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Sammanfattning                                   

Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt personalen inom ett utbildnings- och 

aktiveringsprogram i en kommun i Sverige arbetade för att öka de tre olika komponenterna; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i deltagarnas känsla av sammanhang 

(KASAM). Metoden som användes var en kvalitativ intervjuundersökning där personal inom 

ett utbildnings- och aktiveringsprogram intervjuades.  

 

Det insamlade materialet blev analyserat med hjälp av en teoristyrd tematisk analys. Genom 

analysen utkristalliserades olika subteman med utgångspunkt från våra tre förutbestämda 

huvudteman som var: begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Resultatet visade att 

personalen till exempel arbetade med språkundervisning, motivationsarbete och praktiskt 

utförande. Personalen uppgav att språkundervisningen bidrog till deltagarnas känsla av 

begriplighet, motivationsarbetet bidrog till en känsla av meningsfullhet och praktiskt 

utförande bidrog till en känsla av hanterbarhet. Studien visar att verksamheten arbetade för att 

öka alla tre komponenterna i begreppet KASAM, men personalen önskade att arbeta ännu mer 

med det som skapar en känsla av meningsfullhet.  

 

Nyckelord: Utbildnings- och aktiveringsprogram, KASAM, Känslan av sammanhang, 

begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet, Antonovsky 
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Abstract 

Our purpose with the study was to investigate in what way the personal at a municipal 

education- and activity program worked to increase the three components; comprehensibility, 

manageability and meaningfulness in the participants sense of coherence (SOC). The method 

used was a qualitative interview study in which the personal at an education- and activity 

program was interviewed.  

 

The collected material was processed by a theoretical thematic analysis. By analyzing the 

result, six sub-themes were crystallized, with a starting point from our three predefined main 

themes were: comprehensibility, meaningfulness and manageability. The result showed that 

the staff for example worked with teaching language, motivational work and practical 

training. The staff stated that teaching language contributed to the participants sense of 

comprehensibility, motivational work contributed to a sense of meaningfulness and practical 

training contributed to a sense of manageability. The study showed that the program worked 

to increase all three components in the participants SOC, but the staff wished  to work even 

more with the parts that increase the sense of meaningfulness.  

 

  

Key words: Education- and activity program, SOC, sense of coherence, comprehensibility, 

manageability, meaningfulness, Antonovsky 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel kommer studien bakgrund och problemformulering presenteras. Den 

förförståelse författarna har kommer att redogöras. Syftet med studien och de frågeställningar 

som kommer undersökas presenteras även i detta kapitel. 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Under de senaste åren har invandringen från länder utanför Europa blivit mer omfattande i 

Sverige och Åslund, Forslund och Liljeberg (2017) skriver i sin rapport att det inte är helt 

oproblematiskt för de utrikesfödda att komma in på den svenska arbetsmarknaden och att 

processen till eget arbete oftast är alldeles för långsam. I socialtjänstlagen framgår det att 

kommunens socialnämnd har rätt att begära att den individ som får försörjningsstöd ska delta 

i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet (Socialtjänstlag 2011:453, 4 kap, 

4§). Kommunerna har också olika program och verksamheter som syftar till att hjälpa dessa 

individer som är kapabla till att kunna försörja sig genom arbete, men med sina egna 

förutsättningar ännu inte lyckats. Det kan vara program där dessa individer t.ex. går ut i 

praktik, rehabilitering eller deltar i jobbsökaraktiviteter där individerna förväntas närvara ett 

antal timmar samt dagar i veckan (Persson och Vikman, 2010).  

Vi har valt att studera ett kommunalt utbildnings- och aktiveringsprogram som arbetar för 

inträdet på arbetsmarknaden för utrikesfödda. Denna verksamhet har även som mål att öka 

deltagarnas KASAM (känsla av sammanhang) (Anonym, 2018).  

KASAM är ett begrepp som Antonovsky formulerat och är ett hälsomått. Det fokuserar på 

vilka faktorer som får människor att bli eller hålla sig friska istället för vad som gör dem 

sjuka. Enligt Antonowskys teori baseras en individs känsla av sammanhang på tre olika 

dimensioner: begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Dessa känslor kallas av 

Antonovsky även för komponenter. Känslan av begriplighet handlar om att individen känner 

att den kan förklara det som händer både världen runt omkring och inom individen själv. 

Känslan av meningsfullhet handlar om att individen känner en delaktighet och har en 

upplevelse av mening med det som händer i livet. Känslan av hanterbarhet handlar om hur en 

individ upplever att hen kan hantera olika utmaningar och situationer i livet. Antonovsky 

finner att de individer som ger uttryck för att de uppfattade sin tillvaro som begriplig, 

meningsfull och hanterbar har hög KASAM medan de som känner en svag grad eller 

avsaknad av dessa komponenter har låg KASAM. Han uppger att människor med en hög 
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KASAM har enklare att hantera påfrestningar än de människor som har en låg KASAM. 

(Antonovsky, 2005). Antonovsky beskriver människans upplevelse av begriplighet, 

meningsfullhet och hanterbarhet som relativt stabila egenskaper. Dessa egenskaper formas av 

både individen själv, men även genom omgivningen i form av till exempel erfarenheter under 

uppväxten (Antonovsky, 2005). Enligt Antonovsky är en individs upplevelse av begriplighet, 

meningsfullhet och hanterbarhet sammanflätade och en framgångsrik problemhantering är 

beroende av dem som helhet (Antonovsky, 2005). Det är på grund av detta som vi vill 

undersöka vilka aktiviteter ett kommunalt utbildnings- och aktiveringsprogram har för 

utrikesfödda och på vilket sätt personalen upplever att aktiviteterna stärker deltagarnas känsla 

av begriplighet, meningsfullhet samt hanterbarhet.  

 

1.2 Vår förförståelse 

Vi har valt att studera ett kommunalt utbildnings- och aktiveringsprogram i en kommun i 

Sverige. Innan vi började med arbetet så läste vi en rapport om denna specifika verksamhet. 

Den kunskap rapporten gav är en del av vår förförståelse till det arbete som görs här. I denna 

studie kommer vi att använda oss av informationen från denna slutrapport. Vi kommer dock 

inte att referera till rapporten på ett sedvanligt vis utan kommer att ange den som en anonym 

källa eftersom vi vill säkra anonymiteten för verksamheten.  

Detta utbildnings- & aktiveringsprogram syftar till att underlätta för långtidsarbetslösa 

utrikesfödda att komma i arbete. Deltagarna är 25–65 år gamla, långtidsarbetslösa med 

försörjningsstöd. De har maximalt 6 års studier i hemlandet och har bristfälliga kunskaper i 

svenska. Det kortsiktiga målet med verksamhetens är att deltagarna skall få en känsla av 

sammanhang genom sitt deltagande och bättre kunskaper i svenska för att på längre sikt få 

större möjligheter till att komma in på arbetsmarknaden eller vidare utbildning. Verksamheten 

har som mål att 10 procent av deltagarna skall ha fått en sysselsättning som innefattar ett 

avlönat arbete eller studier till år 2020. Inskrivningstiden på verksamheten är 20 veckor med 

möjlighet till förlängning. Verksamheten erbjuder bland annat studiebesök på olika 

arbetsplatser, information om det svenska samhället och undervisning i svenska (Anonym, 

2018).  
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt personalen på ett utbildnings- och 

aktiveringsprogram arbetar för att öka de tre olika komponenterna i deltagarnas KASAM, det 

vill säga känslan av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet.  

 

1.4 Frågeställningar 

 

● Vilka aktiviteter har verksamheten för deltagarna? 

● På vilket sätt upplever personalen att aktiviteterna i verksamheten ökar deltagarnas 

känsla av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet? 

  

2 Studiens centrala begrepp och teori 

I följande kapitel kommer det att redogöras för de centrala begrepp samt de teoretiska 

utgångspunkter som studien bygger på. Först beskrivs begreppet KASAM, därefter beskrivs 

de tre olika komponenterna som KASAM baseras på enligt Antonowskys teori (Antonowsky, 

2005). 

 

2.1 KASAM 

Som tidigare omnämnts används i denna studie Antonovskys begrepp KASAM, på svenska 

betyder begreppet känsla av sammanhang. Begreppet är en översättning av det engelska 

begreppet sense of coherence. KASAM är ett centralt begrepp i Antonovskys teori och syftar 

till att beskriva vad som får människor att bli eller hålla sig friska, och inte det patogena, vad 

som orsakar sjukdom. KASAM är enligt Antonovsky ett relativt varaktigt förhållningssätt hos 

individen som formas i ett samspel mellan individen och dess omgivning. Faktorer i 

omgivningen som påverkar sådant kan vara erfarenheter under uppväxten, kultur och känsliga 

skeenden i livet (Antonovsky, 2005).  
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2.2 Tre komponenter i KASAM 

I detta kapitel vill vi redogöra ingående för de begrepp som omfattar KASAM, hens känsla av 

att tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull. Antonovsky fann att de människor med 

hög känsla av KASAM hade en upplevelse av att tillvaron i hög grad också var begriplig, 

hanterbar och meningsfull. Människor med låg KASAM upplever istället sin tillvaro som mer 

svårbegriplig, mer svårhanterad och mindre meningsfull (Antonovsky, 2005).  

  

2.2.1 Begriplighet 

En individs känsla av begriplighet handlar både om att begripa världen runt omkring sig samt 

att kunna begripa sig själv. Upplevelsen av tillvaron som begriplig antas bli större om den 

upplevs som regelbunden och förutsägbar. Om något överraskar oss så kan det bli begripligt 

av en förklaring och därmed bli förståeligt för individen (Antonovsky, 2005). Känslan av 

begriplighet ökar genom att individens miljö är förutsägbar, konsistent och strukturerad. 

Förutsägbarhet handlar om i vilken utsträckning till exempel en verksamhet eller arbetsplats 

skapar en tydlig bild av hur strukturen och situationen ser ut samt vilken position individen 

har. Finns det klarhet och tydliga struktur skapas det tilltro till verksamheten eller 

arbetsplatsen och detta leder till att kommunikation samt trygghet mellan olika individer 

förbättras (Antonovsky, 2005).  

 

2.2.2 Meningsfullhet 

Med meningsfullhet menar Antonowsky att individen har en känsla av delaktighet och en 

mening, denna komponent är kopplad till motivation. Meningsfullhet anses vara en 

motivationskomponent då det innefattar de områden i livet som är viktiga för individen. Det 

syftar till de områden som individen känner är värda att investera energi i, men även att 

utmaningar som uppstår upplevs värda att engagera sig i istället för att endast se dem som 

bördor. Antonovsky beskriver vikten av att känna sig delaktig i de beslut som rör ens liv och 

vardag samt känslan att individen lägger sin energi på är betydelsefull. Det är även viktigt 

med medbestämmande, att individen får vara med och göra val som påverkar en själv men 

även föreställningen om en livsutveckling mot vissa mål ökar känslan att det finns en 

meningsfullhet i det som görs (Antonovsky, 2005). 

Alla individer har olika uppfattning om vad som ger mening i deras liv. Vad en individ gör 

eller arbetar med kanske inte är värdesatt av samhället i stort, men om det är värdesatte av sin 



 

12 

 

närmaste omgivning eller inom den kultur som individen tillhör kan ändå göra att det skapas 

en känsla av meningsfullhet (Antonovsky, 2005). 

 

2.2.3 Hanterbarhet  

Känslan av hanterbarhet avser till vilken grad en individ upplever sig kunna hantera olika 

motgångar eller situationer i livet. Hur en individ hanterar olika situationer som påverkas av 

vilka resurser individen har tillgång till såsom till exempel kunskap. För de människor som 

upplever en känsla av låg hanterbarhet och därmed känner att de inte har tillgång till resurser 

för att finna lösningar kan det komma att skapa ohälsa, de kan känna sig som ett offer istället 

för att kämpa mot motgångarna i livet. För att en individs problemhanteringsförmåga skall 

vara god krävs det enligt Antonovsky att de kan definiera de problem de ställs inför, men 

också att de har tillgång till och kan använda sig av de resurser som krävs för att kunna lösa 

problemet. När individen vet vilka av sina resurser som krävs för att klara av de utmaningar 

som den möter så ökar känslan av hanterbarhet. Känslan av hanterbarhet kan öka genom att 

individen till exempel lär sig språket som finns i det samhälle hen befinner sig i, till exempel 

lära sig det i en viss sysselsättning, men den kunskap du får via sysselsättningen kan även 

föras över till andra områden i individens liv (Antonovsky, 2005).  

 

2.3 Relationen mellan komponenterna 

Antonovsky menar att en individs upplevelse av begriplighet, meningsfullhet och 

hanterbarhet är sammanflätade. Därför är en framgångsrik problemhantering beroende av 

KASAM som helhet. Enligt Antonovsky är individens upplevelse av hög hanterbarhet 

beroende av en hög begriplighet, det vill säga att individen måste först förstå det problem som 

den ställs inför om den sedan skall kunna lösa det. För att individer skall kunna hantera olika 

krav så krävs det att de förstår vad dessa krav innebär för att kunna uppleva att det finns 

resurser för att klara av kraven. Om en individ skulle ha hög känsla av begriplighet och hög 

hanterbarhet men låg meningsfullhet, så kommer individen sakta men säkert förlora mer och 

mer av sin förståelse men också tappa kontrollen över resurserna då hen inte vet vilka resurser 

som skall användas (Antonovsky, 2005).  
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning rörande KASAM som vi fann var relevanta för 

syftet samt frågeställningarna. Den forskning som presenteras visar KASAMs betydelse för 

att komma i arbete, hur migrationen och integrationen påverkar formandet av en persons 

KASAM, samt hur olika interventioner kan öka en persons KASAM.  

Sökorden som vi använde oss av var det engelska begreppet Sense of Coherence. För att 

specificera våra sökningar ytterligare lade vi även till sökorden immigrant, refugee och 

unemployment.  

 

3.1 Forskning om KASAMs betydelse för att komma i arbete 

I Vastamäki, Paul & Moser studie (2011) var syftet att undersöka vilken betydelse en individs 

KASAM har för hur hen hanterade situationer av arbetslöshet. Enligt författarna hade tidigare 

forskning visat att personer med stark KASAM lade mer energi på att hitta ett nytt arbete än 

vad personer med en låg KASAM gjorde. Vastamäki et al. (2011) genomförde en 

undersökning med samma frågeformulär vid två mättillfällen med sex månader emellan 

mätningarna där 98 arbetslösa personer medverkade. Informanterna som medverkade i 

studien deltog i ett antal aktivitetsprogram för långtidsarbetslösa och ungdomar som saknade 

arbetserfarenhet eller yrkesutbildning. Resultatet visade att en stark KASAM förutspådde ett 

positivt resultat, det vill säga att de långtidsarbetslösa och ungdomarna blev anställda eller 

började studera. Slutsatsen i denna studie var att en individs KASAM påverkar individens 

möjligheter att komma ifrån arbetslösheten. 

 

3.2 Forskning om migrationens och integrationens roll för påverkan 

av en persons KASAM. 

I Slootjes, Keuzenkamp & Saharsos (2017) studie var syftet att få insikt i de mekanismer som 

låg bakom bildandet av en stark KASAM, hur migration och integration påverkade 

upplevelsen av konsekvenstänk, belastningsbalans, beslutsfattande samt studerade 

motståndsresursers roll när det gällde att utforma erfarenheter som främjade utvecklingen av 

en stark KASAM. Motståndsresurser var tillgängliga för individer, direkt eller indirekt, 

material eller icke-materiell, och gjorde det möjligt för individer att ha meningsfulla och 

sammanhängande livsupplevelser. Studien genomfördes med en narrativ metod, 
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livsberättelser, där 46 stycken kvinnor från Marocco, Turkiet och Surinam intervjuades. De 

använde strategiskt urval för att välja ut kvinnor i de fyra största städerna i Nederländerna. I 

livsberättelseintervjuerna blev kvinnor ombedda att berätta om sin livshistoria och reflektera 

över hur de upplevde processen för migration och integration i Nederländerna. Deras resultat 

visade att de kvinnor som hade högre KASAM uppfattade mer konsistens och 

belastningsbalans än de med låg KASAM. I motsats till Antonovskys teori så visade resultatet 

att en känsla av meningsfullhet inte bara utvecklas genom beslutsfattande i socialt värderade 

sammanhang. Även kvinnor som inte lyckades få resultat i de viktigaste aspekterna i deras liv 

kunde ändå utveckla en stark känsla av meningsfullhet, bland annat genom religion, att hjälpa 

andra och en känsla av tillhörighet. De fann i sina resultat att migration och integration i vissa 

fall kan utgöra ett hot mot utvecklingen av en persons KASAM. Om en person redan kunde 

språket i landet den flyttade till och var bekant med dess kulturnormer, så resulterade 

integrationen i mindre sannolikhet i en överbelastning. Studiens resultat visade även vikten av 

motståndsresurser, särskilt vikten av socialt stöd, religion och kollektiva kommunikationer. 

För en individ som migrerat var socialt stöd viktigt då det motverkade hotet som migrationen 

tillför mot individens KASAM. Socialt stöd stärkte en individ till att skapa konsekvens, 

belastningsbalans och meningsfullhet. Studien visar också att en hög socioekonomisk eller 

utbildningsnivå kan komplicera utvecklingen av en stark KASAM, för personerna kunde ha 

förväntningar utifrån sin tidigare position om hur det kunde bli efter migrationen, som sedan 

visade sig inte stämma. Detta kunde resultera i desillusion och frustration vilket skapade ett 

hot mot personens KASAM.    

 

 

 

3.3 Forskning om hur olika interventioner kan öka en deltagares 

KASAM. 

I Arola, Barenfeld, Dahlin-Ivanoff & Häggblom-Kronlöf (2018) studie var syftet att beskriva 

KASAM komponenternas betydelse bland äldre människor med invandrarbakgrund i Sverige, 

samt att undersöka om ett gruppbaserat hälsofrämjande program med individbaserat 

tillvägagångssätt skulle kunna öka känslan av sammanhang bland äldre människor i denna 

grupp. Författarna genomförde undersökningen genom en randomiserad kontrollerad studie 

med en tvärsnitts- och longitudinell design. De 131 informanterna i studien rekryterades 

genom ett officiellt register där det slumpmässigt skickades brev till deltagare från två 
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förortsområden. Det rekryterades även deltagare från en medelstor stad genom 

“snöbollseffekten”, som innebär att en individ kontaktades, som i sin tur kontaktade 

ytterligare en person från sitt nätverk för att delta i undersökningen, som i sin tur kontaktar 

ytterligare en person, etc. Samtliga informanter var 70 år eller äldre samt bosatta i västra 

Sverige och hade migrerat från Finland, Bosnien, Hercegovina, Kroatien, Montenegro och 

Serbien till Sverige. Informanterna delades in i två olika grupper, en interventionsgrupp samt 

en kontrollgrupp.  Interventionen bestod av fyra gruppmöten samt ett hembesök för 

uppföljning. Gruppmötena gick ut på att stötta individerna att utföra vardagliga sysslor och 

stöttning i hälsan genom att utbyta kunskap och råd med de andra deltagarna. Olika 

professionella turades om att hålla i mötena. Det fanns även tolkar till deltagarna närvarande 

som kunde förtydliga vid behov. Deltagarna fick ta del av hälsorelaterade frågor, för att sedan 

reflektera tillsammans. Två veckor efter sista mötet skedde hembesök hos deltagarna för att 

ge möjlighet att ställa frågor som kom upp efter sista gruppmötet. I kontrollgruppen fick 

deltagarna tillgång till det vanliga utbudet av hälsovårdstjänster som samhället har att erbjuda. 

Syftet med denna tjänst var att ge stöd till de äldre individerna för att de skall kunna leva så 

självständigt som möjligt. Deltagarna fick även information om vart de kan vända sig om de 

akut behövde vård. 

Datainsamlingen skedde från 2012 till år 2016 samt 6 månader och 12 månader efter 

deltagandet. För att mäta om deltagarnas KASAM hade ökat användes KASAMs 13-punkts 

livsfrågeformulär där deltagarna besvarade hur hög deras begriplighet, hanterbarhet samt 

meningsfullhet är under vissa situationer i livet (Antonovsky, 2005). Resultatet i Arola et al. 

(2018) visar att poängen på KASAM-skalan stigit efter den sex månaders uppföljning för de 

som deltagit i interventionsgruppen. Slutsatsen i studien visar att individanpassade insatser är 

viktiga för att öka känslan av sammanhang då det lättare fångar upp individuella 

livssituationer. Individanpassade insatser kan ge det stöd äldre individer behöver för att göra 

vardagen mer begriplig och hanterbar samt ge dem stöd att hantera det i livet som orsakas av 

åldrandet.  

4. Metod 

I följande avsnitt ges en noggrann beskrivning av studiens design, hur insamlingen av data 

skett samt hur den analyserats. 
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4.1 Val av metod 

För att besvara våra frågeställningar valde vi att utföra denna studie med kvalitativ metod. Det 

lämpade sig bäst då Bryman (2011) uppger att kvalitativ metod ger en mer detaljerad 

information om miljön som studeras samt att en kvalitativ intervjustudie ger förutsättningar 

att få del av informanternas tankar, åsikter och upplevelser. 

 

4.2 Urval 

För att få en relevant grupp informanter har vi inför vårt urval valt det Bryman (2011) kallar 

för ett målinriktat urval (strategiskt urval) då vi valde ut en verksamhet som var relevant för 

våra forskningsfrågor i denna studie. Vårt urval inför denna studie var de sex personer i 

personalgruppen som arbetade på utbildnings- och aktiveringsprogrammet. De arbetade som 

enhetschef, arbetsmarknadshandläggare, handledare och språkstödjare samt utbildare inom 

svenska och samhällsinformation. En i personalgruppen önskade inte delta då hen var ny i 

verksamheten därav utfördes intervjuer med fem informanter. Dessa informanter hade 

blandade utbildningar: fritidsledarutbildning, vuxenpedagogik, samhällsvetare eller annan 

utbildning. 

 

4.3 Semistrukturerade intervjuer 

Denna undersökning syftade till att undersöka på vilket sätt personalen på ett utbildnings- och 

aktiveringsprogram arbetar för att öka de tre olika komponenterna i deltagarnas KASAM 

valde vi vad Bryman (2011) kallar för semistrukturerade intervjuer. Vi valde 

semistrukturerade intervjuer för att ge utrymme samt möjligheter till följdfrågor för att 

förhindra eventuella feltolkningar. Inför intervjun formades en lista (se bilaga 1) över 

förutbestämda teman samt frågor som intervjuaren önskar svar på. I en semistrukturerad 

intervju har informanten möjlighet att besvara frågorna fritt och beskriva sina egna tankar.   

 

4.4 Intervjuguide 

Genom att använda oss av en intervjuguide så kunde alla intervjuerna följa en liknande 

struktur och frågorna följde “en röd tråd” genom hela intervjun (Bryman, 2011). Vi undvek 

att använda oss av ett vardagligt språk samt försökte vara så tydliga som möjligt i 

frågeformuleringarna. Intervjuguiden strukturerades utifrån begreppets tre komponenter 
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begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet, som även användes som frågerubriker för att 

undersöka studiens syfte. Vi valde att bryta ner detta och inte använda oss av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet specifikt då personalen kan arbeta med KASAM i 

verksamheten men använda andra ord. De frågor som ställdes under respektive rubrik syftar 

till att undersöka vilka aktiviteter verksamheten har samt på vilket personalen upplever att 

dessa aktiviteter ökar deltagarnas känsla av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. 

Under temat begriplighet ställde vi frågor om arbetssätten, samt hur personalen arbetade 

för att skapa förutsättningar för deltagarnas upplevelse av sin tillvaro. Under det andra 

förutbestämda temat meningsfullhet ställdes det bland annat frågor kring hur personalen 

uppfattade att de olika insatserna skapade mening för deltagarna i verksamheten. Under det 

sista temat hanterbarhet ställdes det bland annat frågor kring hur deltagarna kunde använda 

sig av kunskapen som verksamheten bidragit med.  

  

4.5 Genomförande av datainsamlingen 

Inför datainsamlingen togs den första kontakten via mail med verksamhetschefen för det 

kommunala utbildnings- och aktiveringsprogrammet för att informera och för att få verifierat 

att det fanns möjlighet att intervjua personalen. Vi presenterade studiens utgångspunkt och 

syfte. All personal fick ett informationsbrev om studien som också inkluderade 

kontaktuppgifter till oss intervjuare. Samordnaren vid verksamheten informera oss om vilka 

som var intresserade att delta i vår studie. Därefter bokades intervjutider med respondenterna.   

De genomförda intervjuerna pågick mellan 30–70 minuter. Båda författarna av studien 

deltog vid samtliga fem intervjuer. Samma person ställde frågorna under samtliga intervjuer 

och den andre förde anteckningar. Alla intervjuer spelades in/bandades. Inspelning gör att det 

säkerställs att all information som ges under intervjuer ingår i materialet samt att det förenklar 

bearbetningen av data (Bryman, 2011). Det insamlade materialet transkriberades, vilket 

innebär att det inspelade materialet skrivs ut ord för ord (Bryman,2011). Transkriberingen av 

intervjuerna skedde direkt efter ett avslutat intervjutillfälle. Bryman (2011) beskriver att det 

möjliggör en bra återgivning av intervjuerna.  
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4.6 Genomförande av analys 

Analysen av materialet har skett genom en så kallad teoristyrd tematisk analys. En tematisk 

analys går ut på att hitta likheter, upprepningar och mönster för att identifiera huvudteman 

och subteman i det transkriberade materialet (Bryman, 2011). Inför analysen hade vi redan tre 

förutbestämda huvudteman; begriplighet, meningsfullhet samt hanterbarhet. Datan 

bearbetades samt analyserades genom att vi läste transkriberingen vid flera tillfällen för att 

hitta nyckelord i varje intervju. Dessa nyckelord sorterades i förhållande till de tre 

förutbestämda huvudteman. Nyckelorden som identifierades under varje huvudtema har 

skrivits upp på en kodlista för att hitta samband mellan de olika intervjutillfällena som 

därefter sorterats och kategoriserats. Utifrån detta har olika subteman formats.  

 

4.7 Metodologiska reflektioner 

Det finns fyra olika delkriterier för tillförlitlighet i en kvalitativ studie; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet, en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet handlar om 

forskare mäter det som avses att mätas (Bryman, 2011). I denna studie förbättrades 

trovärdigheten då syftet var att undersöka på vilket sätt personalen arbetar för att öka de tre 

olika komponenterna i deltagarnas KASAM och därav fanns det förutbestämda teman i 

intervjun för att säkerställa att syftet samt frågeställningarna blev besvarade. Vi ansåg även att 

trovärdigheten ökade genom att personalen var de som kände till detaljerna om 

verksamhetens utformning och syfte. För att verifiera att vi uppfattat informanten korrekt 

använde vi oss ibland av följdfrågor för att pröva trovärdigheten i svaret vi fått. I detta fall 

ökade dessa frågor intervjuns kvalité genom att öka tillförlitligheten i svaren (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

Bryman (2011) beskriver att överförbarheten i kvalitativa studier mäter 

generaliserbarhet det vill säga om resultatet kan överföras i andra liknande studier genom att 

bland annat använda sig av en undersökningsgrupp som kan representera en större grupp 

(representativt urval) (Bryman, 2011).  I denna studie har en specifik verksamhet undersökts 

och därmed var överförbarhet inget som var aktuellt i detta fall. Antal informanter som 

deltagit samt besvarat intervjufrågorna var för liten andel för att kunna vara en grupp som kan 

representera andra utbildnings- och aktiveringsprogram i Sverige. Personalen kan även ha 

någon annan utbildning eller kunskap på de övriga utbildnings- och aktiveringsprogram över 

landet som gör att resultatet i en liknande studie kan bli annorlunda och därmed kan det inte 
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talas om överförbarhet.  Enligt Bryman så ökar dock överförbarheten om studien har en “thick 

description” vilket innebär täta och fylliga beskrivningar (Bryman, 2011). Studien har vissa 

frågor i intervjuguiden som berörde samma sak men på olika vis, samt att vissa frågor har fått 

liknande svar.  

Bryman (2011) skriver att pålitlighet skapas när forskare gemensamt diskuterar materialet 

tillsammans och kommer överens om hur materialet skall tolkas. När det gäller pålitlighet i 

resultatet har båda studieförfattarna utfört tematiseringen samt kodningen på varsitt håll för att 

sedan tillsammans jämföra tolkningarna av materialet, detta anser vi ökar pålitligheten i 

studien.  

För möjligheten att styrka och konfirmera innebär det att forskaren är medveten om att det 

inte går att ha ett helt objektivt synsätt i forskningsprocesser (Bryman, 2011). Denna studie 

har haft en teoretisk inriktning och för att inte påverkas av egna värderingar eller påverkat 

utförande och resultat så har diskussion med varandra samt handledare varit ständigt 

pågående.   

 

4.8 Utmaningar med vald metod 

En utmaning vi upplevde med att banda intervjuer var att vissa informanter inte kände sig 

bekväma att tala fritt gällande vissa frågor. Vi märkte ett visst motstånd och förändring i vissa 

informanters beteende när vi berättade att samtalet skulle spelas in. En fördel som vi upplevde 

med att spela in intervjuerna var att vi säkerställde att allt från intervjun kom med och vi 

kunde citera informanterna ordagrant.  

Valet med att utföra semistrukturerade intervjuer gjorde att vissa intervjuer blev korta och 

vissa blev längre. Den kortaste intervjun varade i 30 minuter och gav begränsat material på 

vissa frågor. I detta fall bedömde vi att det var viktigt att ställa avslutande frågor där 

informanten får belysa om hen önskade lägga till något i intervjun för att säkerställa att 

informanten kände att denne inte hade något mer att tillägga. De andra informanterna fick 

också avslutande frågor. 

Ursprungligen hade vi ett annat syfte med studien och andra frågeställningar (se bilaga 2). 

En utmaning som vi stötte på under arbetet var att vissa av intervjuguidens frågor inte var 

korrekt utformade för att ge oss svar på våra frågeställningar. Vi valde under analysen av 
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resultatet att byta syfte och frågeställningar då vi hade svårigheter att ge svar på det vi till en 

början ville undersöka.  

Ett annat sätt att undersöka verksamhetens aktiviteter samt hur de stärker deltagarnas 

känsla av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet skulle kunna ha varit att intervjua de 

inskrivna deltagarna på utbildning- och aktiveringsprogrammet. Detta skulle dels ha inneburit 

svårigheter när det gäller språket, då tolkar hade behövt användas, och hade försenat studien 

då en etikprövning hade behövt inväntas. Ytterligare ett alternativ för denna undersökning 

hade varit att utföra fokusgruppsintervjuer med personalen eller med de inskrivna deltagarna.  

Fokusgruppsintervjuer sker i grupp med samtliga informanter och målet är att få fram olika 

uppfattningar i en fråga, detta bidrar till en mer livlig interaktion och kan tillföra mer 

expressiva och emotionella uppfattningar än i en individuell intervju (Kvale & Brinkman, 

2014). Nackdelar vi ser med detta är att det finns risk för att informanterna inte förmår sig att 

uttrycka sina sanna åsikter i grupp då hens åsikter inte är anonyma bland de andra 

fokusgruppsdeltagarna. 

 

4.9 Etiska överväganden 

Vi har inför denna C-uppsats gjort en etisk egengranskning på vår genomförda studie genom 

att överväga de etiska punkterna i blanketten “forskningsetiska principer” (se bilaga 3). 

Då syftet med denna studie har varit att undersöka på vilket sätt personalen på ett 

utbildnings- och aktiveringsprogram arbetar för att öka de tre olika komponenterna i 

deltagarnas KASAM, har vi haft med oss de etiska principerna genom hela processen i 

kontakten med personal, verksamhetens enhetschef och samordnare. 

 Då personalgruppen var liten så kunde inte anonymiteten gällande om individen deltagit 

eller ej säkerställas. Av denna anledning kunde de befinna sig i en beroendeställning som 

gjorde att de kände sig tvungna att delta i vår studie. Efter att ha diskuterat denna 

beroendeställning kryssade vi i “tveksamt” gällande informanternas frivillighet i den bifogade 

blanketten om “forskningsetiska principer”. Därmed planerades det för att motverka denna 

beroendeställning och säkerställa frivilligheten i deltagandet. Enligt Smith (2010) finns det 

forskningskrav när det gäller information samt informantens samtycke. Informationen skall 

vara så öppen som möjlig samt informanterna skall vara väl informerade om studiens syfte 

samt dess innebörd. Medverkandet i studien var baserad på informanternas samtycke och 

frivillighet det vill säga att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan vidare frågor. 
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Forskare finner sig även skyldiga till att informera om processen, hur datainsamlingen 

kommer att användas/hanteras. Smith (2010) skriver även att det finns krav på konfidentialitet 

vilket innebär att det är forskarens uppgift att informanterna inte kan identifieras utan dess 

samtycke. Våra informanter har inför intervjun vid flera tillfällen blivit påminda om att det är 

helt frivilligt att delta i studien. Med hänsyn till vad som nämnts ovan utformade vi ett 

informationsbrev som försäkrade oss om att vi följde vissa krav och gjorde det möjligt att 

vara tydliga inför varje intervju. Studiens informanter fick även ta del av informationsbrevet 

cirka en vecka innan intervjun där vi presenterar oss, syftet med studien samt i vilket syfte vi 

använde oss av intervjusvaren. Vi skrev även om frivilligheten samt att de hade rätt att 

avbryta sitt deltagande utan vidare frågor, detta för att säkerställa frivilligheten innan 

deltagandet i studien.  

Som vi tidigare påtalat var vi medvetna om att det är en liten verksamhet och att det 

därmed kan vara enkelt att identifiera personerna i våra intervjuer, datainsamlingen från 

intervjuerna har därför anonymiserats vid transkriberingen och författarna av denna studie har 

hanterat materialet med försiktighet för att säkerställa informanternas anonymitet. Alla 

anteckningar, transkriberingar samt ljudinspelningar på diktafonen har efter avslutat arbete 

raderats.  

 

5. Resultat 

I detta avsnitt kommer studiens empiriska material att presenteras samt de resultat och 

analyser som har gjorts utifrån intervjuerna. De tre huvudteman begriplighet, meningsfullhet 

och hanterbarhet är teoretiskt härledda ur Antonovskys teori om vad som utgör en människas 

KASAM. I den tematiska analysen av det empiriska materialet har ett antal subteman inom de 

tre huvudteman utkristalliserat sig. Under varje huvudtema samt subtema kommer vi att göra 

en kort beskrivning om vad temat handlar om för att sedan redovisa det resultat som 

framkommit. Med hänvisning till anonymitetskravet i de forskningsetiska principerna 

kommer informanterna inte att presenteras närmare för att försvåra möjligheterna till att 

identifiera intervjupersonerna då det är en liten verksamhet som blivit undersökt. För att 

försvåra identifiering av informanterna har vi istället valt att benämna dem som 

intervjuperson 1, intervjuperson 2 osv. Vi har dessutom lottat ut siffran för varje informant. 

Detta innebär att informanterna inte är numrerade i den ordning som intervjuerna 
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genomfördes. Detta ökar också möjligheten att säkerställa anonymiteten mellan informanterna 

eftersom de som medverkade i studien vet i vilken ordning de blev intervjuade.   

Tabell 1. Översikt: Huvudteman samt subteman som framkommit utifrån resultatet. 

Huvudtema Subtema 

Begriplighet Språkundervisning 

Samhällsinformation 

Meningsfullhet Individuella samtal 

Motiveringsarbete 

Hanterbarhet Praktiskt utförande 

Öka självförtroendet 

 

5.1 Begriplighet 

I detta huvudtema utkristalliserades två stycken subteman; språkundervisning och 

samhällsinformation. Det som framkom av resultatet var att informanterna ansåg att deras 

språkundervisning och utbildning av samhällsinformation var något som var viktigt för att öka 

deltagarnas begriplighet.    

 

5.1.1 Språkundervisning 

Ett återkommande mönster var att informanterna uppgav att språkundervisningen var viktig 

för att öka deltagarnas förståelse och därmed deltagarnas känsla av begriplighet. De arbetade 

framför allt på att ge deltagarna kunskaper i det svenska språket för att förstå informationen 

som gavs, lättare ta sig fram i samhället men även öka chanserna för att komma ut på 

arbetsmarknaden. Detta utfördes genom språkundervisning där deltagarna övade på deras 

läsförståelse samt deras språkkunskaper både skriftligt och muntligt. De använde sig av olika 

övningar i klassrummet som skulle främja deras inlärning av språket. 

 

“Vi arbetar både med att läsa skriva och prata, och varva det där så gott vi kan på 

olika sätt med olika övningar. Vi har ibland också att vi spelar spel och det gör jag 

inte bara för att det ska vara roligt utan syftet är för att de ska prata med varandra 

och förhoppningsvis lära sig lite mera svenska.“ (informant 1) 
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Resultatet visade att verksamheten hade som mål att deltagarna skulle komma ut i 

egenförsörjning och att de skulle klara sig i samhället utan tolk. De försökte genom 

språkundervisningen skapa en större begriplighet genom att bland annat arbeta med att 

anpassa språkundervisningen utifrån om deltagarna hade ett intresse för ett visst yrke.  

  

“Låt säga att en deltagare har önskemål att komma ut i arbete inom restaurang, då 

kan vi förbereda den rent språkmässigt, alltså generellt. Målet är väl att dom ska 

komma ut i egen försörjning, på olika sätt, men det är inte alltid det händer. Men att 

de ska så gott som det går klara sig själv i det här samhället utan tolk, att dom ska 

förstå det svenska samhället mer, och därmed kunna påverka sitt egna liv.” (informant 

4) 

 

Verksamheten använde sig även av språkstödjare som en del i aktiviteten språkundervisning 

som ett verktyg för att deltagarna skulle få tillgång till information och förtydliganden på sitt 

ursprungliga språk och därmed få en ökad förståelse. Informanterna uppgav att språkstödjarna 

var en viktig del av verksamheten då de hjälpte till att skapa en tydlighet i kommunikationen. 

  

“vi har språkstödjare som är bryggan när vi ser att det inte räcker att vi pratar 

svenska med dem.” (informant 5) 

 

5.1.2 Samhällsinformation 

En central del i resultatet var att informanterna tyckte att det var viktigt att deltagarna får en 

förståelse för den värld den lever och därmed integreras i det svenska samhället. De arbetade 

därför mycket med att ge deltagarna samhällsinformation för att de skulle lära sig hur 

samhället i Sverige fungerade. Genom att deltagarna fick en grund och förståelse för hur 

samhället fungerade kom det förhoppningsvis att resultera i att de lättare tog sig närmare 

arbetsmarknaden när deras omgivning blev begriplig. 

 

“Dom ska känna till och få information om det svenska samhället som man kanske 

inte känner till. Att man ska få större kunskap om det svenska samhället för att bli en 

självständigare individ och bli en större del av samhället.” (informant 2) 
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För att deltagarna skulle få tillgång till samhällsinformationen brukade verksamheten bland 

annat bjuda in föreläsare för att ge en bild av hur olika delar i samhället såg ut, till exempel 

om rollen som förälder i Sverige.  

 

“[...]det var otroligt givande för dem. För det var verkligen verktyg för många, de 

har ju varit föräldrar men inte i svenska samhället och alla utmaningar, lagar och 

regler.” (informant 5) 

 

 5.2 Meningsfullhet 

I materialet framträder två subteman utifrån hur personalen arbetar med att fånga deltagarnas 

känsla av mening och hur de arbetar för att få den att öka: individuella samtal och 

motivationsarbete. 

 

5.2.1 Individuella samtal 

Resultatet visade att informanterna delvis samtalade om vad som deltagarna upplevde 

meningsfullt genom bland annat individuella samtal. De ansåg att deltagarnas framtidsplaner 

var viktiga att beröra för att veta vad som gav mening för deltagarna. De önskade att i 

framtiden kunna arbeta mer med deltagarnas framtidsplaner genom verksamheten. Deltagarna 

upplevdes av informanterna ha svårt att fokusera på framtiden och att de hade svårt att 

visualisera det då språket var det största fokuset i verksamheten. En i personalen försökte till 

viss del fånga hur deltagarnas vision om framtiden såg ut samt vad deltagarnas åsikt var: 

 

“Våra samtal ger alla deltagare chansen att uttrycka sina individuella åsikter [...] vi 

frågar även vad de har för intresse, hur de ser på sig själva, hur deras plan framåt 

ser ut, hur de vill att deras liv ska utvecklas men vissa har svårt att fokusera på annat 

än att lära sig språket. ” (informant 2) 

 

Informanterna uppgav att även om deltagarna kanske inte hade någon framtidsplan och sade 

att de inte kände någon mening med livet så hoppades personalen att de kunde väcka en 

tankeprocess för att hitta just det som var viktigt för den enskilde personen. Deras 
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förhoppning var att genom att hjälpa deltagarna att hitta sin framtidsplan, att även deltagarnas 

känsla av mening kunde öka.  

 

“Förhoppningsvis så sår vi ett frö, om det gror om ett halvt år eller 3 år det vet inte vi.” 

(informant 1) 

 

5.2.2 Motivationsarbete 

Detta subtemat rör informanternas syn på deltagarnas motivation att utvecklas. Resultatet 

visade att personalen upplever att vissa deltagare hade motivation då de såg en mening med 

verksamhetens aktiviteter och att de kom dit för att lära, men att det även fanns de som 

saknade motivation och närvarade enbart för att kunna få sitt bidrag från kommunen. Det 

framkom att vissa deltagare kunde tappa motivationen då de stötte på för många motgångar i 

att få ett arbete.  

 

“[...] dom vill jobba, men har dom möjligheten att få jobbet? Nej. Och dom tappar 

hoppet. Att dom inte kan språket, dom kan inte läsa, dom kan inte skriva, så dom får 

inget jobb. Och dom slutar att kämpa också och kommer enbart för att få närvaro.” 

(informant 3) 

 

Verksamheten tog ibland in föreläsare med syfte att höja deltagarnas motivation genom att 

försöka ge dem mer hopp om att de kunde få ett arbete. 

 

“[...]det kommer hit personer som har utländsk bakgrund och som kan vara en 

förebild, kanske inte hade så mycket skolbakgrund från sitt hemland och de har 

kommit ut i arbetslivet här. Man får lite positiva förebilder, att man kan lyckas.” 

(informant 2) 

 

Enligt informanterna så kunde det vara enklare att ta sig igenom svårigheterna som finns i 

Sverige om det fanns en motivation samt vilja, annars blev det tyngre, svårare och längre väg 

att ta sig igenom då känslan av mening saknades. Personalen ansåg att en viktig del i att öka 
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deltagarnas motivation var att skapa en trivsel genom ett bra bemötande för deltagarna på 

verksamheten. De uppgav att ett bra bemötande skapade oftast större medverkan i de olika 

aktiviteter som verksamheten hade.  

 

“Vi arbetar för att de ska vilja komma till vår verksamhet, då handlar det om 

bemötande, innehållet och hur vi lyssnar och samtalar med dem.” (informant 5) 

 

 

5.3 Hanterbarhet 

I detta huvudtema finns två subteman; praktiskt utförande och öka självförtroendet. Dessa 

subteman utkristalliserades då informanterna beskrev hur de arbetar för att öka deltagarnas 

hanterbarhet genom att de får öva praktiskt samt skapa en tilltro hos deltagarna till sig själva. 

 

5.3.1 Praktiskt utförande 

Detta subtema är handlingsorienterad och mer operationell än de båda subteman 

språkundervisning och samhällsinformation. Detta subtema rör de aktiviteter där den 

teoretiska kunskapen omvandlas till praktisk övning. Resultatet visade att informanterna 

upplevde att de praktiska övningarna främjade att deltagarna tog till sig informationen och 

den teoretiska kunskapen som de fick tillgång till om hur det svenska samhället fungerar, 

genom att de får se och testa på det i det verkliga livet genom bland annat studiebesök.  

 

“Det finns ju ett syfte med varje studiebesök. Om vi besöker kommunfullmäktige så 

har vi i förhand bearbetat information om hur kommunen styrs, på så sätt försöker vi 

göra dom delaktiga i det politiska. Vi försöker förbereda de i hur samhället fungerar, 

för det är många som är väldigt isolerade.” (informant 4) 

 

Verksamheten arbetade även med att stötta och guida deltagarna i olika moment som berörde 

vardagen men med fokus på att deltagarna själva skulle utföra momenten. Genom denna 

bekräftelse på att de klarade de olika momenten tänkte personalen att deras känsla av att 

kunna hantera olika situationer i vardagen ökade.     
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“Vi stöttar med ex. att ringa till läkaren, det beror på hur svagt språket är men 

framför allt är det ju att de ska göra så mycket själva som möjligt och vi kan ju säga 

”om du säger så här[…]” (informant 1) 

 

Resultatet visade att informanterna upplevde att studiebesöken samt deras stöttning i 

utförandet av olika moment som berörde vardagliga situationer ökade deltagarnas känsla av 

hanterbarhet och att de fick ett bredare perspektiv genom att de fick öva praktiskt och inte 

bara fick kunskapen teoretiskt.  

 

“Ökad kunskap om det svenska samhället och vad det finns för funktioner och gärna 

komma ut till arbetsplatserna och ser de istället för att det kommer någon och man 

får större känsla om man varit där och sett själv[...]” (informant 5) 

 

5.3.2 Öka självförtroendet 

Detta subtema beskriver hur resultatet visar att informanterna upplevde att deltagarna i 

verksamheten behövde mer tilltro till sig själva för att få en ökad känsla av hanterbarhet. 

Informanterna trodde att detta skapades genom att deltagarna fick kunskap om hur allting 

fungerade och fick veta vad som förväntades av dem i olika situationer. Genom att veta hur de 

kunde få en känsla av att kunna hantera olika situationer i samhället skapades ett 

självförtroende.  

 

“[...]de ska ha fått mer kunskap om samhället, att dom kanske har fått en, ja men en 

trygghet också, att de känner till mer och litar mer på sig själv, att de ska ha fått mer 

kunskap om möjligheter framåt.” (informant 2) 

 

Verksamheten hade praktik som ett hjälpmedel för att stärka individerna, när de fick öva 

praktiskt och upplevde att de klarade av uppgifterna så ökade deras självförtroende. De 

arbetade för att deltagarna skulle känna en tilltro för sina egna förmågor och att de kunde nå 

sina mål genom att verksamheten kunde hjälpa till med att hitta en praktikplats. På 

praktikplatsen hade deltagarna möjlighet att öva på sina svenska språkkunskaper och känna 

att arbetet var hanterbart.  
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“Om man har kommit ut på en praktik, då har man ju också på nått sätt uppnått ett 

mål. På praktikplatsen brukar de sätta deltagarna i situationer som de kommer att 

klara så att de känner att de klarar av uppgifterna och blir stärkta i rollen som 

arbetande.” (informant 3) 

 

Förutom praktik så gjorde de olika övningar i verksamheten för att deltagarna kunde få hjälp 

att lära sig att hantera vardagliga situationer och därmed ökade deras självförtroende och 

känsla av hanterbarhet. Personalen hade lektioner där deltagarna lärde sig hur de handlar i 

affärer, hur de kunde fråga efter saker samt ex. hur ett kvitto såg ut.  

 

“[...]ett exempel är hur man kan påverka i sitt vardagsliv, har man inte kännedom om 

produkter, kvitton, innehållsförteckningar då bearbetar vi det i förhand, sen går vi ut 

i verkliga livet, besöker olika butiker, så får de öva på det.” (informant 4) 

 

Enligt resultatet blev det lättare för deltagarna att lösa problem om de kände till hur samhället 

fungerade, detta stärkte dem och skapade en känsla att de kunde hantera de situationer som de 

mötte. Personalen arbetade med att informera deltagarna om de hinder som de kunde stöta på, 

för att sedan göra övningar för att kunna överkomma dessa hinder och för att kunna bli trygga 

och stärkta i att de kunde hantera dem.  

 

“Jag tror att det förenklar om man känner till, om man känner att man har en större 

makt att lösa det själv än att förlita sig på andra, så tror jag att man blir förstärkt i 

det.” (informant 2) 

 

 

6. Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer studiens resultat diskuteras i förhållande till den tolkningsram som 

studien bygger på. Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt personalen på ett 

utbildnings- och aktiveringsprogram arbetar för att öka de tre olika komponenterna i 

deltagarnas KASAM, känslan av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Analysen och 
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diskussionen av resultatet sker i relation till Antonovskys teori om KASAM samt den tidigare 

forskningen som presenterats i kapitel 3. Även våra egna reflektioner kommer att redogöras. I 

slutet av kapitlet kommer studiens styrkor och svagheter presenteras, samt förslag till framtida 

forskning. 

 

6.1 Analys av resultatet 

Det insamlade materialet i denna studie stämmer överens med resultatet av den tidigare 

forskningen som finns om KASAM. Migrationen påverkar en individs KASAM då allting i 

det nya landet är främmande och obegripligt.  

 

6.1.1 Begriplighet  

Studiens resultat påvisar tydligt att informanterna lägger stor vikt på begriplighet. De 

uppfattar att känslan av begriplighet i ett nytt samhälle är början till att öka sina möjligheter 

till att komma in på arbetsmarknaden. Den förståelsen som informanterna tycker är viktiga är 

att kunna språket samt få en samhällsinformation om det nya samhället. Detta 

överensstämmer med Antonovskys beskrivning att känslan av begriplighet skapas genom att 

individen får större grepp om sitt liv och situationen blir förutsägbar när det finns förklaringar 

om vad som sker samt att det finns en förståelse för olika situationer (Antonovsky, 2005). 

Informanternas beskrivning gällande verksamhetens aktiviteter visar att en central del är att 

deltagarna skall få tillgång till kunskap inom det svenska språket samt utveckla sina 

kunskaper för samhället för att skapa en ökad förståelse. Enligt resultatet anser informanterna 

att deltagarnas känsla av begriplighet ökar genom verksamhetens aktiviteter i form av språk- 

och samhällsundervisning. Slootjes et al. (2017) skriver att individer som migrerat till ett nytt 

land har oftast en låg känsla av begriplighet då deras egna resurser i form av till exempel det 

ursprungliga språket “förlorat” dess värde. Liknande skriver även Arola, Barenfeld, Dahlin-

Ivanoff & Häggblom-Kronlöf (2018) att individer som migrerat till ett annat land har svårt att 

uppleva det nya livet som begripligt då de finner sig i ett land med nytt språk samt ny kultur. 

Detta går i linje med att Antonovsky (2005) menar att känslan av begriplighet uppstår om 

individen upplever att saker och ting passar ihop, att det som är främmande förklaras samt att 

ordnade mönster skapas. Verksamheten arbetar även för att deltagarna skall få tydlig 

information genom språkstödjare och få en begriplighet i sin nya vardag. Ovanstående 



 

30 

 

relateras till Arola et al. (2018) som skriver att individer som bott en längre tid i värdlandet 

kan ha lika hög känsla av begriplighet som en infödd individ då hen skapat sig en förståelse 

samt uppfattning om det nya sammanhanget, kulturen samt samhället. 

 

6.1.2 Meningsfullhet  

I denna studie visar resultatet att informanterna upplevde att meningen med livet hade olika 

innebörd för olika individer. Det framträder i resultatet att individuella samtal och 

motiveringsarbete är något som informanterna ansåg var betydande för att öka deltagarnas 

känsla av meningsfullhet. 

För att få veta vad deltagarna upplever ger en mening så anser personalen att det är viktigt 

att beröra bland annat deltagarnas framtidsplaner vilket de gör genom individuella samtal, 

dock önskade de att i framtiden kunna få möjlighet att ännu mer beröra deltagarnas tankar om 

vad som är meningsfullt. Syftet med de individuella samtal är att få individerna att reflektera 

vad som är viktigt i just deras liv och kanske så ett frö om de känner en hopplöshet och har 

svårt att se något som meningsfullt. Personalen tror att aktiviteten kan öka deltagarnas känslan 

av meningsfullhet, men påtalar att de vill göra mer av detta. Att lägga extra vikt vid det som 

ökar en känsla av meningsfullhet går i linje med att alla komponenterna är viktiga för en 

persons KASAM, men enligt Antonovsky är meningsfullhet den komponent som förefaller 

vara den viktigaste, då vare sig en hög begriplighet eller en hög hanterbarhet antagligen inte 

blir särskilt långvarig utan meningsfullheten. Han menar även att en individ med låg känsla av 

meningsfullhet kan bli problematiskt även om en individ har en hög känsla av begriplighet 

samt en hög känsla av hanterbarhet då individen inte kommer att ha motivation till att söka 

efter resurser för att klara de utmaningar de möter (Antonovsky, 2005).  

Personalen upplever att det är viktigt att beröra det som är meningsfullt för deltagarna, 

speciellt om deltagaren känner en meningslöshet med verksamhetens syfte, för att lättare 

kunna så ett frö. Det kan kopplas till Slootjes et al. (2017) studie, den visar att även om 

kvinnorna i deras studie inte lyckades få resultat i viktiga aspekter i sitt liv så kunde de ändå 

utveckla en stark känsla av meningsfullhet, bland annat genom religion och en känsla av 

tillhörighet.  

Genom de individuella samtalen ges deltagarna även en chans att uttrycka sig om deras 

tankar och åsikter. Enligt Antonovsky är det viktigt att individen får vara en del i valen som 

görs gällande en själv. Om någon annan alltid bestämmer åt oss, formar reglerna, bestämmer 
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uppgifterna och åstadkommer resultaten, och vi aldrig får vara med och bestämma så 

reduceras vi till objekt, en individ utan mening. Antonovsky beskriver att medbestämmande 

är avgörande för att människor ska acceptera de uppgifter som de ställs inför. Att individen 

får vara delaktig i resultatet lägger grunden för meningsfullhet (Antonovsky, 2005).  

En annan aktivitet för att öka deltagarnas meningsfullhet är motiveringsarbete.  Enligt 

resultatet arbetar verksamheten med att försöka skapa större motivation hos deltagarna genom 

att bland annat ge dem hopp om att de kan få ett arbete, detta gör de genom att bjuda in 

föreläsare som kan bli en förebild för många.  

Informanterna uttrycker att det är lättare för deltagarna att ta sig igenom svårigheter i det 

nya landet om deltagarna finner motivation och vilja. Personalen lägger även stor vikt på ett 

bra bemötande för att deltagarna skall medverka i aktiviteterna som har att erbjudas och 

därmed integreras lättare. Detta går i linje med Vastamäki et al. (2011) studie där de beskriver 

att tidigare forskning har visat att personer med stark KASAM arbetar mer aktivt för att 

försöka hitta ett nytt arbete istället för att fokusera på det negativa. Personalen inom 

verksamheten försöker öka deltagarnas motivation och försöker hjälpa dem att se det positiva 

i deras liv, resultatet visar att deltagarna upplevs tappa motivationen när de stöter på för 

många motgångar i att få ett arbete. Antonovsky betraktar känslan av meningsfullhet som en 

motivationskomponent då individer lägger stor vikt på att prata om områden i deras liv som är 

viktiga för dem. Dessa viktiga områden anses vara värda att investera i känslomässigt samt 

engagera sig i när det uppkommer utmaningar inom livsområden som individen anser är 

viktiga (Antonovsky, 2005).  

 

6.1.3 Hanterbarhet 

Arola et al. (2018) skriver att individer som migrerat möter många utmaningar i det nya landet 

och det påverkar känslan av hanterbarhet negativt. För att få en positiv känsla av hanterbarhet 

ansåg informanterna att en viktig aspekt var att deltagarna skulle lära sig att använda den 

teoretiska kunskapen de får tillgång till praktiskt, men även ett ökat självförtroende är en 

viktig aspekt för en ökad känsla av hanterbarhet. Detta bekräftas av Slootjes et al. (2017) som 

uppger att det viktigt att inte enbart ha kunskapen utan även att kunna återanvända den i olika 

livssituationer. Informanterna beskrev att de upplever att om deltagarna fick öva praktiskt och 

få en känsla av att kunna hantera det som kommer i deras väg och överkomma olika slags 

hinder. Detta går i linje med Antonovskys beskrivning att för någon som aldrig har arbetat, 

ringt samtal eller genomfört andra saker som rör ens liv så kan det bli svårt att veta vilka 
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förmågor som behövs för att göra det på ett tillfredsställande sätt (Antonovsky, 2005). 

Resultatet visar att personalen informerar deltagarna om de hinder som de kan stöta på, men 

det framkommer inte i studiens resultat om problemen och hindren även är definierade av 

deltagarna själva.  Samtidigt som Slootjes et al. (2017) uppger att det är viktigt att individen 

vet vilka hinder som finns för att förbereda sig skriver Antonovsky att det är avgörande vem 

som definierat problemet, om det är en själv eller någon behörig som har definierat problemet 

så är det större chans att individen upplever att de har resurser att lösa det (Antonovsky, 

2005).  

Verksamheten arbetar för att deltagarna skall kunna använda sig av den inlärda kunskapen 

i sitt vardagliga liv, detta relateras till att sysselsättning är ett centralt livsområde för individen 

och lärdomarna från individens sysselsättning överförs till individens andra områden 

(Antonovsky, 2005). Informanterna uppger att kunskapen krävs för att deltagarna skall kunna 

hantera de utmaningar som de möter i livet. Deltagarnas får kunskap om samhället genom 

studiebesök men även undervisningen i det svenska språket ger dem värdefull kunskap. 

Denna kunskap ökar även deltagarnas självständighet i samhället och resulterar i det Arola et 

al. (2018) beskriver som välbefinnande då en individ uppfattar att den har de resurser som 

krävs för att hantera det vardagliga livet. Individen kan redan ha denna kunskap eller så kan 

den läras ut av en annan part för att individen skall kunna klara av saker och ting. Detta 

kopplas till att känslan av hanterbarhet ökar om individen kan kontrollera resurser för att klara 

av saker och ting (Antonovsky, 2005). För att få öva på att kontrollera sina kunskaper 

praktiskt så har de bland annat chans till att komma ut på praktik. En praktikplats anses vara 

något positivt för en deltagares arbetsmarknadsetablering. Att komma ut i praktik är inte 

främjande bara för att få en arbetsgivarkontakt, enligt Antonovsky så är en sysselsättning ett 

centralt livsområde då de lärdomar som individen får genom sysselsättningen även överförs 

till andra områden i individens liv. Enligt Antonovsky bidrar livserfarenheter till att individen 

ser världen som ordnad och inte kaotisk (Antonovsky, 2005). 

 

6.2 Diskussion 

Vastamäki, Paul & Moser (2011) uppger att en stark KASAM ökar chansen för arbetslösa att 

få ett arbete. Vi drar därför slutsatsen att det kan vara ett framgångsrikt upplägg att fokusera 

på individens KASAM i verksamheter som arbetar med arbetsmarknadsetablering. Det är 

dock av vikt att de i sådana fall ser till att verksamhetens utformning arbetar för att öka alla 

tre komponenterna i individens KASAM enligt Antonovsky (2005). Men han beskriver att 
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känslan av meningsfullhet är den som är viktigast då en känsla av begriplighet och 

hanterbarhet inte blir särskilt långvariga utan känslan av meningsfullhet. Därför finner vi att 

det är viktigt att personalen är medvetna om hur de olika komponenterna är sammanflätade 

med varandra och inte fokuserar på vardera komponent för sig.  

I verksamheten har de både individuella samtal och motivationsarbete för att öka 

deltagarnas känsla av meningsfullhet vilket man förefaller av Anotonovskys (2005) teori vara 

en viktig del för en människas KASAM, och enligt Vastamäki, Paul & Moser (2011) är det 

främjande att en arbetssökande har en stark KASAM. Personalen vill arbeta ännu mer med de 

delar i arbetet som skapar en känsla av meningsfullhet för deltagarna, vår upplevelse utifrån 

vårt resultat är att de redan nu arbetar en del för att skapa en känsla av meningsfullhet för 

deltagarna. Det är viktigt att verksamheten arbetar ytterligare med att öka känslan av 

meningsfullhet hos deltagarna så de inte får utbildning i enbart det teoretiska och det praktiska 

för att fungera i samhället. Det är lika viktigt att lägga resurser på de mänskliga faktorerna för 

att inte deltagarna resulterar i samhällsindivider som enbart lärt in regler, lagar etc och att de 

mänskliga aspekterna glömts bort.  

Ett sätt som vi utifrån resultatet har uppmärksammat att man skulle kunna arbeta 

ytterligare med är att inkludera deltagarna i att de själva får definiera de problem och hinder 

som de upplever finns. Det framkommer av resultaten att personalen informerar deltagarna 

om de hinder som finns men de beskriver inte att deltagarna själva får definiera det som 

upplevs som problem av dem själva. Att deltagarna själva får definiera problemen och 

hindren är enligt Antonovsky (2005) avgörande för om deltagaren ska uppleva att de har 

resurser för att lösa det. 

6.3 Styrkor och svagheter med studien 

Den genomförda studien har flera styrkor och svagheter. Några svagheter är bland annat att 

verksamheten består av en liten personalgrupp vilket medförde få informanter samt att 

verksamheten är relativt ny. En annan nackdel med att enbart intervjuat personalen kan vara 

att de lyfter deras tankar kring arbetssätten men vi har inte sett effekterna av det hos 

deltagarna.  

En styrka i denna studie var att vi läste på om verksamheten och om KASAM innan vi 

utförde intervjuerna, vilket ledde till att vi kunde ställa mer specifika frågor som besvarar 

studiens frågeställningar. Studiens trovärdighet ökade även då resultatdelen innehöll många 
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citat från respondenterna. En annan styrka i denna studie är att den genomförts av två 

författare, det har då funnits möjlighet att reflektera och diskutera. 

Då vår studie var tidsbegränsad finner vi en tanke kring om resultatet hade kunnat bli 

annorlunda om vi hade haft tid att intervjua fler utbildnings- och aktivitetsprogram för att 

jämföra arbetssätten.  

 

6.4. Slutsatser 

Sammanfattningsvis är studiens syfte uppfyllt och frågeställningar besvarade. Verksamheten 

arbetar med olika aktiviteter i form av bland annat språkundervisning, individuella samtal och 

praktisk utförande.  

Personalen upplever att verksamhetens utformning bidrar till deltagarnas känsla av 

begriplighet genom att de får en större begriplighet av det svenska språket och samhället. En 

ökad känsla av hanterbarhet genom att känna en känsla av att ha de resurser som de behöver 

för att kunna hantera olika problem och hinder. En ökad känsla av meningsfullhet genom att 

försöka skapa en motivation hos deltagarna utifrån vad deltagarna finner ger dem mening. 

Personalen har en önskan om att arbeta mer med aktiviteter som syftar till att öka deltagarnas 

känsla av meningsfullhet ytterligare.  

 

6.5 Avslutande ord och förslag till vidare forskning 

Avslutningsvis ser vi utifrån studien att det krävs kunskap om hur de olika komponenterna är 

sammanflätade och påverkar varandra för att kunna öka deltagarnas känsla av KASAM.  

Vi föreslår fortsatt forskning i form av att följa en grupp arbetslösa som är födda i länder 

utanför Europa, för att se vilka effekter det blir på deras KASAM under en längre period. 

Detta för att se om kommunens arbetssätt för att få in dessa individer i det svenska samhället 

verkligen ger effekt eller om det behövs justeras för varje enskild individ. Ytterligare 

forskning i form av att undersöka en liknande verksamhet för att sedan jämföra dem mot 

varandra kan vara gynnande då man skulle kunna urskilja flera effektiva aktiviteter för att öka 

en deltagares KASAM. Man skulle även kunna undersöka studiens syfte men utifrån 

deltagarnas perspektiv, för att sedan jämföra de olika verksamheterna mot varandra för att 

hitta vilka som deltagarna upplever som de mest effektiva aktiviteterna. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 – Intervjuguide        

   

Inledning 

- Studiens syfte 

- Upplägget med intervjun. 

- Forskningsetiska principer. Vill någon intervjuperson dra sig ur är det viktigt att 

man meddelar oss senast den 26 november 2018. Sekretess mot Eva Hämberg också, även i 

diskussioner.  

- Förförståelse 

 

Informanten  

Ålder: 

Utbildning: 

Befattning: 

Tid i verksamheten: 

 

Bakgrundsfrågor  

1. Kan du berätta lite om hur ert arbete ser ut för att integrera individer på arbetsmarknaden? 

2. Vad uppfattar du att ni vill åstadkomma med verksamheten, vad är ert kortsiktiga samt 

långsiktiga mål? 

3. Hur vill ni åstadkomma detta? Ge exempel 

4. Utifrån vår förförståelse så vet vi att ett av era mål är att 10 procent av era deltagare på 

verksamheten ska vara i arbete eller studier år 2020, hur ser du på det målet? vilka 

möjligheter tror dom att dom har, möjlighet att nå? realistiskt? 

5. Vilken målgrupp uppfattar du att verksamheten riktar sig till?  

 5.2 Vilka är de huvudsakliga skälen som du ser det till varför deltagarna i er 

verksamhet inte har ett arbete eller studier?  
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6. Individanpassar ni insatserna för deltagarna? Isåfall hur?  

7. Hur skulle du vilja beskriva deltagarnas psykiska och fysiska hälsa?  

 

Begriplighet  

8. Hur arbetar ni för att öka deltagarnas språkkunskaper och varför?  

 8.2. Hur gör ni för att bedöma om deltagarna får ökade språkkunskaper?  

9. Hur säkerställer ni att deltagarna har förstått personalens information på ett korrekt sätt och 

därmed kan ta till sig det?  

10. Kan du beskriva hur era studiebesök kan se ut?  

11. Vad tänker ni att era studiebesök ska bidra till?  

12.  Hur arbetar ni för att deltagarna skall veta vad som är planerat i programmet och hur 

långt tid före får de veta schemat? 

12.2.  På vilket sätt får deltagarna vara delaktiga i planeringen?  

13. Vilken förståelse uppfattar du att deltagarna har för det samhälle de nu lever i? 

14. Vilken betydelse tror du deltagarnas förståelse av samhället har för deras möjligheter att 

komma vidare i arbete eller utbildning?  

14.2.  Hur försöker ni öka deras förståelse för det svenska samhället? 

15. Vilken betydelse har deltagarnas förståelse av samhället för deras fysiska och psykiska 

hälsa?  

 

Meningsfullhet  

16. Vad tänker du spontant när du hör ordet “mening”, tex mening med livet?  

17. Hur berör ni frågor om hur deltagarna reflekterar över sin mening?  

18. Hur diskuterar ni om deltagarna upplever olika mening, tex om de känner att deras 

mening är att vara hemma och ta hand om barn istället för att förvärvsarbeta?  

19. Vad uppfattar du skänker mening till livet för era deltagare? Tex familj, arbete, karriär, 

religion 

20. Hur tänker du att ert arbete i verksamheten kan bidra till att deltagarnas känsla av att 

kunna se ännu mer mening i livet?  

21. Vad tror du att deltagarnas känsla av mening har för betydelse för deltagarnas möjligheter 

att komma vidare i arbete eller utbildning? 

22. Hur arbetar ni för att deltagarna skall känna mening med insatserna?  

22.2 Hur arbetar ni för att få reda på om deltagarna känner mening med det ni gör på 

dagarna? 



 

39 

 

23. Hur uppmärksammar ni samt diskuterar om deltagarnas framtidssyn?  

 

 

Hanterbarhet  

24. Hur tänker ni att detta utbildnings och aktiveringsprogram förändrar deltagarnas 

möjligheter att få ett arbete? 

25. Hur testar ni deltagarnas förmågor?  

26. Hur arbetar ni för att stötta deltagarna att hantera samt hitta lösningar på de problem som 

de kan stöta på? 

 26.2 Vilken betydelse har det för deltagarna?  

27. Vilken betydelse uppfattar du att deras förståelse för samhället har för deras förmåga att 

lösa de problem de möter?  

28. Vilken betydelse uppfattar du att deltagarnas känsla av mening i livet har för deras 

förmåga att lösa de problem de möter?  

29.  Vilken betydelse uppfattar du att deltagarnas känsla av mening i livet har för deras 

psykiska och fysiska hälsa?  

30. Vad tror du skulle kunna bidra för att minska eventuell stress hos deltagarna?  

 

Avslutande frågor   

31. Om en deltagare inte har uppnått det som insatsen syftar på inom de 20 veckor som de är 

inskrivna hos er, vad är syftet med att förlänga insatsen?  

31.2 Vad tänker man att man ska kunna åstadkomma som man inte gjort under de 20 

ordinarie veckorna?  

32. Finns det något annat du vill belysa som inte tagits upp?  
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Bilaga 2 – Informationsbrev 
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Bilaga 3 - Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 

involverar människor 

 


