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Sammanfattning 

Arbetslöshet bland unga vuxna är ett växande samhällsproblem. Anställda på 

arbetsmarknadsinsatser arbetar för att motverka denna problematik. Forskning påvisar att 

deltagande i arbetsmarknadsinsatser långsiktigt bidrar till komplettering av gymnasiestudier, inträde 

till arbetsmarknaden samt minskade symtom av psykisk ohälsa. Den tidigare forskningen 

presenterar även att studie- och yrkesvägledning är av relevans i arbetsmarknadsinsatserna. Vår 

studies syfte är att beskriva och analysera hur det salutogena förhållningssättet tillämpas av de 

anställda på arbetsmarknadsinsatsen för övergångar (AFÖ) i mötet med deltagare. Studien grundar 

sig på begrepp ur Antonovskys teori KASAM. I studien analyseras de anställdas salutogena 

arbetssätt med begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Kaosteorins begrepp 

stängda- och öppna system har bidragit till ett helhetsperspektiv på AFÖ. Studien utgår ifrån 

kvalitativ metod. AFÖs enkätundersökning samt två av deras resultatredovisningar har använts för 

att stärka samt stödja de svar som framkom från intervjupersonerna. Analysen visar att samtliga 

intervjuade arbetar på liknande sätt, med få undantag. En förutsättning för arbetet som bedrivs inom 

AFÖ är att fokusera på det friska i det sjukliga. En åtskillig del av arbetet fokuserar på att 

medvetandegöra deltagarna om deras inre- och yttre resurser, för att främja deras utveckling mot 

uppsatta mål. Det salutogena förhållningssättet bidrar till att förbättra individens kognitiva och 

fysiska förmågor. AFÖs mål är att deltagarna ska komma närmare sysselsättning och 

självförsörjning. Resultatredovisningar visar på att AFÖ når detta mål. 

 

Nyckelord: arbetslöshet, social exkludering, arbetsmarknadsinsats, salutogent arbetssätt och 

sysselsättning. 

 

Abstract 

Unemployment among young adults is a growing problem for the society. Labor market efforts are 

working to counter this problem. Research shows that participation in labor market initiatives 

contributes to completion of high school studies, entry into the labor market and reduced symptoms 

of mental health. Previous research also shows that study and vocational guidance is of relevance in 

labor market efforts. The purpose of our study is to describe and analyze how the salutogenic 

approach is applied by employees in meeting with participants in the labor market effort for 

transitions (arbetsmarknadsinsatsen för övergångar, AFÖ). The study is based on selected concepts 

from Antonovsky's theory KASAM. The study analyzes the employee's salutogenic approach with 

the concepts of comprehensibility, manageability and meaningfulness. The Chaos Theory of 

Careers concept of closed and open systems has contributed to an overall perspective on AFÖ. The 

study is based on qualitative methodology. A survey and two result presentations from AFÖ have 

been used to strengthen and support the answers provided by the interviewees. Our analyzes shows 

that all interviewees work in a similar way, with some exceptions. A prerequisite for the work of 

AFÖ’s to focus on the healthiness in the sickness. An important part of the work focuses on 

awareness of participants about their inner and outer resources, in order to promote the development 

towards their set goals. The salutogenic approach helps improve the individual's cognitive and 

physical abilities. AFÖ’s goal is that the participants will come closer to employment and self-

sufficiency. Result presentations show that AFÖ achieves this goal. 

 

Keywords: unemployment, social exclusion, labor market effort, salutogenic work and employment.  
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Förord 

 

 

Vi vill börja med att tacka samtliga informanter för att de har delat med sig av information 

som varit högst relevant för studien. Speciellt tack till studie- och yrkesvägledaren som 

gjorde det möjligt för oss att genomföra denna studie. Vi vill även tacka Ronny Mårtensson 

som har korrekturläst och gett oss feedback, utifrån sin långa erfarenhet inom arbetet med 

det salutogena arbetssättet samt akademiska kunskaper. Han har även ökat vårt kritiska 

förhållningssätt och lett oss tillbaka till den röda tråden när vi hamnat på sidospår. Tack till 

våra studiekamrater Alessandra Voscarelli och Marie Ridell för korrekturläsning och 

synpunkter. Ytterligare ett tack till nära och kära i vår omgivning som har stöttat oss genom 

dessa intensiva veckor.  

     Det största tacket vill vi rikta till Roland Ahlstrand som tålmodigt har handlett oss, gett 

oss konstruktiv feedback, ingivit hopp och sett potential i allt från vår första skiss till det 

färdiga examensarbetet. 

     Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete, mycket tålamod och givande 

diskussioner genom hela uppsatsskrivandet.   

 

 

Arbetsfördelning  

 

 

Samtliga delar i uppsatsen skrevs tillsammans i ett gemensamt dokument på ‘’Google 

drive’’. Vi träffades alla vardagar och har gemensamt författat samtliga kapitel. Vi lade upp 

skrivandet på detta vis då det har visat sig vara det mest effektiva sättet för att producera 

text som vi båda är insatta i. Bearbetning och korrekturläsning har också skett gemensamt, 

då vi ansett att det varit av stor vikt att reflektera och diskutera alla ändringar. Anna 

intervjuade tre informanter och Arnela likaså. Även transkriberingen var uppdelad på detta 

sätt.  
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1. Inledning   

 

 

 

Europa har en ökning av unga vuxna mellan 16–24 år som står utanför arbetsmarknaden 

och utbildningssystemet (Maguire 2015, 122). Politiker står i dagsläget inför utmaningen 

att utveckla effektiva politiska åtgärder som motverkar arbetslöshet. Målet är att finna 

långsiktiga lösningar och strategier som minskar arbetslöshet och därmed förhindra 

ekonomisk- och social exkludering (ibid: 122). Det finns en grupp människor som inte tar 

sig in på arbetsmarknaden av egen kraft. Arbetsförmedlingen bistår med en uppsjö av 

insatser som ska bidra till ökad sysselsättning i alla åldersgrupper (Arbetsförmedlingen, 

u.å.). Arbetslösheten bland unga vuxna i Sverige är hög och deras utbildningsnivå 

motsvarar inte arbetsmarknadens efterfrågan. Under perioden 2005 till 2016 ökade 

arbetslösheten bland lågutbildade unga från 10 till 16,8 procent (Statistiska Centralbyrån, 

2017). Anställda inom både kommunala och privata arbetsmarknadsinsatser arbetar aktivt 

för att leda arbetslösa unga mot sysselsättning. Watts (2001, 158–160) belyser vad studie- 

och yrkesvägledningen bidrar med inom en arbetsmarknadsinsats kallad Connexions. 

Studien påvisar att studie- och yrkesvägledarens roll är att återintegrera de som är socialt 

exkluderade till utbildning och arbetsmarknad. Lovén (2015, 279) lyfter fram att studie- 

och yrkesvägledarens roll blir mer betydelsefull i åldern 20 till 23, då ungdomarna själva 

har insett vikten av att ta ansvar över sitt liv och behöver stöd att reda ut både sin studie- 

och personliga situation.  

     Individer som erhåller ekonomiskt bistånd remitteras till arbetsmarknadsinsatser genom 

att socialhandläggaren gör en bedömning av individens situation, mål samt behov av stöd. 

Socialhandläggaren ger individen möjlighet att påverka handlingsplanen. Med 

utgångspunkt i individens förutsättningar och behov kan socialhandläggaren föreslå 

arbetsmarknadsinsatser (Socialstyrelsen 2017, 7, 17). 

     Forskning har visat att socialtjänsten och arbetsmarknadsinsatser bör arbeta för att möta 

arbetslösas behov (Socialstyrelsen 2017, 12). Det förekommer hälsofrämjande insatser som 

inriktar sig på att förebygga ohälsa och vägleda individen till ett hälsosammare levnadssätt. 

’’/.../Hälsa ses som ett sätt för människor att uppnå sin fulla potential/.../’’ (Socialstyrelsen 
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2017, 28). Arbetslöshet kan bidra till ohälsa och dödlighet (Naidoo och Wills 2007, 267). 

Naidoo och Wills (2007, 267) menar att ‘’mycket talar för att en hälsofrämjande strategi 

skulle vara att fokusera på gruppen arbetslösa och hjälpa dem till förvärvsarbete’’. En av de 

insatser som kan komma i fråga vid remittering är en kommunal arbetsmarknadsinsats i 

Malmö, arbetsmarknadsinsatsen för övergångar (AFÖ, fingerat namn). Vår studie har 

genomförts på AFÖ som från början var ett projekt finansierat av europeiska socialfonden 

(ESF). Det har numera implementerats i ordinarie verksamhet (KOMVUX). Deltagarna på 

AFÖ är 20 till 30 år (Malmö stad, 2017). De anställda fokuserar på att lyfta fram det friska 

beteendet hos sina deltagare, positiv förstärkning samt medvetandegörande av destruktiva 

mönster. Det vill säga de utgår från ett hälsofrämjande, även kallat salutogent, 

förhållningssätt (Malmö stad, 2017).  

     I denna studie lyfter vi även fram ekonomisk- och social exkludering som innebär att 

individen inte har ett arbete eller är under utbildning, denne kan även stå utanför 

bidragssystemet. Individen står med andra ord både utanför arbetsmarknaden och 

utbildningssystemet (Nationalencyklopedin, 2018). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
  

Syftet är att beskriva och analysera hur det salutogena förhållningssättet tillämpas av de 

anställda på AFÖ i möte med deltagare. Vi ställer oss följande frågor: 

  

1. Hur jobbar respektive yrkeskategori med det salutogena förhållningssättet?  

2. Hur påverkar ett salutogent förhållningssätt deltagarnas personliga utveckling samt 

väg mot sysselsättning?  

 

 

1.2 Disposition 
  

I kapitel 1 går vi igenom den generella problematik som lett oss till ämnesområdet och 

utmynnat i ett syfte och två frågeställningar. I kapitel 2 redogör vi för tidigare forskning. I 

kapitel 3 redogörs för följande teorier: KASAM och ‘’The Chaos Theory of Careers’’, samt 

utvalda begrepp ur teorierna som använts i analysen av det empiriska materialet. Kapitel 4 

går igenom vald metod, analysform samt etiska ställningstaganden. I kapitel 5 presenteras 

det empiriska materialet som består utav sex strukturerade intervjuer, en enkätundersökning 

och resultatredovisningar. I kapitel 6 analyseras resultatet med hjälp av teoretiska begrepp 

och frågeställningarna besvaras. Slutsatser dras i relation till den generella problematik som 

ligger till grund för vår studie. Kapitel 7 inleds med att vi återknyter till den generella 

problematiken. I kapitlet diskuterar vi även studiens resultat, valda teorier, samt kvalitativ- 

och kvantitativ metod. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning.  
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2. Tidigare forskning  

 

I detta kapitel redogör vi för internationell- och nationell forskning. Forskningen behandlar 

ett hälsofrämjande stödprogram, förebyggande av arbetslöshet samt den arbetslösa 

individens rätt till en individuell handlingsplan. 

  

  

2.1 Ett hälsofrämjande stödprogram 
  

Morrison och Clifts (2005, 365) vetenskapliga artikel granskar ett stödprogram i England 

som underlättar individens studiegång vid högre studier. Syftet med deras forskning är att 

göra en utvärdering av studenter med långvarig psykisk ohälsa. De deltar i ett stödprogram 

som skall bidra till förbättrad hälsa och ökad studieförmåga. Den psykiska ohälsan omfattar 

diagnoser som till exempel depression, paranoia, schizofreni, bipolaritet och 

självskadebeteende. Ångest, lågt självförtroende, social fobi samt avsaknad av ett socialt 

stöd var också förekommande. Stödprogrammet är baserat på Antonovskys salutogena 

modell med utgångspunkt i meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet i förhållande till 

varje students behov (ibid: 368).  

     Stödprogrammet fokuserar på att öka individernas problemlösningsförmåga, 

samarbetsförmåga, utveckla ett ansvar för det egna lärandet samt studieteknik. Programmet 

tillhandahåller studenterna personliga handledare som stödjer de att upprätta en 

handlingsplan utifrån deras situation, bestående av målsättningar i form av delmål och mål. 

 Exempel på mål kan vara att klara av vissa ämnen. Studenterna får studie- och 

yrkesvägledning samt stöd i undervisningen av specialpedagoger. I programmets mål ingår 

även utvecklandet av studenternas självkänsla och självförtroende samt skapandet av 

jämlikhet. Programmet uppmuntrar studenterna att de ska stödja varandra i sin 

utvecklingsprocess (ibid: 369).  

     93 män och 55 kvinnor deltog i studien. Studiens frågeställningar är: 1) Kan ett program 

som är utformat för att stärka KASAM (känsla av sammanhang) förändra individens 
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KASAM-värden? 2) Har en individs KASAM-värde i början av programmet någon 

påverkan på dess förändring under programmet? 3) Om förändringar uppstår, vilka är 

orsakssambanden som underlättar förändringen? (Morrison och Clift 2005, 365–366). 

Teorin som används i undersökningen är Antonovskys teori Känsla av sammanhang 

(KASAM). Studien grundas på kvantitativ metod och har genomförts under en period på tre 

år (ibid:370). Studiens resultat visar att 70 procent av studenterna som har ett KASAM-

värde under 52 får ett ökat KASAM-värde. De som har ett svagt KASAM-värde kan få ett 

ökat värde och förbättrad hälsa genom deltagande i stödprogrammet. Studien kommer fram 

till att ålder inte påverkar KASAM-värdets utveckling. De individuella KASAM-värden 

som en individ har innan programmet avgör möjligheten om värdena ökar. Slutligen 

påvisar studien ett starkt samband mellan symtomminskning av den psykiska ohälsan och 

ökad inlärningsförmåga. I takt med att elevernas KASAM-värden ökar, bidrar det till ökad 

inlärningsförmåga i deras studier (ibid: 372–375). 

     Likheter finns mellan deras studie och vårt syfte och frågeställningar. Programmet utgår 

från det salutogena för att främja individens utveckling mot ett mål. Vi ämnar undersöka de 

anställdas och deltagarnas uppfattning om hur det salutogena förhållningssättet påverkar 

deltagarna på AFÖ. Skillnaden är att vi har använt oss av kvalitativ metod (en diskussion 

om detta kommer i kapitel 4) och fokuserar på hur de anställda använder sig av det 

salutogena förhållningssättet i förhållande till sin yrkesroll. En annan skillnad är att vi 

lägger fokus på hur det salutogena förhållningssättet påverkar deltagarnas väg mot 

sysselsättning. Den tidigare forskningen bekräftar att deltagande i stödprogram ökar 

studenternas KASAM-värde. Det vill säga det sker en utveckling. Studien undersöker en 

annan målgrupp, endast studenter med psykisk ohälsa. Vår studie är inriktad på arbetslösa 

och lågutbildade unga vuxna med psykisk ohälsa samt social problematik. Morrison och 

Clifts studie har inte tagit reda på hur deltagandet i en arbetsmarknadsinsats som 

genomsyras av ett salutogent förhållningssätt påverkar deltagarnas väg mot sysselsättning.  

 

 

 



 12 

  

2.2 Elva second chance programs effektivitet 
  

Bloom (2010, 89) utför en litteraturstudie. Syftet är att granska elva så kallade second 

chance programs strategier och effektivitet i USA. Programmen syftar till att förbättra 

gymnasieavhoppares möjligheter att återuppta utbildning och etablera sig på 

arbetsmarknaden (ibid: 89). År 2009 uppskattades det förekomma mellan tre och en halv 

miljon till sex miljoner avhoppare i åldern 16 till 24 år, som inte har en fullständig 

gymnasieexamen. Majoriteten av avhopparna kommer från låginkomstfamiljer och 

minoritetsgrupper (ibid: 90). Författaren belyser att det är fem utmärkande grupper där 

avhopp bland unga människor förväntas inträffa. Dessa grupper är: nyanlända, kriminella, 

individer med funktionsvariationer (exempelvis inlärningssvårigheter och beteende- eller 

känslomässig problematik), unga mammor samt de som vuxit upp i fosterhem. De riskerar 

att få ofullständig skolgång samt hamna utanför arbetsmarknaden (ibid: 92).  

     Bloom (2010, 94, 89) menar att de program som riktar sig till gymnasieavhoppare inte 

har utvärderats i stor utsträckning och dess resultat samt effektivitet skiljer sig åt. 

Programmen bedrivs av allt från nationella aktörer till mindre samhällsbaserade 

organisationer samt privata aktörer, som exempelvis en kyrka (ibid: 92). Att de bedrivs i 

mindre organisationer samt privat bidrar till att noggranna utvärderingsmetoder oftast inte 

är möjliga att genomföra, menar Bloom. Detta försätter programmen i en sits där aktörerna 

anser sig själva bedriva de lämpligaste arbetsmetoderna för att sysselsätta ungdomarna, 

medan de ur en forskarens synvinkel saknar underlag för det. Bloom har därför i sin 

litteraturstudie sammanställt existerande noggranna utvärderingar (ibid: 94). 

     Resultaten av de elva granskade programmen visar att aktörerna arbetar med olika 

målgrupper. Exempelvis unga mödrar mellan 16 till 22 år, före detta missbrukare mellan 

åldern 16 till 18 år samt ungdomar mellan 16 till 19 år från låginkomstfamiljer som hoppat 

av gymnasiet. De olika programmen erbjuder också varierande utbud med fokus på 

utbildning och praktik, till exempel betald praktik (deltid-/sommarjobb) samt studie- och 

yrkesvägledning (ibid: 92, 95). 

     Resultatet visar vidare att respektive projekts effektivitet generellt sett ger positiva 

resultat. Flera av projekten bidrar till komplettering av gymnasieexamen. Ett annat utfall 
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som vissa av programmen bidrar till är etablering på arbetsmarknaden, men många av 

resultaten är inte varaktiga och ger således kortsiktiga positiva resultat (ibid: 96–97). 

Bloom (2010, 89) menar att resultaten skapar en grund att bygga vidare på, trots att de inte 

är varaktiga. Slutsatser som dras är att second chance program är värda att investera i samt 

utökas, då avhoppare i takt med att de mognar och blir äldre förstår vikten av deltagandet 

och återupptagandet av till exempel studier (ibid: 98–99). Ett annat argument för att 

investera i second chance program är att avhoppare utgör en stor samhällskostnad. Att 

bortse från problematiken ökar samhällskostnaderna (ibid: 89). 

     Likheter med vårt syfte är att vår valda arbetsmarknadsinsats är ett second chance 

program, som i vårt fall riktar sig mot unga vuxna i åldern 20 till 30 år. Skillnaden är att 

AFÖs målgrupp är äldre och att den främst inriktar sig på att komplettera studier. En annan 

skillnad är att alla anställda inom arbetsmarknadsinsatsen som vi undersöker jobbar med ett 

salutogent förhållningssätt, som fokuserar på det friska beteendet. Bloom undersöker inte 

vilket förhållningssätt som arbetsmarknadsinsatserna har gentemot deltagarna, exempelvis 

coachande, salutogent eller lösningsfokuserat. En annan aspekt som författaren inte 

undersöker är hur förhållningssättet kan påverka deltagarens progression. Aspekter som 

ökad självkänsla och handlingskraft, det vill säga individens personliga utveckling saknas i 

studien.  

 

   

2.3 Karriärvägledning och social exkludering 
  

Watts artikel är en litteraturstudie vars syfte är att undersöka vad studie- och 

yrkesvägledning bidrar till i en arbetsmarknadsinsats tillhörande den offentliga sektorn i 

England. Arbetsmarknadsinsatsen kallas Connexions syftar till att hantera och förebygga 

social exkludering samt stödja unga i deras karriärval. Det görs i form av att de 

tillhandahålls karriärtjänster (Watts 2001, 157–158, 171). Staten har ett ansvar att 

säkerställa att varje individ har möjlighet att utbilda sig eller arbeta (ibid: 159). Connexions 

uppkom i samband med ett regeringsbeslut i enheten för social exkludering år 1991. 

Connexions skulle ersätta befintliga arbetsmarknadsinsatser, exempelvis EU-finansierade 

projekt. Målet var att möta alla ungdomars behov, särskilt de som har ogynnsamma 
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förhållanden. Det kan vara dysfunktionella familjer, kriminell bakgrund, social 

problematik, personlighets- och beteendemässiga svårigheter samt traumatiska upplevelser 

(ibid:157, 160). Williamson (2000 refererad i Watts 2001, 160) föreslår att unga individer 

som står utanför utbildning och arbetsliv kan delas upp i tre grupper som innefattar: 

förvirrade i hög grad, de som befinner sig på ett tillfälligt sidospår samt de som är utfrysta 

av samhället.  

     En teori som författaren använder sig av är Giddens aktör- och strukturproblem. Watts 

använder sig av begreppen aktör och struktur. Författaren diskuterar om ansvaret för social 

exkludering bör läggas på individen eller samhällsstrukturerna. Även om individen ses som 

ett offer för sina omständigheter eller har möjlighet att påverka dem (ibid: 160). I politiska 

debatter har det framkommit att politiker tenderar att se individen som ansvarig över sin 

egna livssituation och föreslår sanktioner med avsikt att förändra individens beteenden och 

attityder (ibid: 160). Merton och Parrot (1999 refererad i Watts 2001, 160) menar att 

särskild hänsyn bör tas till de unga individerna i programmen med utgångspunkt i att deras 

situation inte skall ses som patogen (sjuklig) utan som ett resultat av rådande 

samhällsstrukturer. Watts (2001, 161) menar att denna problematik är ytterst relevant för 

studie- och yrkesvägledaren i arbetet med social exkludering. 

     Karriärvägledarens roll är att förebygga social exkludering samt återintegrera de som 

befinner sig i den (ibid: 161). Resultatet visar att tjänsten Connexions har orealistiska mål: 

att varje ungdom ska ha tillgång till en personlig rådgivare (vägledare). Rådgivarna har 

ansvar för många ungdomar vilket leder till att rådgivaren inte får möjligheten att etablera 

en relation och förstå ungdomens referensram, situation och ambitioner. Connextions 

saknar tydliga riktlinjer och en handlingsplan som ska leda ungdomarna mot det formella 

systemet, det vill säga hitta sin plats på arbetsmarknaden eller inom utbildningssystemet. 

Det framkom även i resultatet att eftersom en stor andel rådgivare skulle anställas så ledde 

det till att alla inte hade formell kompetens. Personalen bestod av utbildad personal och 

volontärer (ibid: 164, 168). Connexions misslyckas således möta ungdomarnas individuella 

behov. Författarens slutsatser är att vägledning bör skapa balans mellan samhällsbehov och 

individuella behov (ibid: 164–168). 

     Likheter med vår studie är att målgruppen är densamma. Även att de arbetar mot samma 

mål:  återintegrering av de som är socialt exkluderade. Skillnaden är att Connexions saknar 
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ett övergripande och fungerande förhållnings- och arbetssätt vilket resulterar i att 

ungdomarnas behov inte möts i önskad utsträckning. Ytterligare en skillnad är att staten 

valde att ersätta övriga projekt med ett nytt, istället för att utveckla befintliga, och 

eventuellt implementera de i ordinarie verksamhet. Studien lyfter inte fram om ett specifikt 

förhållningssätt gentemot deltagarna kan påverka deltagarens utveckling och väg mot 

sysselsättning. 

 

   

2.4 Individualisering och arbetslösa ungdomar 

  

Ulmestig ’’diskuterar och problematiserar begreppet individualisering med utgångspunkt i 

handläggningen av unga arbetslösa socialbidragstagare och de arbetsmarknadspolitiska 

insatser som de erbjuds’’ (Ulmestig 2013, 25). Undersökningen utförs i Kronobergs län. 

Syftet grundas bland annat i problematiken om att individualisering medfört att individen i 

större utsträckning ansvarar över sin välfärd. Detta resulterar i att individen ses som 

ansvarig för arbetslöshet, ofullständiga betyg och dåligt hälsotillstånd. Individen får på så 

vis press från staten att vara en rättfärdig medborgare och blir indirekt styrd. Om denne inte 

handlar utefter den rättfärdiga medborgaren så straffas denne genom att inte erhålla 

ekonomiskt bistånd (Ulmestig 2013, 25–26). 

     Ulmestig menar att de arbetsmarknadspolitiska insatser som erbjuds behöver 

kategorisera individer utifrån deras problematik i relation till respektive 

arbetsmarknadsinsats utbud.  Det görs för att socialtjänsten ska kunna ta beslut kring 

omfattning av problematik som berör individens livssituation samt vilka resurser som är 

lämpade. Samarbetet mellan olika organisationer gynnas också av kategorisering. Ett 

exempel är arbetsförmedlingens och socialtjänsten som gemensamt har riktlinjer för 

individer som är beroende av försörjningsstöd. Tillsammans kan de fatta beslut om den 

berörda har rätt till de resurser som organisationerna har till sitt förfogande. Författaren 

menar att kategorisering är motsatsen till individualisering (ibid: 27). 

     Ulmestig utgår från en kvalitativ metod i sin studie. Han använder sig av 

semistrukturerade intervjuer med intervjuguide, i intervjuer med 68 arbetslösa (mellan 18 

till 24 år) samt åtta arbetsledare för socialbidragshandläggare i Kronobergs åtta kommuner. 
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Även gruppintervjuer genomfördes med socialbidragshandläggare, ordförande, vice 

ordförande samt förvaltningschef i nämnden för socialbidrag i respektive kommun (ibid: 

28). Resultaten visar att alla arbetsledare och handläggare inom organisationerna är eniga 

om att en individuell handlingsplan är av central betydelse, på grund av att den kan anpassa 

arbetsmarknadsinsatsens stöd i relation till individens mål. Dock framkommer det av de 

unga berörda att handlingsplanen inte alltid är av vikt, för att de inte alltid kan påverka 

innehållet. Alla socialtjänstens arbetsmarknadsinsatser har som mål att upprätta 

individualisering, men ekonomiska resurser gör att vissa kommuner klarar att möta 

individernas behov medan andra misslyckas. Individerna är unika vilket gör det svårt att 

tillgodose allas behov. Det leder till att vissa arbetslösa informanter uttrycker att 

arbetsmarknadsinsatsen inte var rätt för hen (ibid: 29–31).   

     Resultatet visar vidare att flera individer inte känner att de har kunnat påverka sin 

situation i handläggningen. Det finns undantag då det framkommer att individerna inte 

funderar över individualiseringens möjlighet till påverkan av handlingsplanen. De tänker 

endast på kontakten med handläggaren som varje månad ska godkänna deras rätt till 

ekonomiskt bistånd. Utifrån detta drar författaren slutsatsen att individualiseringen har ett 

begränsat handlingsutrymme. Socialtjänsten har satt upp vad de anser vara realistiska ramar 

för vad individen bör fullfölja, för att erhålla sitt ekonomiska bistånd. Inom dessa ramar ges 

ett visst utrymme till individualisering, det vill säga handläggaren bestämmer i vilken mån 

individen har möjlighet att påverka. Detta benämns som expertmakt. Expertmakt 

framkommer genom att handläggaren avgör om individens mål är genomförbara i relation 

till dennes situation. De som delar samma uppfattning med socialtjänsten får således 

möjlighet till individualisering, medan övriga som har ‘’orealistiska’’ mål inte får rätten till 

att påverka (ibid: 32–33). Författaren drar slutsatsen att individualiseringen således inte är 

genomsyrande eller konsekvent inom socialtjänsten i Kronoberg (ibid: 35). 

     Likheten med vår studies syfte och frågeställningar är att socialtjänsten strävar efter ett 

individualiserat förhållningssätt i arbetet med arbetslösa ungdomar. 

Arbetsmarknadsinsatsen som vi ämnar undersöka har ett salutogent förhållningssätt. 

Målgruppen är densamma. Skillnaderna är att vi väljer att fördjupa oss i de anställdas 

arbete med förhållningssättet, och syn på det i relation till deltagarnas utveckling och väg 
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mot sysselsättning. Ulmestigs studie undersöker till skillnad från oss inte endast 

tjänstemännen utan även ledningen och de arbetslösa. Han får således en helhetsbild. 

 

 

2.5 Sammanfattning  
 

Både den internationella (Morrison och Clift, Bloom samt Watts) och svenska forskningen 

(Ulmestig) visar att deltagande i hälsofrämjande- och karriärvägledande insatser främjar 

individens utveckling och väg mot sysselsättning. Forskning som presenterats i detta 

kapitel betonar vikten av att ta hänsyn till det individuella, det vill säga individens situation 

och kapacitet. Detta för att de skall kunna ledas mot sysselsättning. Det förekommer delade 

meningar om aktörens ansvar över den utsatta situation som denne befinner sig i. Även ifall 

individen är ansvarig för social- och ekonomisk exkludering eller om det är resultat av 

befintliga strukturer. Individen tycks inte känna att denne har makten att påverka, utan 

deltar för att få sitt ekonomiska bistånd. Handläggaren har makten att avgöra om individen 

har kapacitet att nå sina uppsatta mål. Det salutogena förhållningssättet visas bidra till 

positiva resultat i form av ökad inlärningsförmåga och minskade symptom. Forskningen 

visar i förhållande till vårt syfte att det salutogena förhållningssättets tillämpning utifrån 

olika yrkesroller, även påverkan på deltagarnas väg mot sysselsättning i 

arbetsmarknadsinsatser som åtgärdar arbetslöshet inte har undersökts. Med en inblick i hur 

det salutogena förhållningssättet tillämpas i en arbetsmarknadsinsats kan kunskapen om 

övergången mellan social exkludering och sysselsättning förhoppningsvis fördjupas. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
  

  

  

I detta avsnitt beskrivs Antonovskys teori Känsla av sammanhang samt Pryor och Brights 

teori The Chaos Theory of Careers. Mot bakgrund av dessa teorier lyfter vi särskilt fram 

några av de begrepp som varit användbara för oss i vår analys. Utöver detta beskrivs även 

underliggande begrepp tillhörande respektive teori. 

                                                                                     

  

3.1 Den salutogena modellen  

  

Aaron Antonovsky (1923–1994) var professor i medicinsk sociologi i Beersheba, Israel, vid 

Ben Gurion University of the Negev. En av hans studier undersökte hur israeliska kvinnor 

med skilda etniska bakgrunder anpassade sig till klimakteriet. En andel av kvinnorna som 

deltog i undersökningen härstammade från Centraleuropa och var födda mellan 1914 och 

1923. Dessa kvinnor besvarade bland annat en fråga om de hade varit i fångenskap i ett 

koncentrationsläger eller inte. Avsikten med frågan var okänd, enligt Antonovsky. 

Resultatet i studien pekade på att cirka hälften (51 procent) av kvinnorna hade en god 

fysisk- och psykisk hälsa. Därefter delades kvinnorna upp i två kontrollgrupper, de som 

hade varit fångar i ett koncentrationsläger och de som inte hade varit det. Här fann 

Antonovsky en revolutionerande iakttagelse. Totalt 29 procent av de som varit fångar 

bedömdes ha en relativt god fysisk- och psykisk hälsa, trots att de genomgått 

traumatiserande upplevelser. Det var denna iakttagelse som var startpunkten för det 

salutogena synsättet och den salutogena modellen, då han efter detta fokuserade på det 

friska i det sjuka (Antonovsky 2005, 12–15). 

     Det salutogena synsättet utgår ifrån ett hälsofrämjande perspektiv (ibid:16). Fokus läggs 

på att undersöka varför individen drivs ifrån sjukdomstillståndet, faktorer som leder till att 

individen går från ohälsa till hälsa. Till skillnad från det patogena synsättet som fokuserar 

på det motsatta. Det salutogena synsättet granskar bakomliggande faktorer till varför god 
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hälsa bevaras och upprätthålls, medans det patogena endast fokuserar på själva sjukdomen 

(ibid: 31). Det salutogena förhållningssättet gav Antonovsky inspiration att utveckla 

begreppet känsla av sammanhang, det kom att bli förklaringen på den salutogena modellen 

(ibid: 39–40). 

  

  

3.2 Känsla av sammanhang 
  

Begreppet känsla av sammanhang, även benämnt som KASAM, definieras av Aaron 

Antonovsky enligt följande: 

  

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 man ska kunna möta de krav som 

dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 

investering och engagemang (Antonovsky 2005, 46). 

  

KASAM-modellen, även kallad för den salutogena modellen, består av tre element: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En individs KASAM-värde mäts 

huvudsakligen genom kvantitativ metod. Antonovsky utarbetade ett frågeformulär 

(KASAM-formuläret) bestående av 29 frågor som är relaterade till begriplighet (10 

stycken), hanterbarhet (11 stycken) och meningsfullhet (8 stycken). Formuläret har använts 

både i intervjuer och enkätform. Slutligen sammanställs frågorna utifrån respektive 

komponent och omvandlas till poäng (Antonovsky 2005, 111, 115, 123). 

     Begreppet begriplighet förklarar Antonovsky som när en person har hög självkännedom, 

en förmåga att förstå att handlingar ger konsekvenser. En person med hög begriplighet 

drabbas mer sällan av händelser som är ohanterliga, för att personen har kontroll över sitt 

liv. När en människa möter inre eller yttre stimuli (en retning som framkallar en 

känslomässig reaktion i form av stress) så upplever denne sig själv ha tillräckligt med 

kapacitet att begripa och hantera omständigheterna, oavsett om de är förutsägbara eller 

oförutsägbara. Exempel på stimuli kan vara arbetslöshet och misslyckanden som kan 

drabba en person (ibid: 44–45).  
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Hanterbarhet beskriver Antonovsky som att personen har förmåga att kunna förändra sin 

tillvaro, kunna hitta utvägar genom olika alternativ. Detta handlar om huruvida individen 

ser resurser som denne kan använda för att agera mot det stimuli som individen angripits 

av. Resurserna återfinns hos individen men även i omgivningen hos exempelvis make, 

hustru eller familjemedlemmar. När en individ besitter en hög känsla av hanterbarhet så 

känner denne sig rättvist behandlad och intar inte en offerposition, utan kan hantera 

situationen och gå vidare i livet (ibid: 45).  

     Antonovsky förklarar meningsfullhet som det viktigaste elementet i KASAM. 

Meningsfullhet definieras som att vara en del av ett sammanhang. Författaren ser detta som 

en motivationskomponent. Individer som har hög meningsfullhet har förmågan att bedöma 

hur mycket engagemang som bör investeras i olika situationer, och de ser engagemangets 

värde. Även på ett känslomässigt plan kan individen se mening med sin livssituation. En 

person som påvisar hög meningsfullhet kan utifrån de krav (utmaning och problematik) 

som livet ställer på denne hitta en mening och ta sig igenom situationen med självkänslan i 

behåll (ibid: 45–46). 

     Generella motståndsresurser [GMR], stressorer, spänning och copingresurser är 

byggstenar i KASAM modellen. GMR är resurser i form av socialt stöd, pengar, kulturell 

stabilitet och tilltro till att en situation ordnar upp sig. Detta kan ge styrka att motarbeta 

olika stressorer i livet (ibid:17). Stressorer är de krav, påfrestningar och oförutsedda 

händelser som kan uppstå i livet vilka individen inte direkt kan finna lösningar på (ibid:57). 

Stressorerna kan både vara positiva, exempelvis att hitta sin livs kärlek eller negativa - att 

bli av med sitt jobb. En person med högt KASAM-värde ser yttre och inre stimuli som 

något hanterbart, det vill säga de tolkar inte händelsen som någon stressor utan kan agera 

automatiskt på stimulit utifrån sina resurser. Stressorer skapar spänningar. Spänning 

definierar Antonovsky (2005, 177) som: 

 

 /.../något som uppstår när hjärnan konstaterat att man har ett behov som är 

otillfredsställt, att ett krav har ställts som måste bli bemött, att man måste göra något 

för att uppnå ett visst mål.  

 

Stressorer bemöts med copingstrategier vilket är en persons sätt att klara av och hantera 

händelser genom att hitta resurser som är lämpliga för att motarbeta en stressor (ibid: 21, 
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57, 179). Karlsson (2017, 520) beskriver copingstrategier som stresshantering. Individen 

hanterar problemet och försöker finna alternativa möjligheter samt jämföra dem med 

varandra, för att nå bästa möjliga utgång. 

  

  

3.3 Kaosteorin 
  

The Chaos Theory of Careers (CTC, kaosteorin) har sin utgångspunkt i att omvärlden är 

kaotisk men att fokus ligger på att individen skall skapa balans inom sig. En balans mellan 

kaos och ordning uppnås genom att lära sig hantera förändringar. I Kaosteorin ses 

omvärlden som komplexa och föränderliga system, där det sker ett samspel mellan 

individen och kontexten, organisationer och samhället (Pryor och Bright 2011, 166–167). 

Teoretikerna menar att oförutsedda händelser är oundvikliga och kan förändra livet. Även 

att det finns fler oförutsedda händelser än förutsedda. Teorin betonar att individen skall ha 

beredskap inför det oförutsedda, men att hen inte kan vara förberedd inför allt. Små 

förändringar sker ständigt. Om de inte är omfattande så tenderar människor att inte 

uppmärksamma dem (ibid: 1–7).  

     CTC består av ett flertal begrepp, bland annat fyra typer av attractors. Den första är 

point attractor vilken är inriktad på ett mål, plats eller utfall som är begränsat. Det kan till 

exempel vara ett mål att vinna de olympiska spelen, eller att arbeta på samma arbetsplats 

fram till pensionen. Attractorn förklarar således ett system som drivs mot ett specifikt och 

statiskt mål (ibid: 42). Den andra attractorn, pendulum attractor, beskriver ett system som 

pendlar mellan två punkter eller möjligheter. Det kan beskrivas genom att den mest 

attraktiva möjligheten som eftersträvas kan bli oattraktiv på nära håll. Ett val kan således 

göras på bekostnad av det andra (ibid: 42–43). Individer som har detta sätt att tänka 

förenklar verkligheten och är mer eller mindre låsta vid två möjligheter (ibid: 42–43). 

     Den tredje är tourus attractor. Den beskriver ett fungerande system som är upprepande 

och förutsägbart. Systemet bygger på rutiner, vanemässigt- och förutsägbart tänkande och 

handlande, det vill säga respons. Individer som utgår från tourus attractorn är medvetna om 

att omvärlden är kaotisk och komplicerad, därför försöker de organisera och repetera saker 

på ett visst sätt. De håller sig till det som är känt och tryggt för dem, utesluter det okända 
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och otrygga. Rädsla och osäkerhet bromsar deras handlingsförmåga. De är rädda för att 

misslyckas eller att tappa kontrollen. Hantering av nya omständigheter kan orsaka att de 

förlorar sitt självförtroende (ibid: 43–45). 

     Fjärde attractorn benämns som strange attractor. Pryor och Bright (2011, 45) nämner att 

tourus- och strange attractor har likheter i form av att båda systemen har en mottaglighet för 

yttre influenser. Mottagligheten skiljer sig då tourus attractor endast erkänner förekomsten 

av yttre influenser medan strange attractor erkänner dem och är villig att öppna upp för nya 

influenser samt hantera dem. Individen med ett strange attractor system har en förmåga att 

kunna hantera och utveckla det som händer i omgivningen. De kan se och lära av sin 

omgivning samt orientera sig på nytt vid en förändring (ibid: 45). Psykologisk är strange 

attractorn ’’the edge of chaos’’ (Pryor och Bright 2011, 45). The edge of chaos ser inte 

förändring kontra stabilitet och ordning som motsatsförhållanden, utan som två 

komponenter som inte utesluter varandra. En förändring bearbetas för att kunna bidra till 

stabilitet och ordning. Människans potential att anpassa sig, utvecklas och växa är 

sammankopplat med deras kunskap och influenser (ibid: 45–46). 

     De tre första attractors, point-, pendulum- och tourus attractor, tillhör ett stängt 

systemtänkande. Den fjärde, strange attractor, tillhör öppet systemtänkande. Stängda 

system lever med förväntningarna att ingenting kommer att störa deras ordning. De håller 

sig till sina rutiner och strävar efter att kontrollera oönskade förändringar. Deras strategier 

fungerar fram tills att förändringar inkräktar sig i deras stängda system. De är inte 

medvetna om att oplanerade förändringar kan få katastrofala effekter. Öppet 

systemtänkande kännetecknas av att individen förstår att oförutsedda händelser inträffar 

och erkänner att de är sårbara för influenser som de inte kan kontrollera. Individer med 

öppna system ser inte förändringar som ett hot, snarare en verklighet som man anpassar sig 

till successivt (Pryor och Bright 2011,7, 47–49). 

     Vårt val av kaosteorin grundades i att vi såg samband mellan KASAM- och kaosteorin. 

Antonovsky (2005, 17, 48, 96) beskriver flera gånger i sin bok att omvärlden är 

oförutsägbar och kaotisk. En individ med högt KASAM har tilltro till att denne kan hantera 

omgivningens stimuli med resurser. Omvärlden upplevs som förutsägbar och strukturerad i 

stor utsträckning. En individ med lågt KASAM har å andra sidan svårare att navigera och 

ser omgivningen som oförutsägbar och kaotisk. Förutsägbarheten växer fram ur individens 
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upprepade erfarenheter att hantera stressorer som denne utsätts för (ibid: 17). Individer kan 

förutse pensionen eller en framgång, men när tiden är kommen är det inte givet att denne 

kan hantera händelsen. KASAM-värdet avgör i vilken mån individen hanterar detta och hur 

yttre händelser uppfattas (ibid: 59). Sambandet ligger således i responsen på förutsedda 

eller oförutsedda händelser som drabbar individer under livsloppet.  

  

 

3.4 Sammanfattning 
  

I detta avsnitt har vi redogjort för två teorier med tillhörande begrepp som vi använt i 

analysen av det insamlade empiriska materialet. Det salutogena synsättet fokuserar på 

hälsans ursprung. Utifrån KASAM-teorin användes de övergripande begreppen 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i analysen. Begreppen förklarar 

sammanfattningsvis en persons förmåga att hantera livet med allt vad det innebär, 

exempelvis stress, sjukdom, framgångar och motgångar. Dessa begrepp har i sin tur 

bakomliggande teoretiska begrepp vilka är: generella motståndsresurser (GMR), stressorer, 

spänning och copingresurser vilka bidrar till ökad förståelse av de övergripande begreppen. 

Varje individ har ett KASAM-värde som resulterar i att denne har mer eller mindre 

kapacitet att reagera på stressorer. När det gäller kaosteorin så belyser den att livet kan 

överraska med oförutsedda händelser för att omgivningen är kaotisk och under ständig 

förändring. Lösningen är att utveckla en inre ordning hos individen. Att denne skall kunna 

se förändring som en väg till stabilitet och ordning. Utifrån kaosteorin så användes följande 

begrepp i analysen: öppet- och stängt systemtänkande. De underliggande begreppen till 

dessa är point-, pendulum-, tourus- och strange attractor. Dessa olika attractors är 

individens sätt att hantera och svara på omgivningens förutsägbara och oförutsägbara 

händelser.  
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4. Metod  

  

  

4.1 Metodval och metoddiskussion 
  

Vårt syfte med studien var att beskriva och analysera hur det salutogena förhållningssättet 

tillämpas av de anställda på AFÖ i möte med deltagare. Vi valde att kontakta personal som 

arbetar inom vår valda arbetsmarknadsinsats, AFÖ. Det innefattar studie- och 

yrkesvägledare, sektionschef, tre lärare och en socialpedagog. Vi valde dessa personer på 

grund av att de aktivt arbetar vägledande med deltagare som står långt ifrån 

arbetsmarknaden och har ofullständig skolgång. 

     Studien utgick ifrån en kvalitativ- och till viss del en kvantitativ metod. Detta innebar i 

praktiken att studien baserades på en metodtriangulering. En metodtriangulering innebär att 

två eller fler metoder används vid utförandet av en undersökning. Det kan bidra till att 

stärka eventuella svagheter som den ena eller andra metoden har (Larsen 2009, 28). 

Studiens frågeställningar besvaras huvudsakligen genom kvalitativ metod, även en 

enkätundersökning samt två resultatredovisningar utförda av verksamheten från år 2016 

och 2017. Enkätundersökningen genomfördes av de anställda (genomförs varje termin), den 

besvarades av deltagarna. Resultatredovisningarna utfördes år 2016 och 2017, för att följa 

upp vad deltagarna inom AFÖ har åstadkommit. Vi har använt oss av enkätundersökningen 

som utfördes under höstterminen år 2017. Enkätundersökningen användes för att jämföra 

och stödja svaren som framkom i intervjuerna. Det gjordes ett urval av de frågor ur enkäten 

som var av relevans för vår frågeställning.   

     Vi valde att använda oss av intervjuer med intervjuformulär som är en form av 

strukturerade intervjuer. Vi hade färdigformulerade frågor som ställdes i samma 

ordningsföljd till samtliga intervjuade. Denna typ av intervjuform gav möjlighet till den 

intervjuade att ge öppna svar. Med utgångspunkt i våra specificerade frågor avgränsade vi 

informationens omfattning. Detta bidrog i sin tur till att svaren var enklare att bearbeta, 

jämföras med varandra samt att mönster kunde urskiljas. Vi ställde följdfrågor för att få 

förtydliganden av specifika delar som vi inte förstod (Larsen 2009, 83–84). Metoden var 
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ändamålsenlig för vårt syfte och frågeställningar med hänsyn till tiden som vi hade på oss 

att genomföra studien. Även för att vi ville få en inblick i AFÖs arbetssätt. Den kvalitativa 

metoden är användbar för att förstå och förklara företeelser i en specifik kontext (Justesen 

och Mik-Meyer 2011, 13). 

     Studier som utgått från det salutogena synsättet använder främst kvantitativ metod och 

färdigformulerade frågeformulär (enkät) (Antonovsky 2005, 111). Antonovsky menar på att 

kvantitativ metod är en metod, bland flera som kan användas för att empiriskt pröva 

KASAM-modellen. Antonovsky (2005, 98) nämner följande: ‘’redan från början måste jag 

emellertid understryka att det finns många andra sätt att mäta KASAM och pröva 

modellen’’. Kvantitativ metod behöver således inte ses som den enda rätta eller mest 

effektiva metoden. Han valde att utgå från kvantitativ metod då han arbetat i stor 

utsträckning med enkäter i sin forskning (ibid: 98–99, 125). 

     I vår studie användes huvudsakligen kvalitativ metod, då vi ämnade undersöka hur 

KASAM-modellen tillämpas av de anställda och inte mäta KASAM-värden. Kvalitativ 

metod gav oss möjlighet att i analysen se mönster som kunde knytas an till begreppen 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vi kunde genom kvalitativ metod ställa 

öppna frågor som gav de intervjuade möjlighet att fördjupa svaren kring hur de arbetar med 

respektive begrepp. Studiens mål var inte att statistiskt generalisera, utan att undersöka hur 

varje yrkeskategori jobbar med KASAM. Därmed kunde vi genom kvalitativ metod 

beskriva och analysera hur det salutogena förhållningssättet tillämpas av anställda på AFÖ i 

möte med deltagare.  

     Kaosteorin har använts i empiriska studier av Bright, Pryor och Borg (2014, 24) som 

bygger på kvalitativ metod. Bland och Roberts-Pittman (2014, 384) har i sin studie nämnt 

att empiriska undersökningar som använder sig av kaosteorin bör utgå ifrån kvalitativ 

metod eller en metodtriangulering. De menar att det inte går att generalisera, då individer är 

unika varelser. Kaosteorin lägger fokus på hur individer hanterar förändringar, därför blir 

kvalitativ metod med fokus på individuell utveckling en förutsättning för att teorin ska bli 

fullständigt förankrad.  

     Fördelarna med kvantitativa data är att det är möjligt att statistiskt generalisera. 

Kvalitativ metod kan bestå av djupare intervjufrågor som är mer personliga. 

Frågeformulären i kvantitativ metod kan vara anonyma vilket ger större möjlighet till ett 
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ärligare svarsresultat, till skillnad från kvalitativa metoder där informanten kan säga det 

som denne tror att intervjuaren vill höra. Det är en nackdel för studiens resultat (Larsen 

2012, 22, 25, 27). Nackdelen med kvantitativ metod är att det inte alltid går att få all 

information som behövs till frågeställningen, då det i vissa fall hade behövts ställas 

följdfrågor för att få tydligare svar. Fördelen med kvalitativ metod är att det går att ställa 

följdfrågor till informanterna, för att nå djupare förståelse. Om något skulle misstolkas kan 

det redas ut på plats (ibid: 26–27). 

 

  

4.2 Urval av data 
  

Den kvalitativa metoden grundas i ett icke-sannolikhetsurval. Detta urval innebär att målet 

inte är att generalisera utan inhämta kunskap inom ett specifikt område (Larsén 2009, 77). 

Ett icke-sannolikhetsurval var lämpligast för vår studie, då vi hade som avsikt att ta reda på 

en arbetsmarknadsinsats arbete med det salutogena förhållningssättet. Vi strävade således 

inte efter att studiens resultat skulle vara giltigt för andra arbetsmarknadsinsatser eller 

yrkesroller med liknande förhållningssätt.  

     Totalt sex intervjuer utfördes och informanterna valdes ut genom snöbollsmetoden 

vilket innebär att kontakt tas med individer som har kunskap inom området. De föreslår 

sedan andra som kan bidra till studien (Larsén 2009, 78). Vi kontaktade studie- och 

yrkesvägledare på AFÖ som har specifika kunskaper inom ämnet. Studie- och 

yrkesvägledaren kunde i sin tur föreslå andra personer. Samtliga informanter har akademisk 

utbildning inom yrket som de utövar. I enkätundersökningen deltog trettiosju deltagare. I 

AFÖs resultatredovisningar gjordes en uppföljning av trettiofyra deltagare år 2016 och 

trettio deltagare år 2017. 
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4.3 Datainsamling 
  

Våra intervjufrågor formulerades med utgångspunkt i de två valda teorierna samt ur tidigare 

forskning. Det empiriska materialet samlades in genom sex strukturerade intervjuer. Vi tog 

i första hand kontakt med studie- och yrkesvägledaren från vår undersökta arbetsplats. Efter 

att ha fått bekräftelsen att vår studie kan utföras på AFÖ bokades tid och plats för 

intervjuernas genomförande. Intervjuerna utfördes under en och samma vecka. 

Intervjuformuläret, studiens syfte och frågeställningar samt etiska ställningstaganden 

skickades via mail till samtliga informanter. Två intervjuer genomfördes per dag, med en 

dags mellanrum, för att frigöra utrymme till ändringar i vårt intervjuformulär. Dalen (2007, 

28) menar att frågorna kan behöva förändras under intervjuprocessen. Respektive intervju 

blev cirka 40 minuter. Larsen (2009, 98) nämner ljudinspelning som en lämplig 

registreringsmetod för kvalitativa intervjuer. Eftersom att tanken var att kunna citera 

informanterna ansåg vi det vara lämpligast att använda denna registreringsmetod. Det 

bidrog även till att vi inte gick miste om väsentlig information. (ibid: 97). Larsen (2009, 80) 

menar att kvalitativa studier ger en större möjlighet till en ökad validitet i jämförelse med 

kvantitativa studier. För att försäkra oss om att uppnå en hög validitet korrigerade vi våra 

frågor i intervjuformuläret. Detta gjordes i samband med att vi upptäckte ett behov av fler 

områden som var av relevans för att kunna besvara frågeställningarna. 

     När det kommer till studiens reliabilitet, det vill säga studiens trovärdighet, så är vi 

medvetna om att det är svårt att uppnå hög reliabilitet. Detta med utgångspunkt i Larsens 

(2009, 81) påstående om att kvalitativa intervjuer inte kan garantera hög reliabilitet. Det går 

således inte att garantera att informanterna svarar likadant på respektive fråga ur 

intervjuformuläret, om studien utförs av någon annan person. Detta kan exempelvis bero på 

att intervjuaren påverkas att ge olika svar beroende på vem intervjuaren är, situationen och 

tiden. Även dennes sätt att tolka svaren kan skilja sig med vårt sätt att tolka det. Noggrann 

hantering av det empiriska materialet höjer reliabiliteten (ibid: 81). Med tanke på att vi 

använde en metodtriangulering ökar reliabiliteten. Larsen (2009, 81) menar att denna metod 

bidrar till en ökad reliabilitet samt validitet. Metoden ger empiri som visar om individer 

agerar utefter det som intervjupersonen har förmedlat (ibid: 28). I vår studie bidrog detta till 

att vi kunde finna mönster mellan den kvalitativa- och kvantitativa datan. Den kvantitativa 
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enkätundersökningen ökar vår studies reliabilitet. Å andra sidan så minskar validiteten då 

enkätundersökningen inte var utformad utifrån våra frågeställningar. 

Resultatredovisningarna kan till viss del stödja det som de anställda uttryckt och 

enkätundersökningens resultat. 

 

 4.4 Analysmetod 
 

I denna studie utgick vi ifrån ett abduktivt angreppssätt, vilket är en kombination av ett 

deduktivt och induktivt angreppssätt. I praktiken startade vi utifrån ett deduktivt arbetssätt, 

det vill säga att vi studerade våra utvalda teorier. Utifrån dessa formulerades antaganden, 

vilket den insamlade empirin delvis bekräftade. Vi övergick sedan till induktion i form av 

vi kunde urskilja företeelser i empirin som förklarades med stöd av valda teorier. Vi 

pendlade således mellan två abstraktionsnivåer för att successivt skapa en förståelse för vår 

empiri (Björklund och Paulsson 2012, 64–65). 

     Vi har analyserat vårt empiriska material med hjälp av innehållsanalys. Det är en 

analysform som fokuserar på meningen. Syftet med denna analysmetod är att identifiera 

yttranden i form av erfarenheter, likheter och skillnader samt mönster i den insamlade 

empirin. Första steget var att välja det som ansågs vara av relevans för studiens syfte och 

frågeställningar. Därefter kodades texterna, kodningen innebar att vi kopplade teoretiska 

begrepp till den intervjuades yttrande (Larsen 2012, 101–102). Respektive kod 

kategoriserades sedan och lämpliga data placerades under kategorierna. På så sätt kunde vi 

urskilja likheter, skillnader och mönster. Detta bidrog till urval av relevant information 

förknippat till utvalda teoretiska begrepp och tidigare forskning (Larsen 2012, 101–102). Vi 

kunde till exempel se samband hur de anställda använde sig av begriplighet i arbetet med 

deltagare. Analyskapitlet är tematiserat utifrån de två teorierna och utvalda begrepp.  
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4.5 Etiska ställningstaganden 
  

De etiska ställningstaganden som var aktuella i vår studie var informationskravet, 

samtyckeskravet, kravet på konfidentialitet samt nyttjandekravet. För att leva upp till 

informationskravet så informerades våra intervjupersoner om studiens syfte, hur studien 

kommer att genomföras och deras bidrag till studien (Vetenskapsrådet 2002, 7). Vi 

tydliggjorde utifrån samtyckeskravet att intervjupersonerna bestämmer frivilligt om denne 

ville medverka i studien eller inte samt att de kan avbryta sin medverkan närsomhelst (ibid: 

9). Vidare blev de med hänsyn till konfidentialitetskravet informerade om att vi som 

författare har tystnadsplikt och att det inspelade materialet endast skulle hanteras av oss. 

Intervjupersonerna blev också upplysta om att de i vår studie kommer att få fingerade namn 

så att andra som tar del av studien inte kan identifiera dem (ibid: 12–13). Det sista etiska 

ställningstagandet var nyttjandekravet. Med utgångspunkt i det informerade vi att vår 

insamlade empiri endast kommer att användas i vår studie och inte i vinstsyfte för enskilda 

företag, det vill säga marknadsföring. Vi nämnde även för intervjupersonerna att alla 

ljudinspelningar tas bort efter att examensarbetet godkänts (ibid: 14).                     
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5. Resultat 

 

Detta kapitel inleds med en presentation av intervjupersonerna och AFÖ. Sedan redogör vi 

för hur respektive yrkeskategori säger sig arbeta med det salutogena förhållningssättet och 

deras syn på hur detta bidrar till deltagarens utveckling. Även hur det påverkar deltagarnas 

väg mot sysselsättning. Vi presenterar resultatredovisningar och en enkätundersökning som 

anställda inom AFÖ har utfört, vilket ger ett deltagarperspektiv.   

 

 

5.1 Intervjupersonerna 
 

Våra informanter är som vi nämnt tidigare en sektionschef, en studie- och yrkesvägledare, 

tre lärare och en socialpedagog. Sektionschefen kallas för Sandra. Studie- och 

yrkesvägledaren kallas för Beata. Lärarna kallas för Tony, Gustav och Amelia. 

Socialpedagogen benämns som Stina.  

 

 

5.2 AFÖ 
 

Utifrån intervjuerna sammanställdes information om AFÖ. Det framgick att second chance 

skolan började i slutet på 90-talet som ett projekt i Europa. Det berodde på att avhopp från 

den traditionella skolan ökade. Vid undersökningar som gjordes för att ta reda på orsaken 

till dessa avhopp påvisades ett mönster gällande de unga vuxnas beteende och bakgrund. 

Det pekade på att avhopparna var i behov av en annan form av skola, vilket resulterade i 

uppkomsten av individualiserade åtgärder. I dagsläget ser det olika ut i Europa. En del 

arbetsmarknadsinsatser som går under samma namn arbetar med fokus på praktik, medan 

AFÖ fokuserar på komplettering av studier. Skillnaden från den traditionella skolan är att 

AFÖ inte har regelrätt undervisning utan har en individuell plan för varje deltagares behov 

samt aktiviteter, samhällsinformation och livskunskap. Deltagarna delas in i tre grupper 

bestående av maximalt 18 personer per grupp. 
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AFÖs målgrupp är unga vuxna som är mellan 20 till 30 år. Målet är att deltagarna ska 

komma ett steg närmare utbildning och arbetsmarknad (självförsörjning). Förutsättningar 

för att börja på AFÖ är att de behöver ha ett boende ordnat och en vilja att genomföra en 

förändring. Cirka 95 procent av deltagarna remitteras från kommunens socialsekreterare 

och övriga från arbetsförmedlingen eller försäkringskassan. Samtliga deltagare erhåller 

försörjningsstöd. Deltagarna har exempelvis någon form av språkliga svårigheter, social 

problematik, utredd alternativt outredd diagnos eller lider av psykisk ohälsa. Den 

genomsnittliga deltagarperioden är cirka tre terminer, deltagarperioden är dock individuell. 

Under denna tid har deltagaren möjlighet att komplettera ofullständiga grundskolebetyg 

samt första året på gymnasiet.  

 

     

5.3 Arbetet med det salutogena förhållningssättet 

 

5.3.1 Sektionschefen  

Sektionschefen Sandra har en utbildningsbakgrund som studie- och yrkesvägledare. Det 

framkom att hon kom i kontakt med det salutogena förhållningssättet genom sin erfarenhet 

inom sjukvården samt under studie- och yrkesvägledarutbildningen, som hade inslag av det. 

Hon berättade att arbetslaget inte har deltagit i någon utbildning inom det salutogena 

förhållningssättet genom Malmö stad. Sandra sade att hennes huvudansvar inom AFÖ är 

personal- och ekonomiansvar. Vidare är hon involverad i arbetet med deltagarna genom att 

ha kontakt med samtliga. Vid inskrivningen på AFÖ är det Sandra och Beata som håller i 

den första kontakten med deltagaren. Sandra nämnde att hon dagligen arbetar med det 

hälsofrämjande förhållningssättet i möte med deltagarna. Hon berättade vidare att det 

hälsofrämjande arbetet inbegriper en stor andel motivationsarbete, att uppmuntra och lägga 

fokus på det friska (salutogena) samt att inte lägga stor vikt vid det sjuka (patogena). Det 

exemplifieras genom följande: 

 

/.../sen så fokuserar vi inte så mycket på det som är sjukt då va. För det har dem fått så 

mycket skäll över, över tid. Så jobbar vi nog allihopa, det spelar ingen roll om du är 

chef, är du SYV eller lärare. 
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I det dagliga arbetet framträder det salutogena förhållningssättet enligt Sandra i form av 

pedagogiska måltider där de äter frukost och lunch tillsammans med deltagarna. Under den 

tiden diskuterar de olika ämnen och hon passar på att ge positiv feedback. Hon uttryckte att 

all positiv feedback som ges, även utanför måltiderna, är menad att få deltagaren att själva 

inse att de har förmåga att förändra sin situation. Sandra betonar vikten att få deltagarna att 

känna sig sedda och trygga. Feedbacken kan bidra till att individen ser mening med 

deltagandet i verksamheten då de känner att de är värda någonting och är en del av ett 

sammanhang, uttryckte Sandra. 

     Deltagarna skrivs in löpande under terminen. Sandra uttryckte att deltagarens fem första 

veckor på AFÖ är de mest betydelsefulla för personalen att bygga relationer, kartlägga 

deras situation och formulera mål. Då deltagarens motivation är hög från början men oftast 

avtar efter cirka fem veckor är relationsskapandet ett sätt att bibehålla den. Det är essentiellt 

att de får stå i centrum under denna period, sade Sandra. Arbetet med det salutogena 

förhållningssättet inkluderar att ha regelbundna samtal med deltagarna, hon belyser att det i 

samtalen kan framkomma att någon exempelvis har skulder. För att kunna hjälpa deltagaren 

på rätt spår så kan hon exempelvis vara med och ringa fordringsägare. Det går inte lösa 

problemet åt deltagaren, men hon kan stödja denne genom att sätta upp delmål. 

 

5.3.2 Studie- och yrkesvägledaren  

Studie- och yrkesvägledaren Beata har en akademisk yrkesutbildning där hon fått ta del av 

det salutogena synsättet. Beata har huvudansvaret för upprättandet av den individuella 

studieplanen som upprättas i samråd med deltagaren. Beata berättar att hon tar reda på 

deltagarens yrkesmål, fokuserar på att dessa ska vara realistiska samt att de ska sätta upp 

delmål. Deltagaren har möjlighet och rätt att påverka samt revidera sin handlingsplan under 

deltagarperioden i samråd med studie- och yrkesvägledaren. Beata menade att det är viktigt 

att denne äger sin egen studieplan och att den är anpassad efter individens önskemål, behov 

samt livssituation. Beata nämnde likt sektionschefen att de fem första veckorna är av stor 

betydelse. Utöver det nämnde hon att deltagaren i mitten av sin deltagarperiod kommer till 

insikt om att denne studerar för sin egen skull, då ökar närvaron sade Beata.  

     Beata känner att hon delvis har rollen som handläggare. Hon berättade att det salutogena 

förhållningssättet genomsyrar arbetet genom att hon stöttar, uppmuntrar, motiverar, lyssnar 
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empatiskt, försöker hitta deltagarnas styrkor och är positiv. Hon berättade vidare att 

deltagaren behöver bli medveten om sina inre resurser, för kunna hantera situationen som 

denne befinner sig i. Beata klargör att hon tillsammans med övriga anställda har en central 

roll i att medvetandegöra individerna om detta, då det framkommer att deltagarna oftast inte 

har hög självkännedom. Hon sade att:  

 

Det läggs huvudsakligen fokus på det som fungerar. När det väl avsätts tid till det som 

inte fungerar så är målet att eliminera hinder som står i vägen för deltagarens 

utveckling.  

 

Genom att stödja deltagaren i detta föregår hon och de anställda med exempel kring hur 

deltagaren kan vidga sitt handlingsutrymme, att handskas med vardagliga upp- och 

nedgångar. Ett annat sätt att vidga deltagarens handlingsutrymme är enligt Beata att bidra 

med kunskap i olika former och sammanhang, exempelvis om utbildning och hälsotillstånd.  

  

 

5.3.3 Lärarna  

Lärarna nämnde att den utbildningsbakgrund som de har innefattar delar som kan 

förknippas med det salutogena synsättet. Tony uttryckte att det salutogena 

förhållningssättet gav honom ett helhetsperspektiv på deltagaren och sade att fokus inte 

enbart läggs på studier. Helhetsperspektivet inbegriper livskunskap, individens situation 

och behov: ‘’Man får tid att ta hand om individen’’ (Tony). 

     Hela arbetslaget motiverar och stöttar deltagarna. Det går inte att säga till deltagarna vad 

de ska göra, utan de måste förstå att arbetet ligger hos de själva. Tony tog formulerandet av 

mål som exempel, han formulerar inte mål åt deltagaren utan: ‘’/.../väntar ut dem’’ (Tony). 

Ur de intervjuades svar framkom det att deltagarna på egen hand behöver komma till insikt 

om att deras pågående handlingsmönster inte är hållbara och påverkar deras mående 

negativt. Tony uttryckte att de anställda kan stödja deltagarna att komma till insikt och det 

är då de blir mottagliga att påbörja ett förändringsarbete. Detta exemplifieras av Tony 

genom följande: 

 

Om en person har haft ett visst levnadssätt i tio år som inte har fungerat, då får den 

hjälp och stöd på AFÖ att prova ett annat sätt för att ändra på livssituationen.  
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Det salutogena förhållningssättet framträder i form av att fokus läggs på att förstärka det 

som är positivt och att släcka ut det negativa. Om det pratas mycket om sjukdomar så byter 

Tony samtalsämne och börjar prata om att hitta lösningar, förbättrad hälsa, motion att dra 

ner på socker och äta rätt. När vi frågade hur han bidrar till att individen får syn på sina inre 

och yttre resurser samt uppnå sina mål berättade Tony att han strävar efter att stärka 

deltagarnas självförtroende, genom att upplysa dem om framsteg som görs. Om nio av tio 

tal är fel, så berömmer han det som är rätt: 

 

Och sen verkar det ju som att, börjar man liksom jobba från det som dem är lite bättre 

på, det dem är bra på så lär dem sig också hantera de andra sakerna. Så efter ett tag så 

orkar dem ju ta det som dem tycker är jobbigt och då inser, att ja... men det är ju 

kanske inte så jobbigt och jag har ju resurser där också som jag kan liksom ta hjälp 

utav (Tony). 

 

Tony sade att det handlar om att ha kontroll över sin situation. Han förmedlar till deltagarna 

att det inte är fel att misslyckas, det är en del i utvecklingen. Deltagarna är alltid välkomna 

tillbaka om de av något skäl har avbrutit deltagarperioden. Motgångar eller hinder av andra 

slag kan vara temporära. Tony och övriga anställda uppmuntrar deltagaren att aldrig ge 

upp.  

     Gustav beskrev att han utöver lärarrollen ser sig själv som en coach och att det går ihop 

med det salutogena förhållningssättet. ‘’Genom att bejaka de individer som finns och få 

dem att vilja se en förändring, gärna utifrån ett hälsoperspektiv’’ (Gustav). Han betonade 

skapandet av relationer med deltagarna, även att det blir en del av hans arbete att visa 

omtanke. “Då tror jag man kommer innanför själen” (Gustav). Tillsammans med kollegor 

arbetar de för att stärka deltagarna både individuellt och kollektivt. Individuellt läggs fokus 

på att stötta deltagaren att höja sin självkänsla, självförtroende och självkännedom, då detta 

ofta är lågt när dem kommer till AFÖ, sade Gustav. För att leda deltagare mot det 

hälsofrämjande så berättade Gustav att han och arbetskollegor förmedlar att oförutsedda 

händelser och motgångar kommer alla att möta.  

     Gustav driver det hälsofrämjande förhållningssättet i både lärsituationer men även i form 

av fysiska aktiviteter, där ofta löpning eller annan form av träning står på schemat: “Har 

man inte god hälsa och inte mår bra så kommer man aldrig göra ett bra jobb, så det är 
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superviktigt” (Gustav).  Gustav försöker i sitt arbete få deltagarna att styra sitt eget liv, och 

inte bli styrda av exempelvis socialen. Det görs enligt honom genom att han motiverar dem 

att skaffa sig en utbildning för att bli självständiga och självförsörjande. Han säger sig ofta 

dela med sig av erfarenheter för att stärka individen och genom detta ge förslag på hur 

denne kan hantera sin motgång: ‘’Att bli personlig men aldrig privat’’ (Gustav). 

  Amelia uttryckte att det hälsofrämjande förhållningssättet kan utövas genom att etablera 

relationer med deltagarna och skapa ett förtroende, för att kunna förstå deras situation och 

möta dem var de befinner sig. Amelia menade på att hon inte bara har rollen som den 

traditionella läraren, den kombineras med att vara en empatisk medmänniska. Hon uttryckte 

följande: 

 

Om man blir bra bemött så att säga, det är ju hälsofrämjande i sig. Då vågar man ju tro 

på sig själv och ge sig själv fler chanser, och man får ju det här också.  

 

Amelia försöker få deltagarna att känna sig trygga på AFÖ. Regelbunden kontakt med 

deltagarna är av stor betydelse enligt henne. De smsar och ringer en hel del, då 

kommunikationen är A och O, sade hon. Vid behov väcker de deltagarna på morgonen. Vid 

sen ankomst berömmer de anställda att deltagaren är närvarande oavsett om denne är sen, 

de uppmuntrar denne att försöka komma i tid nästa dag. Amelia uttryckte likt Gustav att 

man skall vara personlig och dela med sig av erfarenheter, men inte bli privat. Det är 

betydelsefullt att deltagaren förstår att livet ibland är en gråzon, men det gäller att inte bli 

passiv. Hon exemplifierar det genom följande: “För många som kommer hit är passiva och 

har låg självkänsla och då gäller det att jobba med det”. Deltagarna kan stöta på motgångar 

i form av avhopp eller inte klara av vissa uppgifter. När detta sker är en grundförutsättning 

att vara tillåtande, förlåtande, låta deltagaren utvecklas och komma till insikt i sin egen takt, 

sade Amelia. Samtliga lärare uttrycker att de är familjära och att AFÖ blir som ett andra 

hem för deltagaren.  

 

5.3.4 Socialpedagogen Stina 

Stina har en socialpedagogisk utbildning och sade att hennes utbildning har inslag av det 

salutogena, vilket övriga anställda också uttryckte. Stina utför alla arbetsuppgifter som 
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lärarna, förutom att sätta betyg. Hon är ansvarig och samordnare för livskunskapen som 

hålls en gång i veckan. Livskunskapen planeras utifrån deltagarnas behov och önskemål, då 

de ska känna delaktighet, sade Stina. Hon berättade vidare att deltagarna befinner sig på 

olika nivåer både kunskapsmässigt och socialt. Därför är det av stor vikt att skapa en 

balans, etablera relationer med samtliga och skapa ett förtroende. Relationerna och 

förtroendet kan bidra till att de öppnar upp sig och delar med sig av sina positiva 

erfarenheter i exempelvis diskussioner under livskunskapen, sade Stina. Hon berättade att 

detta görs för att de ska få möjligheten att lära av varandra och sedan lösa sin egen situation 

och således må bättre. Hon betonade betydelsen av att ha en helhetssyn på deltagaren. Stina 

sade att det hälsofrämjande förhållningssättet genomsyrar hela verksamheten. Fokus läggs 

på att se individen utifrån dennes förmåga och göra denne medveten om sin kapacitet och 

sina styrkor. Stina menade att detta kan bidra till att deras självförtroende ökar samt att de 

börjar tro på sina förmågor. Stina belyser likt Gustav att det salutogena förhållningssättet 

utövas både individuellt och kollektivt samt att hon är personlig i sitt arbete och delar med 

sig av egna erfarenheter.  

     Stina berättade om gruppdynamiken, hon upplever att alla deltagarna känner varandra 

väl och oftast kan relatera till varandras situationer: “Vi tar hand om varandra” (Stina). Det 

skapar trygghet och känsla av tillhörighet, påpekade Stina. I sitt arbete normaliserar hon 

närvaron av misslyckande, är lyhörd och ger feedback. 

 

 

5.4 Det salutogena förhållningssättets effekt på deltagarna ur 

anställdas perspektiv 
 

Vi har tidigare redogjort för hur det salutogena förhållningssättet sägs genomsyra 

verksamheten. De anställda berättade att de med hjälp av det salutogena förhållningssättet 

bereder vägen mot sysselsättning för deltagaren. Samtliga intervjupersoner sade att 

deltagaren får ökad motivation, självkännedom, självkänsla och ökat självförtroende. 

Sandra, Beata och Stina berättade att AFÖs mål är att deltagarna ska komma närmare 

utbildning och arbetsliv och därmed närmare självförsörjning. Sandra berättade att år 2017 

så framkom det i uppföljningen att cirka 43 procent blev självförsörjande. Resultaten 
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överträffar således AFÖs mål. Hon belyste även att en del deltagare ibland uttrycker att de 

vill stanna kvar på AFÖ för att fortsätta komplettera sina studier, då omvärlden kan 

upplevas vara främmande.  

     De anställda menade att de gör skillnad för deltagarna genom deras arbetssätt. Det finns 

några som inte hittar motivationen att slutföra sin deltagarperiod. Detta exemplifieras av 

Gustav genom följande: ‘’Det är väldigt få som inte blir motiverade och engagerade skulle 

jag vilja säga’’ (Gustav). De intervjuade förklarade att det är små steg, delmål, som uppnås 

vilket slutligen resulterar i att individen får ett uppvaknande, blir piggare och 

kunskapstörstande. Det leder till att deltagarna utvecklar en förståelse kring att de behöver 

handla självständigt för att komma vidare. Tony uttryckte att det framkommer genom att: 

‘’/.../de formulerar saker själva och går framåt’’ (Tony). Samtliga informanter menade att 

det salutogena förhållningssättet på AFÖ möjliggör att individen synliggörs och dennes 

behov bejakas. Även att denne får stöd i att eliminera hinder som är i vägen för 

utvecklingen. Ett annat förhållningssätt har inte funkat för dem och därför har de hamnat på 

AFÖ, påpekade Tony.  

     De intervjuade menade att individerna genom den feedback som de erhåller blir stärkta 

individuellt och i kollektivet. De ges möjligheten att gå på studiebesök, där deltagarna 

utvecklas socialt och får en inblick i utbildning och arbetsmarknad, menade de anställda. 

Därigenom förbereds de successivt inför övergången från AFÖ till sysselsättning. Stina 

påpekade att livskunskapen som bidrar med samhällsinformation och allmänbildning är en 

betydelsefull del i utvecklingen för att närma sig självförsörjning. För att bibehålla 

motivationen och strävan efter att komma vidare så menade Gustav att den fysiska 

träningen har visat sig vara en viktig komponent. Utifrån de intervjuades svar framgår det 

att deltagarna till en början kan vara passiva, men under deltagandets gång intar en aktiv 

roll och börjar se alternativa möjligheter som kan leda dem till sysselsättning. 

     De anställda berättade att de utifrån det salutogena förhållningssättet koncentrerar sig på 

det som fungerar i individens liv. De arbetar med individens framgångar och hur de gått 

tillväga när de lyckats. Dessa strategier synliggör för deltagaren att framgång är 

genomförbart. Samtliga intervjuade uttryckte att det har framkommit att deltagarna äger sin 

studieplan, vilket underlättar deras väg mot sysselsättning. Det kan vara faktorer som 

främjar deras väg mot yrkesmålet, menade de intervjuade. Beata berättade att deltagaren i 
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mitten av sin deltagarperiod förstått att dem studerar för sin egen skull samt utvecklat sin 

studieteknik. Då gör de snabbare framsteg. 

 

5.5 Det salutogena förhållningssättets effekt på deltagarna ur 

deltagarperspektiv 
 

De anställda på AFÖ genomför varje termin en enkätundersökning som samtliga deltagare 

fyller i vid terminsslut. Detta görs för att utvärdera och förbättra verksamheten. Under 

hösten år 2017 deltog 37 deltagare i enkätundersökningen. De anställda har även utfört 

resultatredovisningar år 2016 och 2017. I resultatet av enkätundersökningen framgick det 

att majoriteten av deltagarna (94,3 procent) ansåg att AFÖ kommer hjälpa dem att nå de 

mål som de satt upp för framtiden. De har således ett betydande förtroende för att stödet 

underlättar deras väg mot sysselsättning. En invändning från en elev som inte anser att 

AFÖ underlättar dennes väg mot sysselsättning är att denne inte upplever att hens behov 

tillgodoses, fokus läggs på elever med speciella behov.  

     Samtliga deltagare (100 procent) tycker att de individuella vägledningssamtalen med 

studie- och yrkesvägledare är givande och hjälper till med målsättning och 

framtidsplanering. 94 procent av deltagarna anser sig få det stöd som de behöver för att 

klara sina studier. I en öppen fråga som efterfrågade att deltagaren skulle nämna två 

positiva saker med AFÖ framgick det att deltagaren kan studera i sin egen takt. Även att de 

får möjligheten att komplettera oavslutade studier, öva sina sociala färdigheter, påverka sin 

individuella läro- och studieplan utifrån sina behov. De nämnde även att förtroende och 

trygghet skapas mellan deltagare och anställda. De anställda belyste att de arbetar för att 

skapa trygghet hos deltagarna. Samtliga deltagare (100 procent) bekräftar att de känner sig 

trygga på AFÖ. Flera belyste att fördelen med AFÖ var att de får en andra chans att uppnå 

sina mål.  

     Det framgår i enkätundersökningen att frukosten har visat sig vara en framgångsfaktor i 

lärande- och hälsosyfte. Den bidrar till att deltagarna kommer upp på morgonen, tar sig till 

skolan, får ökad koncentration och utvecklas på den sociala fronten (diskussion och 

socialisering). Ett annat stöd som deltagarna anser öka deras motivation och närvaro är att 

de anställda ringer eller smsar dem på morgonen. Deltagarna anser att livskunskapen och 
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studiebesöken ger utbildningsinformation, utbildning inom stresshantering, självdisciplin 

och ekonomisk handledning. Dessa aktiviteter är efterfrågade. Utbytet av livserfarenheter 

har visat sig vara betydelsefullt för deltagarna. Det framgår i deltagarnas svar att det 

hälsofrämjande är uppskattat. Enkätundersökningen påvisar att deltagarna uppskattade de 

delar inom livskunskapen och studiebesöken som berörde ämnet hälsa. 97 procent av 

deltagarna känner att de har ett socialt stöd.  

 

 

5.5.1 Kvantitativa resultat 

År 2016 var 68 deltagare inskrivna på AFÖ. 34 avslutade sin deltagarperiod under år 2016. 

Av dessa var 23 kvinnor och 11 män. Resultaten påvisar att tre kvinnor och fem män har 

fått arbete efter deltagarperioden, motsvarande 23,5 procent. Två kvinnor och en man har 

gått vidare till KOMVUX och yrkesutbildning, motsvarande 8,8 procent. Den procentuella 

andelen självförsörjande uppgick till 32,3 procent. Resterande har skrivits in på andra 

arbetsmarknadsinsatser, flyttat från kommunen, gjort avbrott, är föräldralediga, utreder sin 

arbetskapacitet eller har gjort studieuppehåll på grund av sjukdom.  

     Under år 2017 var totalt 54 deltagare inskrivna på AFÖ. 30 stycken avslutade sin 

deltagarperiod år 2017. Tre kvinnor och en man fick arbete, motsvarande 13,3 procent. Tre 

kvinnor och tre män gick vidare till studier, motsvarande 20 procent. Det totala antalet 

självförsörjande deltagare år 2017 var 33,3 procent. De deltagare som inte avslutade sin 

deltagarperiod år 2016 och 2017 har vi inga uppgifter om vad de blev sysselsatta med efter 

AFÖ. De kvantitativa resultaten visar att AFÖ har varit framgångsrik i vissa avseende då 

resultaten visar att deltagare blir självförsörjande och därmed inte längre är beroende av 

ekonomiskt bistånd. De resterande som inte blir självförsörjande har av olika anledningar 

inte kunnat få sina behov tillgodosedda. 
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5.6 Sammanfattning 

 

De anställdas arbete med det salutogena förhållningssättet är liknande oavsett yrkesroll. De 

anställda lägger fokus på att stärka deltagaren genom att ge positiv feedback, motivera och 

få deltagaren att få syn på sina egna förmågor. Detta görs genom att de belyser värdet av 

det friska och försöker hitta källan till det. En annan gemensam nämnare är att de arbetar 

för att se deltagaren och hela dennes situation samt vilka behov denne har, för att kunna 

anpassa studieplanen. Intervjupersonerna nämnde betydelsen av etablerandet av relationer 

med respektive deltagare. De ser relationen som en förutsättning för att synliggöra till 

exempel förmågor. Det som skiljer sig i de anställdas arbetssätt är studie- och 

yrkesvägledarens ansvar för upprättandet av den individuella studieplanen. Ytterligare en 

skillnad är att Sandra har övergripande ansvar för ekonomin och personalen. De anställda 

arbetar för att eliminera hinder som står i vägen för deltagarnas framsteg. Både anställda 

och deltagarna uttryckte att deltagaren får möjligheten att utvecklas i sin egen takt. 

Livskunskapen och studiebesöken bidrar till ökad kunskap inom utbildning, 

stresshantering, självdisciplin och ekonomi. Det bekräftas i enkätundersökningen att nästan 

alla deltagare anser att AFÖs aktiviteter bidrar till att de närmar sig uppfyllandet av 

framtidsmål. Det framgår ur både anställdas och deltagarnas perspektiv att det är 

acceptabelt att misslyckas. Även att de får både en andra och tredje chans. Det tas hänsyn 

till individens situation och behov. Att dela med sig av erfarenheter anses vara ett givande 

utbyte. 
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6. Analys  

 

I detta kapitel analyseras resultatet utifrån Antonovskys tre huvudbegrepp: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet samt Pryor och Brights begrepp: stängda- och öppna 

system. Utifrån dessa analyseras hur de anställda på AFÖ arbetar med det salutogena 

förhållningssättet samt betydelsen för deltagarnas utveckling och väg mot sysselsättning. 

 

 

6.1 Inslag av det salutogena förhållningssättet  
 

Aaron Antonovskys salutogena (hälsofrämjande) synsätt fokuserar på det friska i det 

sjukliga. Det som gör att en individ leds från ohälsa till hälsa. Känsla av sammanhang 

förklarar komponenterna som bidrar till individens välmående och dennes sätt att hantera 

livet. De tre komponenterna är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Individen kan 

besitta lågt eller högt värde inom respektive komponent. Värdet avgör i vilken utsträckning 

denne kan hantera stressorer (Antonovsky 2005, 12–15, 31, 44–46, 177). 

     Utifrån studiens insamlade resultat och första frågeställning så ser vi ett samband mellan 

deras arbete och begreppet begriplighet i KASAM. Antonovsky menar på att ökad 

begriplighet bidrar till individens förståelse om att konsekvenser är en följd av dennes 

handlingar (Antonovsky 2005, 44). Deltagarna visar att de under början av sin 

deltagarperiod har nedsatt begriplighet. Det framkommer av både lärare och studie- och 

yrkesvägledare att den typiska deltagaren som kommer till AFÖ har svårt att ta ansvar för 

sina handlingar och skyller gärna ifrån sig, på grund av låg begriplighet. De begriper inte 

att deras handlingar leder till konsekvenser. De har även lågt självförtroende. Samtliga 

anställda bygger relationer med deltagarna, för att kunna se deras styrkor och sedan 

synliggöra dem för deltagarna genom positiv feedback. Målet med detta är att öka 

begripligheten och därmed få deltagarna att förstå och kunna hantera sina rådande 

omständigheter bättre. Skapandet av relationer är en förutsättning för att detta mål skall 

uppnås. Beata och Tony stödjer deltagaren att fokusera på det som fungerar och att 
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deltagarna bör göra mer av det, för att få de att uppleva sig ha en viss kapacitet och därmed 

förberedas inför att möta nya utmaningar. Förknippat till begriplighet så kan detta bidra till 

att individen successivt får kontroll över sitt liv (ibid: 44).    

     Antonovsky (2005, 45) förklarar begreppet hanterbarhet som en persons kapacitet att 

kunna finna alternativa lösningar för att hantera och förändra sin situation. De anställda 

arbetar för att utöka hanterbarheten hos deltagarna, till att börja med genom upprättandet av 

den individuella studieplanen. Det blir första steget för individen att föreställa sig möjliga 

strategier mot ett eller flera mål. Individen uppmuntras att se en helhetsbild av sin situation 

samt äga den studieplan som upprättas. Studie- och yrkesvägledaren är en resurs samt ett 

stöd som individen har tillgång till. Ett annat sätt att främja individens känsla av 

hanterbarhet sker under livskunskapen, där de anställda och deltagarna delar med sig av 

egna erfarenheter. Genom detta kan individens insikt om alternativa utvägar att hantera sin 

situation öka. Antonovsky menar att förmågan att kunna förändra sin tillvaro skapas genom 

att individen utökar sina inre resurser och lär sig använda dem. Resurser kan även 

återfinnas i individens omgivning (ibid:45). AFÖ är en resurs för individen bestående av 

anställda med olika utbildningsbakgrunder och kompetenser, som kan bidra till individens 

personliga utveckling. Deltagarna utgör också resurser för varandra i form av att de delar 

med sig av erfarenheter. De befinner sig i liknande situationer vilket skapar känslan av att 

de är en del av ett sammanhang och kan erhålla ett socialt stöd (GMR). Alla de anställda är 

en resurs i form av socialt stöd. Slutsatsen är att deltagarna inte är ensamma i sitt 

förändringsarbete. Antonovsky förklarar att om individen ökar sin hanterbarhet upplever 

den inte sig vara ett offer för omständigheterna utan kan lösa sin situation och gå vidare i 

livet (ibid: 45). 

     De pedagogiska måltidernas syfte är att bidra till meningsfullhet, samhörighet och 

trygghet. Syftet med den positiva feedbacken som ges under måltiderna är att deltagarna 

ska känna mening med sitt deltagande i verksamheten samt att de är en del av ett 

sammanhang. Det framkom i Beatas svar att i mitten av deltagarperioden kunde deltagarna 

börja se mening med sitt deltagande och få syn på engagemangets värde, att deltagandet 

gynnar dem. Antonovsky belyser engagemangets värde som en essentiell del i ökad 

meningsfullhet (ibid: 45–46). De anställda normaliserar närvaron av misslyckande och 

förmedlar att det är en del av varje individs utveckling. Detta förknippas med individens 
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förmåga att se mening med sin livssituation och uppmuntras till att försöka hantera de krav 

som ställs på dem från myndigheter, eller livet i sig.  

     Två underliggande begrepp i KASAM-modellen är stressorer och GMR vilka är faktorer 

och en form av resurser i individens liv som behöver kartläggas samt hanteras. Det kan vara 

till exempel arbete (stressor) eller ekonomi (GMR). Om en individ inte har inre resurser i 

form av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samt yttre resurser (GMR) för att 

hantera stressorer, får denne svårigheter att ha kontroll över sitt liv (ibid:17). Deltagarna 

inom AFÖ har svårigheter att återfå kontroll över sitt liv på egen hand. De anställdas 

arbetssätt blir således ett stöd för att uppmuntra deltagarna att bygga en stabil grund och 

genom de tre komponenterna återfå kontroll över sitt liv samt uppnå sina mål. 

     Enligt våra resultat så framgår det att de anställda jobbar med inslag av det salutogena 

förhållningssättet, de lägger fokus på det friska beteendet och bortser från det sjuka. Delar 

av det som de intervjuade hävdar vara salutogent anser vi kunna vara pedagogiskt eller 

uppfostringsmetoder. En del av metoderna som tillämpas i verksamheten som exempelvis 

smsa och väcka deltagaren på morgonen samt att vara tillåtande vid sen ankomst anser vi 

hämma det salutogena förhållningssättet. De intar en form av föräldraroll där deltagaren 

fråntas sitt egna ansvar över att passa tider och kunna hantera skolgången. Detta kan 

uppmuntra gammalt destruktivt beteende som hämmat deras framgång. Å andra sidan kan 

det främja det salutogena förhållningssättet då deltagaren i sin egen takt får möjligheten att 

utveckla sin begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och genom detta handskas med 

sin situation. Att deltagarperioden är individuell och kan anpassas utifrån individens behov 

är en förutsättning som möjliggör att de anställda kan vara tillåtande vid exempelvis 

frånvaro och sen ankomst. Nackdelen är att detta kan möjliggöra det destruktiva och 

sjukliga beteendet att fortlöpa och förlänga deltagarperioden. Fördelen är att detta leder till 

att fler lyckas komma närmre sysselsättning, vilket är AFÖs mål.  
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6.2 Vägen till ett funktionellt samspel  
 

Utifrån kaosteorin kan individen hantera omvärlden ur ett öppet- eller stängt 

systemtänkande. Dessa två typer av tänkanden har i sin tur fyra underliggande attractors. 

 Point-, pendulum- och tourus attractor tillhör ett stängt system. Strange attractor tillhör ett 

öppet system. Med öppet systemtänk menas att individen har förståelse för närvaron av 

oförutsedda förändringar som kan störa dennes ordning samt förmågan att anpassa sig efter 

dessa. Ett stängt systemtänk är å andra sidan individens förmåga att skapa rutiner där 

ingenting får störa ordningen. Det kan fungera för individen fram tills en oförutsedd 

händelse inträffar som kan skapa kaos i tillvaron (Pryor och Bright 2011, 48–49). 

 

 

6.2.1 Individen i en kaotisk omvärld 

I de anställdas arbetssätt ser vi spår av kaosteorin genom att de kontinuerligt strävar efter 

att skapa balans hos individen för att denne i sin tur skall kunna hantera en kaotisk omvärld, 

men även sin kaotiska situation. Kaosteorins världsbild är att världen består av komplexa 

system som ständigt är i förändring. Där sker ett samspel mellan individ, kontext, 

organisation och samhälle (Pryor och Bright 2011, 166–167). I AFÖs målgrupp 

framkommer det att samspelet är dysfunktionellt när deltagaren kommer till AFÖ. Utifrån 

kaosteorin tolkar vi att AFÖs mål blir att skapa ett funktionellt samspel.  

     I de anställdas arbetssätt kunde vi urskilja att de arbetar för att skapa ett öppet 

systemtänkande hos deltagarna. I resultatet framkom det att misslyckanden inom AFÖ inte 

sågs som ett hinder. De anställda hjälper till och stöttar deltagaren att eliminera hinder för 

att denne ska lyckas. Ur de intervjuades svar klargjordes det att deltagarna på egen hand 

behöver komma till insikt om att deras pågående handlingsmönster inte är hållbara och 

påverkar deras mående negativt. De anställda kan stödja dem att komma till insikt och det 

är då dem blir mottagliga att påbörja ett förändringsarbete. Ett exempel på detta är om en 

individ har haft ett visst levnadssätt i tio år och detta inte har fungerat. De får hjälp och stöd 

att prova andra sätt för att ändra på livssituationen.  
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6.2.2 Systemtänk ur deltagarperspektiv 

Redan vid upprättandet av den individuella studieplanen bekräftade deltagarna att de får 

stöd med målsättningar och framtidsplanering. Det framgick att individen bryter sitt 

vanemässiga handlande (stängt systemtänkande), för att skapa nya handlingsmönster. Detta 

krävs för att de skall uppfylla sina uppsatta mål. Livskunskapen och studiebesöken har visat 

sig vara en utgångspunkt till lärandet av stresshantering, självdisciplin och utbildning i 

ekonomiska frågor. Detta lärande förknippar vi till strange attactorn, vilket är ett öppet 

systemtänkande där individen har förmågan att lära av sin omgivning, för att kunna hantera 

förändringar och kaosartade situationer. När deltagarna och personalen delar med sig av 

personliga erfarenheter till varandra skapas förutsättningar där individen kan se alternativa 

handlingssätt för att hantera sin situation med utgångspunkt i ett strange attractor system.  

     Deltagarnas svar visar att de har förtroende för att de anställda på AFÖ stödjer deras väg 

mot självförsörjning. Det framgår att studie- och yrkesvägledning, möjligheten till att 

komplettera studier samt möjligheten att öva sociala färdigheter var bidragande faktorer till 

framgång. Tourus attractorn är ett stängt system som bygger på rutiner och förutsägbart 

handlande. I deltagarnas fall bidrar den rutinmässiga studie- och yrkesvägledningen, 

komplettering av studier och den sociala övningen till en form av stabilitet samt en grund 

till att förbereda sig för omvärlden, som kan uppfattas vara kaotiskt. Deltagarna blir rustade 

med resurser för att successivt gå från ett stängt- till ett öppet system. AFÖ har en funktion 

av ett stängt system med inslag av ett öppet system. Inom det här systemet skapas stegvis 

ett öppet systemtänkande där de anställda successivt hjälper individen att hantera fler 

influenser. Deltagarna bygger med stöd av de anställdas salutogena förhållningssätt upp nya 

vanemässiga handlanden och sätt att hantera omvärldens förändringar och förväntningar på 

dem. Målet är att driva deltagarna från det patogena till det salutogena.  

     Det visas i resultatet att de anställda märker när deltagaren är redo för att lämna AFÖ, 

men i vissa fall uttrycker en del deltagare oro inför denna övergång. Detta tyder på att det 

öppna systemet inte har anammats fullständigt. De uttrycker att de vill stanna kvar på AFÖ 

som är en trygghetszon. De är således i behov av att skapa en öppenhet för influenser som 

kan komma att påverka dem, och lära sig handskas med influenserna. Andra deltagare har å 

andra sidan byggt upp detta öppna systemtänkandet och kan fortsätta i riktning mot 

sysselsättning samt anpassa sig till omvärlden. De deltagare som lämnar AFÖ för tidigt 
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löper risk att mötas av oförutsedda händelser som skapar kaos i tillvaron. Deltagare som 

hoppar av uppfattas ha ett stängt systemtänkande. Lärarna Amelia och Tony nämnde att de 

anställda är förstående och uppmanar deltagarna att de är välkomna tillbaka efter sitt 

avhopp. Detta visar på att de låter individen komma till insikt om när de behöver övergå 

från ett stängt-  till ett öppet systemtänkande. Kaosteorin menar på att oförutsedda 

förändringar kan medföra katastrofala effekter, vilket en individ med ett stängt 

systemtänkande inte är medveten om förrän stunden då det inträffar (Pryor och Bright 

2011, 47). Vid detta tillfälle kan de anställdas stöd vara avgörande för individens fortsatta 

utveckling. 

 

 

6.3 Sammanfattning 

 

Samtliga anställda betonar vikten av att etablera relationer med varje deltagare. Det kan 

vara en förutsättning för att deltagarna och de anställda skall skapa ett ömsesidigt 

förtroende. Det salutogena framträder i den dagliga verksamheten i form av att de anställda 

i arbetet med deltagaren lägger fokus på det friska beteendet. De förstärker det som 

fungerar för deltagaren och försöker få deltagaren att förstå och komma ifrån det 

destruktiva beteendet. Deltagarna ges stöd i att finna resurser inom och utanför sig, för att 

hantera omgivningens stressorer. Livskunskap och studiebesök är en del av arbetet med 

deltagarna, tillsammans med undervisningen bidrar det till att deltagarna kan öka sina 

resurser i form av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. De anställda arbetar för att 

deltagarna stegvis skall börja utgå ifrån ett öppet systemtänkande. De anställda har 

förståelse för att övergången från ett stängt- till öppet systemtänkande är en tidskrävande 

process. AFÖ är en andra chans för deltagaren att komplettera sina oavslutade studier, men 

även en chans att lära sig hantera sin livssituation. Funktionen av AFÖ kan tolkas som ett 

stängt system som stegvis öppnar upp för influenser och har som avsikt att stödja 

deltagaren i att skapa ett funktionellt samspel med sin omvärld. 
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7. Diskussion 

 

Syftet med vår studie var att beskriva och analysera hur det salutogena förhållningssättet 

tillämpas av de anställda på AFÖ i möte med deltagare. Syftet besvaras genom följande 

frågeställningar: 1) Hur jobbar respektive yrkeskategori med det salutogena 

förhållningssättet? 2) Hur påverkar ett salutogent förhållningssätt deltagarnas personliga 

utveckling samt väg mot sysselsättning?  

 

 

7.1 Resultatdiskussion  
 

Arbetslösheten bland unga vuxna är problematisk då individer är unika med olika bakgrund 

och personliga problem. Detta medför ett behov av långsiktiga och hållbara lösningar. En 

central komponent i en lösning som ämnar återintegrera de som är socialt- och ekonomisk 

exkluderade är individuell anpassning. Inledningsvis hänvisade vi till Naidoo och Wills 

(2007, 12, 28) som betonade allvaret i arbetslösheten. Förutom att arbetslösheten innebär 

omfattande samhällskostnader (Bloom 2010, 89) i form av försörjningsbidrag har det även 

en negativ effekt på individens hälsotillstånd. Likt Naidoo och Wills talar vår studies 

resultat för att en arbetslös individ som skaffar en sysselsättning därmed kan få ett förbättrat 

hälsotillstånd. Vår studie visar också att ett hälsofrämjande förhållningssätt gentemot 

arbetslösa unga vuxna stödjer deras väg mot sysselsättning. Vi ser i vårt resultat att andra 

former av pedagogiskt arbete kombineras med det salutogena arbetet, det kan vara 

bidragande faktorer till deltagarens utveckling. Utifrån detta kan vi inte dra slutsatsen att 

individens utveckling endast sker på grund av det salutogena förhållningssättet, men det är 

en central del i arbetet. Målsättningen för AFÖ är att föra individer närmare sysselsättning. 

Resultaten visar att de överträffar sitt mål. Även att det skett en ökning i antalet sysselsatta 

mellan år 2016 och 2017. Om vi drar oss till minnes så uttryckte Sandra att cirka 43 procent 

blir självförsörjande efter deltagandet. Våra beräkningar påvisade en lägre siffra. Vi ställer 
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oss därför frågande om deras definition av självförsörjande, då den kan skilja sig från vår. 

Det vi räknade som självförsörjande var de som går vidare till studier eller arbete. 

     Det salutogena förhållningssättet framträder i de anställdas arbetssätt. De säger sig 

arbeta aktivt för att stärka deltagarna med ett positivt och hälsoinriktat förhållningssätt. 

 Deras arbetssätt har visat sig vara liknande oavsett yrkesroll. Det tyder på att de har 

utarbetat ett sätt att arbeta som alla bör följa. I den tidigare forskningen framgick att den 

undersökta arbetsmarknadsinsatsen Connexions hade en avsaknad av tydliga riktlinjer för 

hur de ska arbeta med att leda individer mot sysselsättning. Detta var en faktor som 

resulterade i att Connexions inte mötte ungdomarnas behov i önskad utsträckning (Watts 

2001, 164). AFÖ har till skillnad från Connexions ett tydligt uttalat övergripande arbetssätt 

(salutogent förhållningssätt). Både deltagarna och anställda har pekat på att detta bidrar till 

möjligheten att synliggöra individens behov och situation samtidigt som det främjar deras 

utveckling.  

     Det framkommer att relationsskapande är av betydelse i arbetet med att stödja 

deltagarnas väg mot sysselsättning. Relationsskapande kan bidra till ett förtroende mellan 

den anställda och deltagaren. Relationen kan också möjliggöra att de anställda kan ta reda 

på mer om deltagaren, kartlägga behov och situation. Sedan anpassas deltagarens 

handlingsplan utifrån detta. Enligt Morrison och Clift (2005, 372–375) bidrar arbetet med 

det salutogena förhållningssättet till minskade symtom av psykisk ohälsa, som i sin tur 

främjar inlärningsförmågan. Här kan vi se samband med AFÖs arbete, där deltagarna 

successivt gör framsteg i deras väg mot sysselsättning, som ett resultat av bland annat det 

salutogena förhållningssättet. Av denna tidigare forskning ser vi att det hälsofrämjande 

bidrar till individens utveckling. Individen rustas med inre och yttre resurser för att kunna 

hantera sin personliga situation och omvärldens krav. Det framgick i analysen att 

deltagarna har möjlighet att lära av varandra, då de befinner sig i liknande situationer. Det 

tyder på att de är kategoriserade efter AFÖs utbud och hjälpinsatser för att få det stöd som 

de är i behov av. Ulmestig (2013, 27) nämnde att arbetsmarknadsinsatser behöver 

kategorisera individer utifrån den problematik som framträder i deras liv, för att kunna 

avgöra vilken typ av arbetsmarknadsinsats som är rätt för individen. Kategoriseringen 

underlättar för socialtjänsten att remittera individen. 
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AFÖ är ett second chance program. I denna andra chans ges deltagarna fler chanser, vilket 

kan vara en förutsättning för att de skall kunna utvecklas. Det salutogena förhållningssättet 

har visat sig påverka deltagarna genom att de med stöd från de anställda kan bryta gamla 

handlingsmönster och sätt att hantera omvärlden. Det gamla mönstret har bromsat deras 

utveckling. Deltagarnas behov har tidigare inte kunnat bemötas av skolor och deras sociala 

stöd. De anställda har en förmåga att bemöta individen med förståelse för dennes 

referensram och skapa en realistisk handlingsplan utifrån det. Paralleller kan dras mellan 

vår studies målgrupp och Williamsons (2000 refererad i Watts 2001, 160) kategorisering av 

individer som står utanför arbetsmarknad och utbildning. AFÖs deltagare placeras i 

grupperna förvirrade i hög grad samt utfrysta av samhället.  

 

  

7.2 Teoridiskussion 

 

Redan vid formulerandet av våra frågeställningar var vi inställda på att använda oss av 

Antonovskys salutogena synsätt och KASAM-modellen. Anledningen till det var att 

arbetsmarknadsinsatsen som vi ville undersöka i sin verksamhetsinformation beskrivit att 

de arbetar med ett hälsofrämjande förhållningssätt. Detta ledde oss in på begreppet 

salutogenes. Under tiden som vi satte oss in i teorin lade vi märke till att ordet kaos och 

oförutsägbarhet var återkommande i Antonovskys beskrivningar. Det ledde oss till valet av 

kaosteorin som vi anser komplettera Antonovskys teori. Han väljer att inte fördjupa sig på 

kaos och oförutsägbarhet. Det hör ihop med samhällsproblemet social- och ekonomisk 

exkludering, vilket är det generella problem som ligger till grund för denna studie. En 

annan gemensam nämnare ur teorierna är hur individen hanterar sin situation och 

omvärlden. Vi har genom de övergripande begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet kunnat analysera hur de anställda implementerar de tre begreppen i sitt 

arbete med deltagarna. Med tanke på att KASAM har sitt ursprung i det salutogena 

förhållningssättet underlättades urskiljandet av samband mellan respektive begrepp och de 

anställdas arbetssätt. I analysen används två underliggande begrepp, stressorer och GMR, 

för att kunna exemplifiera faktorer som påverkar deltagarna. Eftersom deltagarna är unika 

och deras personliga problematik ser olika ut kunde de underliggande begreppen 
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sammanfatta problematiken istället för att gå in på detaljer. De övergripande begreppen är i 

sin tur en lösning på vad deltagarna behöver behärska för att lösa sin situation.   

     I analysen användes två attractors, strange- och tourus attractor. Begreppen möjliggjorde 

för oss att se AFÖ som ett stängt system där individerna rustades med resurser för att klara 

av att hantera omvärlden som är kaotisk. Vi fick således ett nytt sätt att se på 

verksamhetens funktion. Kaosteorin gav oss ett helhetsperspektiv på AFÖ och dess 

arbetssätt. Vi kunde med begreppen analysera de anställdas arbetssätt (på individnivå) men 

även få ett övergripande perspektiv på hur verksamheten fungerar. Vid valet av teorier 

upplevde vi en viss osäkerhet huruvida kaosteorin skulle besvara våra frågeställningar. De 

tre attractors tillhörande stängt systemtänkande var lika varandra och den fjärde var olik 

(öppet systemtänkande). Därför var det svårt att resonera kring alla attractors och vi 

inriktade oss därmed på de övergripande begreppen, öppet- och stängt system. Det blev i 

analysen enklare att använda begreppen öppet- och stängt system än att specificera samtliga 

stängda system. 

     Vi anser att de teoretiska begreppen var tillräckliga för att besvara frågeställningarna 

och analysera den insamlade empirin. Vi hade flera underliggande begrepp till respektive 

teori men valde att inte använda oss av alla, då det hade resulterat i en alltför ytlig analys. 

Användning av samtliga underliggande begrepp hade skapat en mer specificerad analys, 

men i relation till studiens omfång och tidsram så var detta inte möjligt att utföra. Därför 

gjorde vi en avvägning kring vilka begrepp som var våra huvudbegrepp och vilka som var 

väsentliga underliggande begrepp i analysen.  

 

 

7.3 Metoddiskussion  

 

Vår studie har huvudsakligen sin utgångspunkt i kvalitativ metod. En viss del av studiens 

empiri grundas i kvantitativ metod, vilket innebär att en metodtriangulering tillämpades. 

Den kvalitativa datan insamlades genom sex strukturerade intervjuer med anställda inom 

AFÖ. Intervjupersonerna valdes via snöbollsmetoden. De strukturerade intervjuerna 

underlättade för oss att jämföra svaren och utläsa förekommande mönster. Vid 

genomförandet av intervjuerna upptäckte vi att intervjuformuläret behövde kompletteras 
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med fler frågor för att öka studiens validitet. Det var således en fördel att genomföra två 

intervjuer per dag och frigöra utrymme för revidering av frågorna till kommande intervjuer. 

Intervjupersonerna som intervjuades innan revideringen fick de kompletterande frågorna 

via mail. Antalet intervjuade var tillräckligt många i relation till studiens omfattning. 

Enkätundersökningen och resultatredovisningarna var ett komplement som möjliggjorde att 

vi kunde stödja det som framkom i intervjuerna. Å andra sidan vill vi betona vår 

medvetenhet om att den kvantitativa datans validitet måste diskuteras, då enkäten inte var 

utformad utifrån våra frågeställningar (särskilt fråga två). Vi valde endast ut de frågor och 

svar som var av relevans för våra frågeställningar.  

     Syftet med vårt examensarbete var inte att göra statistiska generaliseringar av det 

salutogena förhållningssättet i en arbetsmarknadsinsats. Därför var kvalitativ metod 

lämplig, för att ta reda på hur de intervjuade arbetar och deras syn på vad deras arbete 

bidrar till. En risk med kvalitativa studier kan vara att intervjupersonerna kan vinkla sina 

svar till egen fördel och på så sätt marknadsföra sin arbetsplats. För att undvika detta var 

konfidentialitetskravet väsentligt. De intervjuade blev informerade om deras anonymitet i 

studien och därmed minskade chanserna för att de vinklade svaren.  

     Det abduktiva angreppssättet visade sig vara lämpligt då vi kunde börja i ett deduktivt 

arbetssätt och utforma intervjufrågorna utifrån teorierna, vilket i sin tur underlättade 

analysen av den insamlade empirin. Det var tidsbesparande och vi kunde tydligt se 

samband mellan teoretiska begrepp och intervjusvar. I efterhand ser vi att vi kunnat 

underlätta detta ytterligare genom att tematisera frågorna utifrån respektive teori. Våra 

frågor var utformade efter de teoretiska begreppen, men de var inte strukturerade. I vissa 

fall bestod en fråga av begrepp ur båda teorierna.  

 

 

7.4 Förslag på fortsatt forskning 

 

Utifrån denna studie anser vi att det hade varit intressant att jämföra ett 

konsekvenspedagogiskt- och salutogent arbetssätt. Ett konsekvenspedagogiskt 

förhållningssätt innebär att medvetengöra individen om att dennes handlingar resulterar i 

konsekvenser. Denne skall sedan kunna välja att utföra de handlingar som ger önskade 
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konsekvenser (Tamu, u.å). Utifrån vår kunskap om det konsekvenspedagogiska arbetssättet 

så är det mer regelstyrt. Den fortsatta forskningen kan göras genom att intervjua tre 

anställda individer ur två arbetsmarknadsinsatser, som har respektive arbetssätt. Intresset 

väcktes genom insikten om att det salutogena arbetssättet inom vår undersökta 

arbetsmarknadsinsats har visat sig vara tillåtande och anpassar sig efter deltagaren. 

Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning är att fördjupa sig i deltagarnas synpunkter på 

det salutogena arbetssättets påverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

Referenslista 

 

 

Arbetsförmedlingen. U.å. Stöd och insatser A-Ö. 

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Stod-och-insatser-

A-O.html (Hämtad 2018-03-08) 

 

Björklund, Maria & Paulsson, Ulf. 2012. Seminarieboken – att skriva, presentera och 

opponera. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Bland, A. och Roberts-Pittman, B. 2014. Existential and Chaos Theory: ‘’Calling’’ for 

Adaptability and Responsibility in Career decision Making, Journal of Career Development 

41 (5): 382-401. 

https://doi-org.proxy.mau.se/10.1177/0894845313498303  (Hämtad 2018-04-17)    

 

Bloom, Dan. 2010. Programs and Policies to Assist High School Dropouts in the Transition 

to Adulthood. Future of Children, 20 (1): 89-108. 

https://proxy.mau.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric

&AN=EJ883080&site=eds-live (Hämtad 2018-02-22) 

 

Borg, T., Bright, J. och Pryor, R. 2014. High school students - complexity, change and 

chance: Do the key concepts of the Chaos Theory of Careers apply? Australian Journal of 

Career Development 23 (1): 22-28. 

http://journals.sagepub.com.proxy.mau.se/doi/pdf/10.1177/1038416214523394 (Hämtad 

2018-04-17) 

       

Dalen, Monica. 2007.  Intervju som metod. Malmö: Gleerups utbildning AB 

 

Justesen, L. och Mik-Meyer, N. 2011. Kvalitativa metoder - från vetenskapsteori till 

praktik. Lund: Studentlitteratur AB. 

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Stod-och-insatser-A-O.html
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Stod-och-insatser-A-O.html
https://doi-org.proxy.mau.se/10.1177%2F0894845313498303
https://proxy.mau.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ883080&site=eds-live
https://proxy.mau.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ883080&site=eds-live
http://journals.sagepub.com.proxy.mau.se/doi/pdf/10.1177/1038416214523394


 54 

 

Karlsson, Lars. 2017. Psykologins grunder. 6. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Larsen, Ann Kristin. 2009. Metod helt enkelt: En introduktion till samhällsvetenskaplig 

metod. Malmö: Gleerups. 

 

Lovén, Anders. (red.). 2015. Karriärvägledning: En forskningsöversikt. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Maguire, Sue. 2015, 'NEET, Unemployed, Inactive or Unknown--Why Does It Matter?', 

Educational Research, 57, 2, pp. 121-132, ERIC, EBSCOhost. 

http://dx.doi.org/10.1080/00131881.2015.1030850 (Hämtad 2018-03-27) 

     

Malmö stad. 2017. E2C - Second Chance School. 

http://malmo.se/Forskola--utbildning/Utbildning-for-vuxna/Kommunala-skolor/Komvux-

Malmo-Sodervarn/Vara-kurser/E2C-Second-Chance-School.html (Hämtad 2018-03-08) 

 

Merton, B. och Parrot, A. 1999. Only Connect. Adults Learning (England) 9 (7): 12-14. 

https://proxy.mau.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric

&AN=EJ562207&lang=sv&site=eds-live (Hämtad 2018-04-18)  

  

Morrison, I. och Clift S. 2006. Mental Health Promotion through Supported Further 

Education: The Value of Antonovsky’s Salutogenic Model of health. Health Education 106 

(5): 365-380. http://dx.doi.org.proxy.mau.se/10.1108/09654280610685956 (Hämtad 2018-

03-08) 

 

Naidoo N. och Wills J. 2007. Folkhälsa och hälsofrämjande insatser. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

 

Nationalencyklopedin, social exclusion. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/social-exclusion (Hämtad 2018-03-27) 

http://dx.doi.org/10.1080/00131881.2015.1030850
http://dx.doi.org/10.1080/00131881.2015.1030850
http://malmo.se/Forskola--utbildning/Utbildning-for-vuxna/Kommunala-skolor/Komvux-Malmo-Sodervarn/Vara-kurser/E2C-Second-Chance-School.html
http://malmo.se/Forskola--utbildning/Utbildning-for-vuxna/Kommunala-skolor/Komvux-Malmo-Sodervarn/Vara-kurser/E2C-Second-Chance-School.html
https://proxy.mau.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ562207&lang=sv&site=eds-live
https://proxy.mau.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ562207&lang=sv&site=eds-live
http://dx.doi.org.proxy.mau.se/10.1108/09654280610685956


 55 

 

Psykologiguiden. U.å. Psykologilexikon. 

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=stimuli (Hämtad 2018-03-23) 

  

Statistiska Centralbyrån. 2017. Hög arbetslöshet bland unga och utomeuropeiskt födda med 

låg utbildning. http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokninar/arbetskraftsundersokningarna-

aku/pong/statistiknyhet/hog-arbetsloshet-bland-unga-och-utomeuropeiskt-fodda-med-lag-

utbildning/ (Hämtad 2018-03-08) 

 

Stenström, Nils. 2017. FIA - Förutsättningar inför arbete. Enheten för kunskapsutveckling. 

Socialstyrelsen.http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20647/2017

-7-1.pdf (Hämtad 2018-03-16) 

 

Tamu. U.å. Konsekvenspædagogik 

http://www.xn--konsekvenspdagogik-yub.dk/definition (Hämtad 2018-05-22) 

 

Ulmestig, Rickard. 2013. Individualisering och arbetslösa ungdomar. Arbetsmarknad och 

arbetsliv 19 (3): 25–38. http://kau.diva-

portal.org/smash/get/diva2:712683/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2018-03-08)  

 

Vetenskapsrådet. 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm HSFR, Vetenskapsrådet. 

 

Watts, A.G. 2001. Career guidance and social exclusion: A cautionary tale. British Journal 

Of Guidance & Counselling 29 (2): 157–176.  https://doi.org/10.1080/03069880020047111 

 (Hämtad 2018-02-22) 

            

Williamson, H. 2000. Status Zero: from research to policy and practice in the United 

Kingdom. Combating Social Exclusion through Education. 175-188. Leuven: Apeldoorn-

Garant.          

  

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=stimuli
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/pong/statistiknyhet/hog-arbetsloshet-bland-unga-och-utomeuropeiskt-fodda-med-lag-utbildning/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/pong/statistiknyhet/hog-arbetsloshet-bland-unga-och-utomeuropeiskt-fodda-med-lag-utbildning/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/pong/statistiknyhet/hog-arbetsloshet-bland-unga-och-utomeuropeiskt-fodda-med-lag-utbildning/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/pong/statistiknyhet/hog-arbetsloshet-bland-unga-och-utomeuropeiskt-fodda-med-lag-utbildning/
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20647/2017-7-1.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20647/2017-7-1.pdf
http://www.konsekvenspædagogik.dk/definition
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:712683/FULLTEXT01.pdf
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:712683/FULLTEXT01.pdf
https://doi.org/10.1080/03069880020047111


 56 

Bilagor 
 

Intervjuformulär 
 

• Vilken typ av målgrupp är det generellt som är deltagare hos er?    

    

• Hur hamnar deltagare hos er?  

        

• Hur länge stannar deltagare i er verksamhet?      

    

• Vad är målet med er insats?  

 

• Hur kommer det sig att er insats har valt att arbeta med ett hälsofrämjande 

förhållningssätt?  

 

• Var hämtades inspirationen till detta ifrån?  

 

1. Vad är du anställd som? Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

2. Vad har du för utbildningsbakgrund? Har du fått någon utbildning inom det 

hälsofrämjande förhållningssättet? 

 

3. Hur jobbar du med det hälsofrämjande förhållningssättet?  

 

4. På vilket sätt påverkar det din yrkesroll? Hur kombinerar du förhållningssättet med 

yrkesrollen? 

 

5. Anser du att alla anställda arbetar hälsofrämjande? Motivera ditt svar. 

 

6. Hur påverkar ett hälsofrämjande förhållningssätt deltagarnas väg mot 

sysselsättning? 
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7. Hur arbetar du med att få individen att få syn på sina inre och yttre resurser för att 

förbättra sin situation?  

 

8. Anser du att du bidrar till att individen får syn på sina inre och yttre resurser för att 

förbättra sin situation och uppnå sitt/sina uppsatta mål? Motivera ditt svar och ge gärna ett 

exempel på hur detta framkommer  (hanterbarhet). 

 

9. Ser du något samband mellan ert hälsofrämjande förhållningssätt och individens 

förmåga att kunna hantera oförutsedda händelser? Ett exempel på en oförutsedd händelse är 

en motgång: inte klara av ett prov, inte få ett sommarjobb, få ett negativt besked etc. 

(begriplighet)  

 

10. Ser du någon skillnad i individens engagemang och motivation att förändra sin 

livssituation under deltagarperioden? Vad beror detta på? (meningsfullhet) 

 

11. På vilket sätt bidrar du till att individen ser en mening med deltagandet i er 

verksamhet? (meningsfullhet) 

 

12. Hur skulle du beskriva den typiska deltagaren inom er verksamhet? b) Ge exempel 

på några beteendemönster som är typiska för deltagarna.  

 

13. Hur arbetar du med att sätta upp mål för deltagarna i relation till deras personliga 

situation och problematik samt samhällets krav och förändringar? 

 

14. Anser du att du behöver ‘’förenkla’’ verkligheten för att få deltagaren att känna att 

denne har kontroll över sin situation? Motivera ditt svar. Med att förenkla verkligheten 

menar vi att du till exempel kan vara tillåtande och förlåtande gentemot deltagaren. Om de 

har något att färdigställa, men annat kommer i vägen, att de då får fler chanser. Eller, 

strävar du efter att deltagaren ska färdigställa detta oavsett omständigheterna.  
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15. Hur jobbar du för att deltagaren ska kunna vidga sina vyer och sitt 

handlingsutrymme? 

 

16. Hur handskas/arbetar du med deltagare som stöter på hinder av något slag under 

deltagarperioden?  

 

17. Hur skulle du beskriva: 1. en deltagare som precis har börjat hos er jämfört med 2. 

en deltagare som är i mitten av sin deltagarperiod och 3. en som är i slutet, d.v.s. i närheten 

av mållinjen. Exempelvis förändringar i beteende, attityd och förutsättningar. 

 

18. Vad är din syn på den individuella handlingsplanen? 

 

19. Vad anser du om individualisering. Definition: individens rätt att skapa sin egen 

handlingsplan samt att ha ansvar för den. 

 

20. På vilket sätt påverkar era befintliga resurser det insatsen kan erbjuda deltagaren? 

     

21. Skulle det vara OK om vi kontaktar dig ifall det visar sig att vi har missat något 

under intervjun? (mejladress) 
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