss också frågan om hanterbarheten försämras i förhållande till deltagarnas 

arbetssökande. Att söka arbete, skulle för den som lägger stor vikt vid gemenskapen på 

Oliven, betyda att man aktivt söker sig ifrån Oliven. Risken finns att känslan av tillhörighet 

försämrar deltagarnas engagemang inför sitt arbetssökande. 

 

 

Deltagarnas uppfattning av sin arbetssituation 

 

Arbetsuppgifterna och känslan av att vara en resurs 

Gemensamt för alla deltagare är att de upplever sin situation på Oliven som positiv.  

Deras kunskaper och erfarenheter tas till vara och de känner sig behövda.  

Samtliga deltagare, förutom en, uttrycker att deras vardag blivit bättre sedan de började på 

Oliven. De uppger att de idag känner att de är uppskattade för det arbete de gör och att de är 

betrodda som medarbetare.  
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”Man känner att man är uppskattad liksom, de uppskattar det man gör”  

(Utdrag ur intervju) 

 

”Jag har jag alltid tyckt om att laga mat och baka, men som jag sa så var ju mitt 

självförtroende där nere när jag började så då tänkte jag – nej ska jag laga mat” 

(Utdrag ur intervju) 

 

Arbetsuppgifterna ser samtliga deltagare i vår studie som givande. Tiden på Oliven har 

förbättrat deltagarnas känsla av sammanhang. Genom att få uppgifter tilldelade som de 

klarar av att utföra och som dessutom utformas efter deras kunskaper och kvalitéer, ökar 

deras självkänsla och gör arbetet mer meningsfullt. Det är lättare att vara engagerad i en 

syssla som man kan utföra och tycker är rolig än en som innebär ett stressmoment eller 

känslan av att misslyckas vilket även Wulff, Lindfors & Sverke (2010) lyfter fram i sin 

studie.  

 

Makt över sin situation 

När det gäller deltagarnas möjligheter att lyfta frågor kring sin arbetssituation på Oliven så 

finner de flesta av dem att det finns goda möjligheter att göra så men de anser också att det 

sedan inte händer så mycket och att personalen inte tar tag i frågorna på det sättet de hade 

önskat. Det eftersöks en tydligare struktur och ledarskap. Viktigt att framhålla här är dock 

att det främst är de informanter över 60 år som tar upp det som ett problem. Det finns forum 

för samtal på Oliven där tonen är god och det är högt i tak. Vår upplevelse är att det inte 

hycklas med de eventuella problem som finns och att personalen tar till sig det deltagarna 

säger.  

 

Personal leder mötet. Alla är inte närvarande vilket andra deltagare tar upp som 

problem. Upplever att personal tar till sig men diskuterar inte vidare frågan. Vissa 

deltagare tar mycket plats. Personal uppmärksammar de som inte säger mycket under 

mötet så de får komma till tals. Avslutas med att de går ett varv och alla får säga något 

om sin situation just nu (Utdrag ur fältanteckning vid Olivenmöte). 

 

 

”Vi tar så klart tag i det men det är inget vi ska diskutera där och då” 

 (informellt samtal med berörd personal) 
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En tanke kan vara att de äldre deltagarna är vana vid en annan typ av ledarskap och att saker 

som inte är så viktiga för en yngre människa har större vikt för dem. Det går dock inte att 

säga att en generation har tolkningsföreträde framför en annan. Deltagarna upplever att 

Oliven tar tillvara på deras erfarenheter och att deras kunskaper och intressen lyfts fram i 

verksamheten. Verksamheten formas efter deltagarna som finns där och möjligheterna att 

göra något man själv tycker är roligt och är duktig på är stora. Flera av deltagarna berättar 

att de har tidigare erfarenheter av att man ska passa in i en viss mall för att man ska kunna 

fungera på en arbetsplats och har upplevt detta som jobbigt. På Oliven får de istället visa att 

det finns arbetsuppgifter som de kan klara, flera av dem vittnar om ett förbättrat psykiskt 

mående i samband med detta. Att deltagarna känner att de har viss makt över sin situation 

förbättrar deras hanterbarhet då de känner att de har resurser att ta till. Meningsfullheten 

uppfattar vi även den som något förbättrad då arbetsuppgifterna engagerar dem. Även 

Månsson (2008) skriver om arbetsförhållandens påverkan på ens känsla av sammanhang och 

i synnerhet känslan av att ha makt över sin arbetssituation.  

 

Deltagarnas syn på framtiden 

 

Ålderns betydelse för framtidstron 

Deltagarna känner en oro för framtiden på det sättet att de inte tror att chanserna till en 

anställning är särskilt stor. Detta beror på, säger de, att det dels inte finns några arbeten att 

söka men också på att de inte har rätt utbildning. Trots detta hoppas deltagarna att 

anställningsbarheten har ökat tack vara aktuella referenser från personer som vet hur 

deltagaren fungerat på Oliven. De deltagare som närmar sig pensionering ser inte sin 

anställningsbarhet som god. Detta förklaras med att det inte finns en arbetsgivare som 

anställer någon som snart skall avgå med pension. Ålder har för de flesta arbetsgivare en 

betydande roll säger de.  

 

”Jag har ju sökt massa jobb men det verkar ju inte så, man trodde ju att det 

skulle va bra att ha varit här, men det är nog åldern mycket” (Utdrag ur 

intervju) 

 

De yngre deltagarna anser att de har möjlighet att få en anställning efter att tiden på Oliven 

är slut. De berättar att de tidigare har lyckats få tillfälliga anställningar och sysselsättningar 
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och de tror inte att den chansen minskar tack vare att de deltagit i Fas 3, det löser sig alltid 

säger de. På en direkt fråga om de kan tänka sig studier svarar de att det inte är något 

alternativ i deras nuvarande livssituation. För de deltagare som säger att de inte har stort 

hopp om att finna nytt arbete minskar hanterbarheten och meningsfullheten och de får en 

svagare känsla av sammanhang i sitt liv. Utan hopp om en ljusare framtid är det svårt att 

engagera sig i densamma. Hanterbarheten är också dålig på det sättet att de trots den mörka 

arbetsutsikterna väljer att inte studera, men låt oss samtidigt komma ihåg att det inte är ett 

självklart val.  

 

Från Oliven mot framtiden  

Deltagarna berättar att även om de inte tror så mycket på att de faktiskt har en större chans 

på arbetsmarknaden idag än tidigare så har de trots det med sig en del erfarenheter som de 

tror kan komma till användning när och om de väl får ett arbete. En del av dem nämner 

också mötet med andra människor som en viktig erfarenhet som de även kan komma att få 

användning för i sitt privatliv.  

 

”Det måste jag nog säga att en hel del kan jag nog ta med mig till andra 

ställen sen, om jag får ett jobb någon gång” (Utdrag ur intervju) 

 

Framförallt säger de att det är deras ökade tro på dem själva som de tar med sig och det 

faktum att de mår lite bättre idag kanske trots allt kan göra att någon vågar anställa dem. Det 

faktum att deltagarna tycker att de har användning av de erfarenheter de fått på Oliven visar 

på en bra begriplighet i förhållande till de resurser de faktiskt har och som de fått till sig 

under tiden och det ökar även meningsfullheten då de vågar engagera sig 

(Antonovsky,2005). 

 

Maktlöshet 

Känslan av maktlöshet bland deltagarna är stor och förhoppningarna om att finna arbete 

under tiden i Fas 3 eller efter avslutad tid är små. Deltagarna berättar att de har en 

upplevelse av att känna en maktlöshet i förhållande till både arbetsförmedlare och 

arbetsgivare. Det framkommer en frustration över att den som aldrig varit arbetssökande inte 

heller kan veta hur det är eller hur det påverkar mig som person.  
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”Erfarenheten som arbetslös, det är ju att man känner sig väldigt i 

våldet på Arbetsförmedlingen” (Utdrag ur intervju) 

 

Att inte ha känslan av att ha makt över sin situation kan bli handikappande och tron på den 

egna förmågan minskas. Att känna sig maktlös och beroende av någon annan är starkt 

förknippad med en svag KASAM då hanterbarheten är svag eftersom man inte känner att 

man har resurserna att ta kontroll över sin situation och meningsfullheten är svag då det inte 

heller finns ett engagemang att göra så (Antonovsky, 2005).  

 

 

Hur ser deltagarnas känsla av sammanhang ut och hur upplever 

deltagarna sin arbetssituation i Olivens verksamhet? 

Det vi kan se i vår analys är att deltagarnas känsla av sammanhang har stärkts under tiden på 

Oliven. Detta på grund utav att de idag känner att de har en meningsfull sysselsättning som 

de trivs med och klarar av. De beskriver betydelsen av att vara en del i en gemenskap och att 

bli betrodda som medarbetare. Hanterbarheten har stärkts under tiden på Oliven då deras 

självkänsla har stärkts och de har fått möjlighet att påverka sin situation. Begripligheten har 

vi haft svårt att säga så mycket om, men då Antonovsky(2005) ansåg att hanterbarheten i 

princip var avhängig begripligheten, det vill säga, man kan inte hantera något man inte 

förstår sig på, så kan vi anta att även begripligheten har stärkts. Deltagarnas känsla av 

meningsfullhet har även den stärkts då de är mycket engagerade i verksamheten på Oliven.  

 

Deltagarnas syn på sin arbetssituation är god. De berättar att de upplever sig ha möjlighet att 

påverka verksamheten och att arbetsuppgifterna är hanterbara. Då problem uppstår med 

någon i besöksverksamheten så upplever de att de kan få stöd hos personalen och de känner 

sig därmed trygga med sina arbetsuppgifter. En del uppger att de tycker att det daltas med 

deltagarna på Oliven och att personalen är konflikträdda, det eftersöks ett tydligare 

ledarskap och en tydligare struktur. Man delger gärna sin syn på andra deltagare som man 

tycker har fastnat i sin arbetslöshet och inte söker nya arbeten så aktivt som man borde, detta 

för att man trivs så bra på Oliven. Ingen vill dock placera sig själv i den kategorin. Man är 

engagerad i verksamheten och man pratar mycket om hur man ska göra för att fler ska 

komma till caféet. Man visar också en oro över vilka nya som ska komma, hur gemenskapen 

ska bli när andra får sluta och vilken verksamhet Oliven kan erbjuda då personer som ses 
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som nyckelpersoner för vissa delar av verksamheten slutar. En del uppger att de har väldigt 

starka band till en del i personalgruppen, andra uppger att Oliven är deras familj. Flera av 

dem säger att gemenskapen på Oliven är något alldeles särskilt och att det inte finns någon 

annanstans. Som en faktor vilken hjälper dem att komma ut i arbetslivet ser inte deltagarna 

verksamheten som något som ger dem särskilt mycket. De har en pessimistisk inställning till 

sitt arbetssökande och sina chanser på arbetsmarknaden, de hoppas att tiden på Oliven kan 

bidra till en ökad anställningsbarhet men tror egentligen inte på det.  

Vi kan se att tiden på Oliven har betytt mycket för de flesta deltagare, och under tiden de är i 

verksamheten så mår de bättre än tidigare. Vi är dock osäkra på huruvida detta förbättrade 

mående kommer att hålla i sig den dagen de lämnar. Deltagarna är så bundna till 

verksamheten i förhållande till sitt eget mående att vi upplever att sannolikheten är stor att 

de efter en tid är tillbaka i gamla negativa mönster, vilket inte är så konstigt med tanke på 

hur samhället ser på arbetslösa (Andersson,2006). Men, att dessa människor under tiden de 

är på Oliven mår bättre än tidigare är trots detta inte en liten sak utan rätt fantastiskt. 

Människan och samhället är ständigt föränderligt och att under en period av arbetslöshet få 

en ökad livsgnista är inte att förringa även om den sen inte håller i sig. Det stora problemet 

är snarare att det inte finns någon vettig sysselsättning eller verksamhet som tar över om 

deltagaren, efter avslutad Fas 3, fortfarande inte kommit ut i arbete. Och med tanke på att 

enbart en procent av alla personer som hamnar i Fas 3 lyckas hitta arbete så borde 

fortsättningen vara väl planerad för att bibehålla det som de arbetssökande eventuellt har fått 

med sig under sin placering. Svaret på frågan om deltagarnas stärkta känsla av sammanhang 

kommer att hålla i sig efter tiden på Oliven beror på huruvida de går vidare till annan 

anställning eller om de placeras i ett Fas 3 projekt av den kaliber som beskrivs i media. 

 

Deltagarna vittnar om att de trivs bra på Oliven, både med arbetskamrater och med den 

sysselsättning de är en del utav. Vår tolkning är dessutom att deras känsla av sammanhang 

har stärkts under tiden på Oliven. Trots detta tror inte deltagarna att deras chanser att komma 

ut i arbete är särskilt stor och vår tolkning är densamma. Innebär det att känslan av 

sammanhang inte kan sättas i relation till människans förmåga att hantera sin situation? Det 

är visserligen så att det vi ser är att deras känsla av sammanhang har stärkts, det betyder 

dock inte att den är stark i förhållande till vad som kan anses normalt. Antonovsky(2005) 

har heller aldrig angett ett normalt värde, vilket gör det än svårare att avgöra. Kan det vara 

så att deltagarnas känsla av sammanhang från början var så låg att denna ökning ändå inte 
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ger tillräckligt med utdelning? Kan det vara så att samhällets syn på de som hamnar i Fas 2 

och 3 är så negativ att viljan och självförtroendet ändå inte räcker till för att sig vidare? 

 

 

Hur kan kunskaperna om deltagarnas känsla av sammanhang användas 

för att utveckla verksamheter för människor som är arbetssökande? 

Deltagarnas känsla av sammanhang har förbättrats under tiden de varit på Oliven. De 

anledningar vi kan se till det är deras ökade självförtroende, möjlighet till delaktighet i sin 

arbetssituation och meningsfull sysselsättning. Det som deltagarna själva lyfter fram som 

den främsta orsaken till deras ökade självförtroende är att Oliven är en plats där man får vara 

sig själv, där det finns en genuin gemenskap och där de har arbetsuppgifter som de trivs med 

och klarar av. Delaktigheten är en del i deltagarnas ökade självförtroende. Vi har själva sett 

hur deltagarnas kunskaper och åsikter efterfrågas i det dagliga arbetet. Att vara delaktig är 

att ha en viss makt över sin egen situation, vilket vi tidigare konstaterat är en nödvändighet 

för en stark hanterbarhet. Även meningsfullheten ökar om man har tron på att man kan 

förändra sin situation. En stark hanterbarhet kännetecknas av en tro på sina kunskaper och 

resurser och möjligheter till förändring, meningsfullheten handlar om engagemang och hopp 

om framtiden (Antonovsky, 2005). En verksamhet som riktar sig till människor som varit 

arbetssökande under en längre tid bör därmed ha fokus på deltagarnas delaktighet, att i 

likhet med det salutogena perspektivet, utgå från deltagarnas kunskaper och intressen, samt 

arbeta för en god stämning och bra gemenskap i gruppen då även det ökade självförtroendet 

hos deltagarna har varit en stark bidragande faktor till deras ökade känsla av sammanhang.  

Ytterligare en kunskap som vi erhållit är vikten av en meningsfull sysselsättning. Deltagarna 

har inte bara uttryckt att de trivs med sina arbetsuppgifter idag utan även delat erfarenheter 

från tidigare praktiker och andra arbetsmarknadsåtgärder som inte varit fullt så 

meningsfulla. Det är tydligt att de är stolta över att vara en del av verksamheten som bedrivs 

på Oliven.  

 

”Jag tycker det är en väldigt bra ide det här dom har kommit på med att sammanföra 

ensamma äldre människor med långtidsarbetslösa”  (Utdrag ur intervju) 

 

”Olivens verksamhet är bland det finaste som finns” (Utdrag ur intervju) 
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Flera av dem talar engagerande om sina arbetsuppgifter och om de människor de möter i 

samband med dem. De som snart ska sluta på Oliven uttrycker oro inför hur det ska gå, inte 

enbart för sin egen skull men även för de människor de möter i sitt arbete. Att de idag ser sig 

själva som en person som är en del i ett större sammanhang och är av betydelse för andra har 

stärkt deras begriplighet och deras känsla av sammanhang.  

 

Vår analys visar att de tre komponenter som varit av vikt för deltagarnas ökade känsla av 

sammanhang är självförtroende, möjligheter till delaktighet och meningsfull sysselsättning.  

I utvecklandet av en verksamhet som vänder sig till personer som varit arbetssökande under 

en längre tid bör man enligt oss ge utrymme för deltagarna att själva påverka sin 

arbetssituation. Ett konkret exempel på hur man kan göra detta är genom att ha husmöte med 

jämna mellanrum. Vi anser att möjligheten inte enbart ska vara teoretisk utan högst reell för 

att det ska ge effekt. Verksamheten bör tillhandahålla meningsfull sysselsättning. Då vad 

som upplevs som en meningsfullt är olika för alla individer bör en verksamhet som vill 

erbjuda meningsfull sysselsättning vara individutformad. Det kan ses som orealistiskt att 

ständigt forma verksamheten efter de som befinner sig i den. Det kan även uppfattas som ett 

daltande med vuxna människor som ska vara tacksamma för att de får en sysselsättning. Tar 

man bort möjligheten att forma verksamheten efter varje individ ur ekvationen så minskar 

möjligheterna till ökat självförtroende då de kan bli satta på en arbetsuppgift de inte klarar 

av. Ytterligare en vinst med att utgå ifrån deltagarna i utformandet av arbetsuppgifter är att 

det ger dem en känsla av att vara en person med resurser som efterfrågas. Samtidigt så 

uppgav deltagarna att den enklaste uppgift kändes för stor i början då deras självförtroende 

var så lågt att det kanske inte skulle spela någon roll, och blir inte känslan av att hantera 

något än positivare om det är något man aldrig gjort förut? Viktigare är kanske i så fall att 

arbetsuppgifterna ska vara meningsfulla, vi har dock inget svar på hur man kan garantera att 

de olika individerna ska uppfatta sina arbetsuppgifter som meningsfulla. Dessa två 

komponenter, meningsfull sysselsättning och delaktighet, hjälper till att bygga upp den 

tredje nämligen deltagarnas självförtroende. Genom att göra något de klarar av, något de 

tycker om och får möjlighet att påverka sin situation skapas en bild av dem själva som 

personer som kan och vill och som är att räkna med.  

Viktigt är dock att komma ihåg att även om vi sett att deltagarnas känsla av sammanhang 

har stärkts så är vår uppfattning att detta ändå inte är tillräckligt för att de sedan ska komma 

ut i arbete.  
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6. DISKUSSION 

Syftet med vår studie var att studera hur deltagarna i Oliven upplever sin arbetssituation. 

Deltagarna i Oliven uttrycker att de vill berätta att alla verksamheter för människor i Fas 3 

inte stämmer in på mediebilden och, även om det kan ha påverkat deras svar något, tycker vi 

oss se att de faktiskt har rätt i det påståendet. Deltagarna uttrycker att deras arbetsuppgifter 

på Oliven känns meningsfulla. Deltagarna berättar att det känns som att deras kunskaper och 

resurser tas till vara och deras självförtroende har stärkts. Trots detta räcker det inte hela 

vägen. Vår analys visar att risken är stor att deltagarna efter avslutad Fas 3 faller tillbaka i 

negativa mönster och att det förbättrade självförtroendet sakta men säkert försämras igen. 

Detta på grund av att den sysselsättning de har på Oliven inte bara har blivit en arbetsplats 

de trivs på utan också en trygghet och utökad familj. 

 

Intresset för Fas 3 är stort just nu och i samhället pågår en debatt kring densamma. 

Utredningar har visat att många företag och organisationer som erbjuder Fas 3 platser inte 

kan tillhandahålla en enligt dem, meningsfull sysselsättning, alternativt, erbjuder ett fullgott 

arbete utan ersättning. Dessutom kommer enbart en procent ut i arbete efter fullgjord eller 

avbruten Fas 3. Misslyckandet är totalt. Frågan är hur man kan göra annorlunda.  Då vår 

analys visar att risken är stor att deltagarnas känsla av sammanhang kommer att försvagas då 

de slutar på Oliven så tror vi inte att de skiljer sig från andra som deltar i fas 3. Frågan är, då 

deltagarna trots att förhoppningarna om att finna ett arbete är små, ändå är nöjda med 

verksamheten, ifall det finns en verksamhet som ryms inom Fas 3 som faktiskt kan lyckas 

med att få ut de arbetssökande i arbete? Eller är det så att Fas 3 är en sådan dålig idé att det 

inte spelar någon roll? Vår studie är inte tillräckligt omfattande för att ge svar på dessa 

frågor men vi tycker att människorna som är arbetssökande är värd att någon åtminstone 

ställer sig frågan. Dessa frågeställningar kan vara ingången till ny forskning inom området 

arbetssökande och fas 3. Dessutom förändras förutsättningarna för Jobb- och 

utvecklingsgarantin just nu och vad de förändringarna ger för konsekvenser för en 

arbetssökande i Fas 3 vet vi inte i dagsläget.  

 

När vi har analyserat informanternas svar om deras liv, syn på sysselsättning, framtid och så 

vidare så har vi tolkat hur deras begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ser ut. Vi har 

ibland skrivit att den är stark, mindre stark, svag eller förbättrad. Allt är ju dock relativt och 

det är svårt att säga att till exempel hanterbarheten är stark – i förhållande till vadå kan man 

ju då fråga sig. Vår analys bör därmed tas med en nypa salt i förhållande till detta, det 
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viktiga är dock riktningen vi tycker oss se. Det är också viktigt att komma ihåg att 

Antonovsky aldrig gav oss svar på vad som egentligen är ett bra eller dåligt KASAM och att 

känslan av sammanhang hela tiden är föränderlig.  

 

Som blivande socialpedagoger tycker vi att denna studie gett oss en bekräftelse på att hur 

viktig delaktighet i sin vardag och makten över sin egen situation är för människan. Detta är 

något som vi fått till oss under hela vår utbildning och något som inte bara gäller för 

människor som är arbetssökande eller för människor som är socialt utsatta på andra sätt. Det 

gäller alla, dig och mig och de som finns i vår närhet. Det salutogena perspektivet har gett 

oss en ny infallsvinkel på hur man kan se på människan och hennes förmågor och vikten av 

att ta vara på det som personen framför mig har i form av resurser och tillgångar. Detta är vi 

tacksamma för och vi kommer ta med oss det ut i arbetet som socialpedagoger.  

 

.  
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(Bilaga 1.)  Trollhättan 2011-04-13 

 

Information om en undersökning gällande deltagarnas uppfattning om verksamheten 

på Oliven. 

 

Hej, vi är två studenter som studerar vid Socialpedagogiska programmet på Högskolan Väst 

i Trollhättan. Vi ska skriva en C-uppsats om verksamheten på Oliven med fokus på er 

deltagares syn på verksamheten och er arbetssituation. Syftet med undersökningen är att få 

kunskap om vad det är i Olivens verksamhet som ni anser är bra och vad som är mindre bra. 

Undersökningen görs för att ta del av era erfarenheter som kan användas för att förbättra och 

utveckla Olivens verksamhet. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Att 

delta i studien är frivilligt. Vi kommer under två dagar; måndag 18/4 samt tisdag 19/4, att 

finnas på plats, från kl. 09.00-15.30, och utföra observationer, prata med er samt göra 

intervjuer med 8 av er deltagare.   

 

Observationer och samtal: 

Vi kommer att finnas i Olivens lokaler och sitta ner vid kaffebord och vara i andra 

utrymmen. Vår observation går ut på att få kunskap om vad som händer under en arbetsdag 

på Oliven. Vi kommer att föra samtal med er och även göra anteckningar. Om du har 

funderingar om studien under tiden som vi är där svarar vi gärna på era frågor. Om du inte 

vill delta kan tala om detta för projektledare Anna Karlsson eller för oss och du kommer då 

inte att ingå i observationsstudien. 

 

Intervjuer: 

Meddela Anna Karlsson om du är intresserade av att bli intervjuad. Intervjun tar ca 45 

minuter där du ger din bild av hur du ser på Olivens verksamhet och kommer att spelas in på 

bandspelare Om det är många som är intresserade är vi tvungna att göra ett urval. Ditt 

deltagande i undersökningen (observationerna, samtalen och intervjuerna) är helt frivilligt. 

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Detta gäller både 

under observationerna, samtalen och intervjuerna. Undersökningen kommer att presenteras i 

form av en uppsats vid Högskolan Väst. Vi kommer att göra vårt yttersta för att du som 

informant inte ska kunna identifieras då studien publiceras. Dock finns en risk att ni på 

Oliven kan identifiera varandra utifrån er kunskap om vilka som deltagit. Vi kommer då 

studien är färdig att skicka uppsatsen till Oliven så att du som är intresserad kan få ta del 

utav den. Utskriften från observationerna och intervjuerna kommer enbart vi och vår 

handledare att ha tillgång till. Vi garanterar även att intervjumaterialet enbart kommer att 

användas till denna studie.  

 

Om du har några frågor kan du höra av dig till: 

Marie Johansson, 0702-507674, e-post: marie.johansson.5@student.hv.se 

Lisa Gerenmark, 0704-579138, e-post: lisa.gerenmark@student.hv.se 

Handledare: Mariella Niemi, fil. dr och lektor i socialt arbete, e-post: mariella.niemi@hv.se 
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(Bilaga 2)  Trollhättan 2011-04-13 

 

 

Brev om informerat och skriftligt samtycke till intervju 

 

Vi är två studenter från Socialpedagogiska programmet på Högskolan Väst i Trollhättan. 

Vår C-uppsats handlar om verksamheten på Oliven med fokus på er deltagares syn på 

verksamheten och din arbetssituation. 

 

Syftet med undersökningen är att få kunskap om vad det är i Olivens verksamhet som 

fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Undersökningen görs för att förbättra och 

utveckla Olivens verksamhet. 

 

Vi vill med anledning av denna studie göra en intervju med dig. Intervjun kommer att spelas 

in på en bandspelare och vi garanterar att ingen förutom vi själva samt vår handledare 

kommer att lyssna på inspelningarna eller läsa utskrifterna utav dem. Vi garanterar även att 

materialet från intervjun enbart kommer att användas till vår studie. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Väst. Vi 

kommer att göra vårt yttersta för att du som informant inte skall kunna identifieras då 

studien publiceras. Dock finns en risk att ni på Oliven kan identifiera varandra utifrån er 

kunskap om vilka som deltagit. Vi kommer, då studien är färdig, att skicka den färdiga 

uppsatsen till Oliven så att du som är intresserad kan få del utav den. Utskriften från 

observationerna och intervjuerna kommer enbart vi och vår handledare Mariella Niemi att 

ha tillgång till.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående:  Ort och datum:  

 

____________________________  _____________________ 

 

Tack för att vi fick intervjua dig. 

 

Om det uppkommer några frågor efter intervjun kan du höra av dig till: 

Marie Johansson, 0702-507674, e-post: marie.johansson.5@student.hv.se 

Lisa Gerenmark, 0704-579138, e-post: lisa.gerenmark@student.hv.se 

Handledare: Mariella Niemi, fil. dr. och lektor i socialt arbete. e-post: mariella.niemi@hv.se 

 

 

mailto:marie.johansson.5@student.hv.se
mailto:lisa.gerenmark@student.hv.se
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(Bilaga 3 ) 

Observationsschema 

Tilltal/bemötande emellan personal och deltagare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiativtagande  

 

 

 

 

 

 

Interaktion mellan besökare och deltagare i gruppen 

 

 

 

 

 

 

Övriga händelser 

 

 

 

 

Fysisk miljö 
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(Bilaga 4) 

INTERVJUFRÅGOR   ( de fetmarkerade frågorna är mer övergripande) 

 

Inledande frågor 

 

- Hur länge har du varit arbetslös? 

- Hur länge har du varit med i Olivens verksamhet? 

- Vad har du för tidigare erfarenheter av arbetspraktik etc? 

 

Bakgrund 

 

- Kan du berätta om en vanlig dag i ditt liv innan du kom till Oliven? 

- Vad gjorde du på dagarna innan Oliven? 

- Hur tycker du att dina erfarenheter tas till vara här på Oliven? 

- Hur ser din bakgrund ut i form av yrkeserfarenhet? 

 

Här och nu 

 

- Hur tycker du att din vardag har förändrats i och med Oliven?  

- Hur kom du i kontakt med Oliven? 

- Hur introducerades du? 

- Hur ser Du på verksamheten som Oliven bedriver? 

- Hur ser du på den utbildning du får på Oliven? 

- Vilken roll spelar dina arbetsuppgifter för dig? 

- Vilken roll spelar dina arbetskamrater för dig? 

- Vilken roll spelar personalen för dig? 

- Vilka delar av din vardag känns som mest positiv respektive negativ? 

 

Framtiden 

 

- Hur upplever du att de erfarenheter Oliven ger kan vara nytta för dig senare? 

- Hur ser fortsättningen ut för dig när tiden på Oliven är slut? 

- Hur ser du på framtiden? 

- Upplever du att du har större chans att få arbete efter/under tiden på Oliven 


