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Sammanfattning 
På en Folkhögskola finns en motivationsutbildning som vänder sig till tjejer som av 

olika orsaker har varit borta från studier och arbetsmarknad under lång tid. Syftet med 

denna undersökning var att undersöka huruvida motivationsutbildningen påverkade 

några elevers livskvalitet vad gäller upplevelsen av självbestämmande, förmågan att 

göra sina egna val och ett psykiskt välbefinnande. En kvalitativ metod användes. Jag har 

gjort en tolkande och reflexiv undersökning i form av en gruppintervju med nuvarande 

studiegrupp. Det genomfördes också fem telefonintervjuer med elever som avslutat 

utbildningen. Min tolkning av helheten av såväl telefonintervjuerna som gruppintervjun, 

var att utbildningen har haft en påverkan på både nuvarande och tidigare elevers 

upplevelse av självbestämmande, förmågan att göra sina egna val och förbättrat deras 

psykiska välbefinnande och att dessa personers livskvalitet har påverkats av 

utbildningen.  

 
 
. 
 

Nyckelord  
Känsla av sammanhang, , livskvalitet, lösningsfokuserat arbetssätt och motivation. 
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Förord 
Jag vill börja med att tacka tjejerna på den aktuella utbildningen, både de som 

fortfarande gick på utbildningen under intervjutillfället och de som hade slutfört sina 

studier.  

Tack så mycket för att ni var så öppna och gav mig så mycket! Utan er hade det inte 

blivit någon uppsats. Jag vill också tacka de ansvariga lärare på denna 

motivationsutbildning, som tålmodigt stöttat mig och försett mig med information. 

 

Tusen tack! 

Gun Persson 
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Inledning 
 
Alla individer har rätt till att uppleva delaktighet, att tro på sig själva, att göra egna val. 

Helt enkelt att få bestämma över sin livssituation, att förverkliga sina drömmar, eller att 

överhuvudtaget ha några. För att ovanstående skall kunna uppnås, tror jag att det är 

nödvändigt att individen upplever en delaktighet och innehar en känsla av att denne är 

en del i ett sammanhang. Under mina tillämpade studier kom jag i kontakt med en 

motivationsutbildning på en folkhögskola. 

Beskrivning av en motivationsutbildning 

Den här utbildningen vänder sig till tjejer som av olika orsaker har varit borta från 

studier och arbetsmarknad under lång tid. Gemensam nämnare är att tjejerna har olika 

problem i ”bagaget”. Vanligt förekommande är att problem för dessa tjejer uppstått 

under den period som de har gått på högstadiet. Kontakter med socialförvaltning och 

psykiatri är vanliga (personlig kommunikation med lärare 25 maj, 2007). 

Utbildningen har funnits sedan år 2001. Utbildningskonceptet har dock förändrats under 

arbetets gång. Nuvarande arbetssätt med den lärarkonstellation som finns idag, har 

pågått sedan våren 2005. Utbildningstiden är 2 terminer. Undantag med förlängning till 

tre terminer har gjorts några gånger när det funnits särskilda skäl. Ett år är dock idealet. 

Kursstart sker i augusti och i mån av plats i januari. Innehållet i utbildningen består 

bland annat av: 

• Livskunskap, tjejforum 

• Friskvård, ekonomi/kost och hälsa och studiebesök. 

• Gemensamma arrangemang på skolan.  

Genomgående i utbildningen är ett lösningsfokuserat arbetssätt som utgår från varje 

deltagares individuella mål. Metoden kallas för Mission possible. (se teorier och 

begrepp)  

Behörighet i svenska, engelska, matematik och psykologi erbjuds. (Personlig 

kommunikation med lärare 4 april, 2007) 

Arbetet bedrivs i små studiegrupper (10-12 deltagare). Eleverna erbjuds individuell 

studieplan och individuellt schema. 

Målen med utbildningen är bland annat att stärka självförtroendet hos individerna och 

att skapa ett intresse och motivera för vidareutbildning eller arbete. Målgruppen är 

tjejer, från 18 år och uppåt. Snittåldern ligger på ca 22-23 år. 
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Rekrytering av elever sker framförallt av Kommun och Socialförvaltning. Efter detta 

görs ett urval av dessa elever med hjälp av individuella intervjuer med de sökande. 

Intervjuerna görs av de två lärare som ansvarar för utbildningen. Det är också dessa två 

som bestämmer vilka som får börja. Vid urvalet läggs stor vikt vid att välja ut de 

individer som man tror kommer att kunna fungera i en grupp tillsammans. En annan 

faktor att ta hänsyn till i samband med urval av elever, är att en individ skall ha varit fri 

från drogmissbruk i minst ett år (personlig kommunikation med lärare 4 april, 2007). 

Fokus sätts på det som fungerar. Viktiga inslag i utbildningen är feedback och tydlig 

struktur. (Bilaga 1). 

En teori som arbetslaget har som utgångspunkt för sitt arbete är KASAM. (Antonovsky, 

2005) 

Teorier och begrepp 

KASAM - Känsla av sammanhang. 

Aaron Antonovsky (1923-1994) en medicinsk psykolog som grundade teorin KASAM 

– Känsla av sammanhang. 

Antonovsky utgår från ett salutogent synsätt. Detta synsätt fokuserar på hälsans 

ursprung. 

Utifrån detta sätt att se, ställer man sig frågande till varför människor hamnar på den 

”positiva sidan” när det handlar om hälsa/ohälsa, vad får människor att sträva mot det 

positiva?  

Det här synsättet väcker funderingar över vad det beror på att vissa människor klarar sig 

bra trots en hög belastning av stressorer. 

Antonovsky menar att hur vi människor hanterar den stress vi utsätts för, handlar om 

vilka generella motståndsresurser (GMR) vi innehar. Dessa motståndsresurser kan vara 

tillexempel socialt stöd, jagstyrka, kulturell styrka eller pengar. GMR ger enligt 

Antonovsky individen styrka att motstå stressorer, och gör istället dessa begripliga. 

Detta skapar till slut en känsla av sammanhang. 

Det finns tre centrala komponenter i KASAM:  

1. Begriplighet: Detta begrepp handlar om hur mycket en människa upplever 

stimuli som tydligt, sammanhängande och förklarligt. 

2. Hanterbarhet: Denna komponent beskriver de resurser människan upplever att 

denne har för att möta de situationer man ställs inför. Det handlar både om inre, 
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egna resurser och om resurser som styrs av andra behöriga, till exempel familjen 

eller arbetskamrater. 

3. Meningsfullhet: Detta är begreppets motivationskomponent: Människors 

upplevelse av att livet har en känslomässig innebörd och att svåra situationer har 

en mening i sig, att kämpa sig igenom.   

(Antonovsky, 2005) 

 

Antonovsky beskriver Känslan av sammanhang (KASAM) på följande sätt: 

 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken uträckning 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, s. 46) 

Livskvalitet 

Begreppet livskvalitet har bland annat definierats av två norska forskare; 

Tom Sörensen, professor och Siri Naess, psykolog och forskare inom områdena 

Psykologi och Sociologi. Naess kompetensområden omfattar diabetespatienter, 

epilepsipatienter och livskvalitet (Nova 2007, http://www.nova.no/index.gan?id=412). 

 

I en artikel som handlar om att mäta livskvalitet för användningsområde inom 

psykiatrin, definierar Sörensen och Naess (1996) begreppet livskvalitet som ett 

subjektivt, psykologiskt fenomen. Författarna utgår från ett subjektivt ”välbefinnande- 

perspektiv”. Utifrån detta perspektiv ses livskvalitetsbegreppet relaterat till individen. 

Livskvalitet härrör från individers erfarenheter av att leva bra eller dåliga liv. Det 

handlar om att ha goda upplevelser, som till exempel tillfredställelse, engagemang och 

kärlek. Sett ur detta perspektiv, handlar livskvalitet också om självuppfattning. Detta 

kan till exempel röra sig om att känna sig tillfredsställd med det liv man lever eller att 

respektera sig själv. Det handlar också om att frigöra sina egna resurser. Författarna 

påtalar dock att denna uppfattning av livskvalitet är av experimentell karaktär. Sörensen 

och Naess skriver att livskvaliteten är relaterad till personliga känslor och erfarenheter.  
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I artikeln Subjective approach to quality of life (Naess, 1999) förordar Naess den 

subjektiva infallsvinkeln när det gäller klarläggandet av begreppet livskvalitet, eftersom 

det handlar om uppfattningar och värderingar. 

 

I ytterligare en tidsskrift; Livskvalitet som målsettning for velferdsforskningen, (Naess, 

1975)  

sätter författaren upp en målvariabel för kriterier som medverkar till ett bra samhälle. 

Naess definierar här begreppet livskvalitet som ett rent psykologiskt begrepp.  

För att få det hela överskådligt har Naess delat in en människas psyke i fyra områden, 

dessa preciseras sedan i olika variabler. 

 

1. Aktivitet 

• Engagemang: har att göra med graden av motivation. 

• Insats: Den kraft man använder sig av för att nå sina mål. 

• Självförverkligande: Självutveckling. 

• Frihet och känsla av frihet: Möjligheten till att sätta upp sina egna mål, att 

kunna välja olika alternativ och att kunna delta i beslutsfattande. 

 

2. Förhållande till andra människor 

• Ett nära och varaktigt förhållande till minst en annan människa: Att ha möjlighet 

till att både ge, och få kärlek. 

• Vänskap: tillhörighet, solidaritet, lojalitet. 

 

3. Självförverkligande  

• Självsäkerhet: Att tro på sin egen kapacitet till att klara uppgifter och 

svårigheter, att tro på att man kan uppnå det man önskar. 

• Att acceptera sig själv: Att hysa tillit till sina egna moraliska värden, att själv 

leva upp till sina egna normer. 

 

4. Grundstämning 

• Upplevelse: Uppfinningsrikedom. 

• Trygghet: Harmoni, lugn. 

• Glädje: Att njuta av att livet är bra och behagligt.  
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Självbestämmande - Empowerment 

Hilte (2005) ställer sig frågan om begreppet empowerment överhuvudtaget är möjligt att 

översätta. Han påpekar ändock att begreppet i vissa fall översätts till bland annat orden; 

maktmobilisering, kraftfrigörelse, delaktighet, ge sig själv befogenhet, att vara eldsjäl, 

påtryckare eller självstyre. Hilte förordar dock inte någon definierad översättning då 

han menar att det inte finns någon klar översättning som helt kan förklara den egentliga 

innebörden av begreppet. Empowerment - begreppet blir enligt Hilte mer användbart 

om det inte har en klar avgränsad definition. 

 
”Med empowerment menas de processer som gör att människor blir allt mer ägare av 
sina liv på individ-, grupp- och samhällsnivå. Begreppet har sitt ursprung i latinets 
potere som betyder ”att vara förmögen att. Ordet empowerment utgår också från ordet 
power, makt eller kraft.” (Hilte, 2005, s.173) 
 

Medin och Alexandersson (2000) påpekar också svårigheten med att översätta 

begreppet empowerment. Svenska översättningar som ändå används är enligt dessa 

författare maktmobilisering, självförstärkning eller vardagsmakt. 

Medin och Alexandersson förklarar begreppet som strategier för att skapa 

förutsättningar för individen att skapa sin egen handlingsförmåga så att denne får 

makten över sin situation, sitt eget liv. Författarna beskriver detta som en process som 

har sin grund i individens egna mål och önskningar. En förutsättning för denna process 

är en grundsyn på människan, att denne har förmåga att göra sina egna val och ta ansvar 

för dessa. 

Psykiskt välbefinnande 

Ett psykiskt välbefinnande ingår som en del i definitionen av hälsobegreppet som 

grundades av WHO år 1946 (Bra böckers lexikon, 2000). 

 

Lindfors (2002) har i sin avhandling Psychophysiological aspects of stress, health and 

well-being in teleworking women and men, avgett ett mått på begreppet psykiskt 

välbefinnande. Detta beskrivs av Evertsson och Jönsson (2003) som i sitt 

examensarbete bland annat har undersökt det psykiska välbefinnandet hos vuxna 

personer med adoptionsbakgrund. Författarna hänvisar till definitioner av detta begrepp 

som härrör sig utifrån individens förmåga till återhämtning, det vill säga förmågan till 

anpassning trots svårigheter.  
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Lösningsfokuserat arbetssätt 

Ben Furman heter en Finsk psykolog som står som representant för en 

lösningsfokuserad psykologi. Arbetssättet kallas Lösningsfokuserat. I ett 

lösningsfokuserat arbetssätt läggs fokus på det fungerande i en människas liv, 

problemen har en underordnad roll. Att arbeta och tänka lösningsfokuserat innebär att 

försöka hjälpa människor till att ställa upp tydliga mål, och hjälpa till i ”idé skapandet” 

om hur dessa mål skall uppnås. Enligt detta psykologiska tänkande handlar det om att 

inta inställningen att det som fungerar är det som är av intresse. Därmed skapas 

förutsättningar för samarbete och kreativt tänkande som i sin tur skapar förutsättningar 

för positiv förändring för individen. Helt enkelt; Titta framåt, gräv inte (Reteaming, 

2007, http://www.reteaming.nu/). 

Tidigare studier inom området  

Projekt Amanda 

Inger Berggren; Doktorand i pedagogik, och Hans-Erik Hermansson; Docent i socialt 

arbete, fick 1989 ett uppdrag från Eskilstuna kommun. Uppdraget bestod i att 

dokumentera och utvärdera en verksamhet som kallas för projekt Amanda. 

Amanda är en verksamhet för unga kvinnor i åldrarna 16-24 år. Deltagande sker på 

frivillig basis. Verksamheten är av pedagogisk karaktär. I boken som har titeln: Amanda 

Hon som är värd att älskas, (Berggren & Hermansson, 1994) framställer författarna 

verksamheten Amanda som en socialpedagogisk verksamhet.  Berggren och 

Hermansson skriver att begreppet Socialpedagogik sett ur ett brett perspektiv, kan ses 

om en blandning av socialt och pedagogiskt arbetssätt. Utbildning och utveckling är 

utgångspunkterna.  

 

Projektet hade till en början målet att försöka åtgärda arbetslösheten bland kvinnorna, 

men under arbetets gång har dock deltagarnas hela sociala situation mer och mer satts i 

fokus. 

I verksamheten Amanda läggs i arbetet stor vikt vid att skapa förutsättningar för 

kvinnorna till att utveckla sin sociala kompetens. Fokus läggs också på relationer. 

Relationen handledare- deltagare ses som mycket viktig. En av grundtankarna är att en 

trygg relation grundar sig i tydlighet i kommunikationen. Berggren och Hermansson 

beskriver projekt Amanda som en verksamhet med socialpedagogisk inriktning, med 
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syfte att stärka självkänslan hos kvinnorna så att dessa får kraft och lust till lära in nya 

saker och lär sig att bättre hantera konfliktsituationer och motgångar. Att kvinnorna 

skall få en styrkt förståelse om sig själva och det sociala sammanhanget de ingår i, är 

också ett syfte med verksamheten. ”Detta kräver trygghet i gruppen, gemenskap, 

uppskattning samt rätten att vara medskapande” (Berggren & Hermansson, 1994, s.27). 

 

Arbetet utgår från en modell som innehar tre steg: 

 

1. Koncentrationsfasen: Här läggs grunden. Den nyanlända deltagaren får 

utrymme för att komma in i verksamheten, framförallt i gruppaktiviteterna, som 

är basen för det första steget. 

 

2. Prövofasen: Kvinnorna får med stöd från personalen, möjlighet att prova på 

arbeten eller studier utanför verksamheten. 

 

3. Utslussnings och uppföljningsfasen: Deltagarna lämnar gruppen. Här brukar 

utbildning erbjudas. Kontakt mellan handledare och deltagare fortsätter dock. 

Stödsamtal fortgår så länge kvinnan vill. 

 

Hur lång tid som löper mellan de olika faserna och längden på individens vistelse i 

verksamheten, utgår helt från varje deltagares behov. 

 

Regelbundet har handledaren individuella samtal med varje deltagare. Vid dessa samtal 

formulerar kvinnan själv, med stöd från sin handledare, delmål och mål inför framtiden. 

Utgångspunkten är frågan; ”Vad har du för drömmar som du vill uppnå?” (Berggren & 

Hermansson, 1994, s. 33). 

 

Gruppdiskussioner förs varje dag vid fikabordet. Ibland har dessa formen av 

temadiskussion. Dessa kan handla om t.ex. jämställdhet, kärlek osv. Kvinnorna har 

också själva startat ett ”tjejforum” där man diskuterar ”kvinnliga angelägenheter”. 
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Deltagarnas åsikter om ”Amanda” 

Intervjuer med deltagare gjordes i två omgångar; 1989 och 1992. Författarna beskriver 

dessa intervjuer som ostrukturerade, dock inte helt ostrukturerade. Stöd från frågeguide 

användes. 

Berggren och Hermansson påttalar att målet med intervjutillfällena hela tiden har varit 

att genom så öppen konversation som möjligt, ”mötas” med deltagarna. 

De första intervjuerna gjordes med 17 stycken deltagare i projekt Amanda. 

1992 gjordes en enkätundersökning med fjorton av de ursprungliga 17 deltagarna (alla 

var ej anträffbara). Tretton stycken av dessa kvinnor svarade att de var nöjda och 

mycket nöjda med sina liv. De upplevde att de personligen hade utvecklats. De såg 

delvis projekt Amanda som en bidragande orsak till utvecklingen. Det genomfördes 

också intervjuer med 6 stycken av dessa 14 kvinnor. De uppgav nedanstående punkter 

som viktigast med verksamheten: 

Att: 

• ” Ha ett arbete att gå till varje dag dvs. att få ingå i en gemenskap, ett 
sammanhang” 

• ”Regelbundet tjäna pengar. Detta har inneburit att de flesta under tiden i  
verksamheten inte behövt söka socialbidrag” 

• ”Det funnits möjlighet att få hjälp med sina personliga svårigheter” 
(Berggren & Hermansson, 1994, s.45). 

 

Social pedagogik- I goda möten skapas goda skäl. 

Berglund (2000) beskriver närhet och bemötande som förutsättningar för att kunna vara 

ungdomar som har problem behjälplig. Berglund beskriver många skillnader mellan 

pojkars och flickors sätt att hantera livsomständigheter. Författaren menar att den 

kvinnliga självkänslan är förbunden till förmågan till relationer till andra människor. 

Något annat som påtalas i boken är att flickor ofta ser misslyckanden som en brist i sin 

egen förmåga, att det är något fel på den egna personen. Pojkar tenderar däremot, enligt 

Berglund att söka felen i omständigheter eller omgivning. Berglund diskuterar vidare 

vikten av att i arbete med ungdomar som har problem, inte fokusera på problemen, utan 

att i stället ge ungdomarna själva ”tillgång” till det positiva hos dem själva. På så vis 

kan de hjälpas till att koncentrera sig på att finna lösningar istället. Att arbeta efter ett 

socialpedagogiskt förhållningssätt, är enligt Berglund att använda sig av situationer och 

människors egna resurser som en kraftkälla.  
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Självbild, studier och social träning – om stödinsatser för skoltrötta 

tonårstjejer.  

Maria Antepohl (1994) studerande vid lärarprogrammet vid Linköpings universitet, har 

skrivit ett examensarbete som har titeln; Självbild, studier och social träning – om 

stödinsatser för skoltrötta tonårstjejer. Syftet som Antepohl presenterar i uppsatsen är 

att hon vill: ”Undersöka de insatser som görs för att hjälpa och stödja flickor med 

socioemotionell problematik.” (Antepohl, 1994, s.5) 

 

Med ovanstående formulering syftar författaren till flickor som har problem med att 

klara skolgången. De är antingen tysta eller utåtagerande skriver Antepohl. Dessa 

flickor har en hög frånvaro och upphör ibland helt med att närvara på skolan. 

Författaren skriver att skolsituationen inte sällan är svår, just för flickor, och att ett 

misslyckande i skolan kan vara orsak till fler, allvarliga problem. Vidare skriver 

Antepohl om vikten av att individen känner sig delaktig för att denne skall kunna ta sig 

ur svåra situationer. Detta gäller i allmänhet, men i synnerhet för flickor, skriver 

författaren. Maria Antepohl genomförde i sin studie fem intervjuer med personal som 

arbetar i verksamheter som riktar sig mot elever, framförallt tjejer som innehar tidigare 

nämnda problematik. 

 

Av intervjuerna framkom bland annat: 

 

Långsiktiga mål med verksamheterna. 
 
Att eleverna ska: 

• Få godkänt i basämnena. 

• Gå vidare till studier eller arbete. 

• Få stärkt självförtroende. 

• Bryta självdestruktiva beteenden. 

• Uppnå social mognad. 

• Få ökad självinsikt. 

• Kunna fungera i grupp. 

• Ha en framtidsvision. 
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För att dessa mål skall uppnås behöver man: 
 

• Anpassad studiegång. 

• Ställa individuella krav. 

• Arbeta i små grupper, eller individuellt. 

• Skapa goda relationer, både mellan lärare och elever och eleverna emellan. 

• Social träning. 

• Utvecklande av social kompetens. 

• Motivera till att komma till skolan. 

• Ett lösningsfokuserat arbetssätt. 

 

Problemformulering 

Under mina tillämpade studier kom jag i kontakt med en motivationsutbildning på en 

Folkhögskola. Jag upplevde det lösningsfokuserade förhållnings-och arbetssätt (se 

teorier och begrepp) som användes av lärare i denna studiegrupp, som mycket 

intressant. När jag sedan inför mitt examensarbete funderade över vad jag skulle 

undersöka, väcktes tanken på denna motivationsutbildning och huruvida utbildningen 

har någon påverkan på dessa elevers livskvalitet. Detta är bakgrunden till denna 

undersökning och uppsats. 
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Syfte 
Mitt syfte med den här undersökningen var att undersöka huruvida den här beskrivna 

motivationsutbildningen påverkar några elevers livskvalitet vad gäller upplevelsen av 

självbestämmande, förmågan att göra sina egna val och ett psykiskt välbefinnande. 

Frågeställningar 

• Vad innefattar begreppet livskvalitet för individen? 

• Har utbildningen påverkat upplevelsen av självbestämmande? 

• Har utbildningen påverkat upplevelsen av att kunna göra sina egna val? 

• Har utbildningen påverkat det psykiska välbefinnandet hos eleverna? 

• Har utbildningen påverkat såväl tidigare som nuvarande deltagares livskvalitet? 
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Metod 
Den metod som jag har använt mig av är kvalitativa intervjuer, eftersom jag vill ha 

kvalitativa förståelsegrundande data. Meningen med min undersökning har varit att 

försöka få fram rimliga tolkningar av individers upplevelser. För att få fram dessa, har 

jag gjort en tolkande och reflexiv undersökning (Thomsson, 2002). 

I min studie har jag alltså utgått från ett Hermeneutiskt synsätt. Detta vetenskapliga 

tänkande handlar om att tolka människors upplevelse och uppfattning av världen. 

Genom att inneha det här tankesättet, försöker forskaren få förståelse för människors 

”livsvärld” (Hartman, 2004). 

Förförståelse 

Med anledning av att jag gjorde mina tillämpade studier på denna utbildning hade jag 

inför detta arbete en del förförståelse i problemet. Därför har jag under arbetets gång 

haft detta i åtanke. Detta för att minimera risken för att denna förförståelse skulle 

påverka min objektivitet under den analyserande och tolkande processen (Olsson & 

Sörensen, 2001). 

Urval 

Jag gjorde en intervju med de två lärare som arbetar med utbildningen. Denna intervju 

syftade till bakgrundsinformation om utbildningen. Därefter genomfördes en 

gruppintervju med aktuell studiegrupp på skolan och telefonintervjuer med 5 stycken 

tidigare elever. Inför gruppintervjun valde jag att göra ett såkallat bekvämlighetsurval, 

såtillvida att den aktuella gruppen av elever fanns samlade på skolan. När det gällde 

telefonintervjuerna gjordes ett sannolikhetsurval (Hartman, 2004). Det totala antal 

elever som har påbörjat och avslutat utbildningen med start år 2001, är 95 personer. 

Aktuella för telefonintervjuerna var elever som gått och avslutat sin utbildning mellan 

våren 2005 och våren 2006. Detta med anledning av att det är från och med dessa 

”årskullar” som utbildningens koncept, både när det gäller själva utformningen av 

utbildningen och lärarkonstellationen, har sett ut på det sätt det gör i dag. Urvalet blev 

då 16 stycken elever. 

En ansvarig lärare i utbildningen tog fram deltagarlistor. Utifrån dessa listor, gjordes ett 

enkelt slumpmässigt urval. Med hjälp av lottdragning ”plockades” fem elever ut. Själva 

lottdragningen gick till på följande sätt: Deltagarlistor för vårterminen 2005, 

 16 



höstterminen 2005 och vårterminen 2006 plockades fram. Deltagarna numrerades från 

nr. 1-16, med början med våren 2005 och framåt. Dessa nummer skrevs på enskilda 

lappar som lades i en burk. Sedan drog jag helt enkelt fem nummer. Jag skickade ett 

förklaringsbrev till dessa personer, med information om min undersökning och att jag 

skulle ringa med förfrågan om intervju veckan efter. Tyvärr kunde de personer som fått 

breven inte delta i intervjuerna. Jag upprepade lottningen med fem nya nummer. Samma 

procedur som tidigare, dock med skillnaden att breven fick utgå på grund av tidsbrist. 

Jag ringde helt enkelt upp de personer som lottades fram. Efter varje lottdragning 

slängdes de använda numren. Proceduren upprepades tills jag hade genomfört fem 

intervjuer. 

Intervjupersoner 

• Två lärare som arbetar med motivationsutbildningen; en man och en kvinna. 

• Den grupp av elever som studerade på motivationsutbildningen vid 

intervjutillfället; sju elever av nio totalt. Åldersintervall 19-23 år. 

• fem elever som avslutat sina studier i motivationsutbildningen. Har ingen 

åldersintervall på dessa. 

Intervjuguide 

Vid intervjuerna med såväl nuvarande som tidigare elever, användes en intervjuguide. 

En guide med öppna, temabaserade frågor som syftade till en förståelse av individernas 

upplevelse av livskvalitet satt i relation till motivationsutbildningen. 

(Bilaga 2) Dessa frågor var dock inte fullständigt öppna, de var halvstrukturerade. 

Utformningen av ovanstående guide gjorde jag med utgångspunkt från mina 

frågeställningar. Jag utformade dock de olika frågorna som temafrågor med andra 

formuleringar, i syfte att ”ringa in” problemområdet, t.ex. Hur mådde du innan 

utbildningen? Hur mår du nu? 

Heléne Thomsson (2002) benämner denna typ av frågor som intervjufrågor och 

undersökningsfrågor. Thomsson beskriver också att man genom att ställa dessa 

”vardagsbaserade” frågor, sedan kan återknyta till den teoretiska, analytiska 

frågeställningen. Detta försökte jag att tänka på vid användandet av min intervjuguide. 

Andra verktyg som jag använde mig av var bandspelare, papper och penna. 
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Procedur 

För att få en tydligare bakgrund till utbildningssätt, tankesätt etc. gjordes en första 

intervju med de två lärare som ansvarade för hela utbildningen. Bandspelare användes. 

Den övriga datainsamlingen gjordes med hjälp av två olika intervjuformer: 

 
 
1. Gruppintervju med den studiegrupp som genomförde utbildningen vid 

intervjutillfället. Denna intervju varade ungefär en timme och fyrtiofem minuter. Jag 

försökte under intervjun att ha ett tolkande och analytiskt förhållningssätt genom att 

med följdfrågor försöka förstå, och anteckna reflektioner av tillexempel kroppsspråk, 

min roll som intervjuare, miljö etc. (Thomsson, 2002).  

Vid intervjutillfället medverkade sju av nio elever. Eleverna insisterade till att den 

kvinnliga läraren skulle närvara, vilket skulle visa sig vara mycket värdefullt. Jag 

uppfattade att eleverna upplevde lärarens närvaro som en trygg och naturlig del, då man 

är mycket van vid att prata i grupp på detta sätt. 

Under intervjutillfället fanns också en praktikant närvarande som tidigare varit elev i 

utbildningen. Under gruppintervjun använde jag mig av intervjuguide, som var 

utformad på så vis att varje deltagare fick varsitt häfte med frågeområden, ett område på 

varje sida.  

Jag upplevde att övergången från ett område till ett annat, löpte mycket naturligt. Jag 

ställde ibland följdfrågor, men i stort löpte diskussionerna mycket fritt runt de aktuella 

frågeområdena.  

2. Jag gjorde också telefonintervjuer med fem slumpvis utvalda, tidigare elever. Under 

dessa intervjuer som varade mellan 15-30 minuter, använde jag mig av samma 

frågeställningar som under gruppintervjun. 

Själva intervjumomentet blev dock något mer strukturerat än vid gruppintervjun, då 

telefonintervjuerna ej innehöll samma diskussionsmöjligheter som vid gruppintervjun.  

Jag vill beskriva dessa intervjuer som halvstrukturerade. Enligt Hartman (2004) ger 

denna intervjuform en möjlighet till en öppenhet i svaren och möjliggör också tillfälle 

för intervjuaren att direkt förtydliga om en fråga inte förstås.   

Etiska överväganden 

Innan intervjuerna, vid intervjutillfället, informerades alla deltagare om att allt material 

kommer att behandlas med sekretess och konfidentialitet (Olsson & Sörensen. 2001).  
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Syftet med studien klargjordes.  Respondenterna upplystes om att de när som helst hade 

rätt att avbryta intervjun. Därefter frågade jag om jag fick spela in intervjun och 

informerade om att inspelningarna kommer att raderas. Alla namn har avidentifierats, 

både när det gäller utbildningens namn, personers identitet och namn på den ort där 

skolan finns, detta upplyste jag också respondenterna om.  

Inför telefonintervjuerna gav jag samma information som ovan. Med frågan om 

bandinspelning undantagen. Deltagarlistor har under arbetets gång förvarats i låst 

utrymme. Efter arbetets slutförande förstördes dessa listor. 

Validitet 

Vad gäller begreppet validitet, skriver Thomsson (2002) om vikten av att inför 

intervjusituationer reflektera över trivsel och meningsfullhet och trygghet, både för 

intervjupersonerna och intervjuaren. Jag har tagit detta i beräkning när jag valt 

intervjuform. När det gäller gruppintervjun tänker jag mig att en studiegrupp kan få stöd 

och styrka från varandra som grupp. Att jag höll gruppintervjun i elevernas vana 

studiemiljö är en aspekt som talar för mitt forskningsarbetes validitet. När det handlar 

om intervjupersonernas trivsel och trygghet, finns det en annan faktor som talar för 

validitet i min undersökning; Denna faktor är att läraren i utbildningen närvarade vid 

gruppintervjun. Lärarens närvaro skulle kunna tänkas ”lägga sordin” på eleverna och 

påverka deras öppenhet. Min uppfattning är dock att det i detta fall inte förhåller sig på 

det viset. Jag grundar denna uppfattning på de iakttagelser som jag gjorde vid 

intervjutillfället. Att eleverna själva bad läraren att närvara är en faktor, en annan är den 

avslappnade och öppenhjärtiga stämningen som genomsyrade hela gruppintervjun. 

Även det faktum att detta handlar om individer som är vana att dagligen tala, och 

”öppna sig” i den här gruppkonstellationen (med läraren närvarande) talar också för 

validiteten i undersökningen. 

Vad gäller telefonintervjuerna skall dessa ses som en slags validitetssäkring. 

Min tanke med dessa intervjuer var att se om upplevelser från tidigare elever, ute i 

”verkliga” livet samstämmer eller ej med resultaten från gruppintervjun, med elever 

som fortfarande går utbildningen. Resultatet av telefonintervjuerna stärker validiteten i 

min undersökning.  

En annan faktor som ökar min undersöknings trovärdighet är att jag har baserat den på 

ett begränsat urval av elever från och med våren 2005 och framåt. Detta med anledning 
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av att utbildningens nuvarande koncept startade vid ovanstående period. Att göra 

intervjuer med hela populationen hade inte gett tillförlitlighet i mätningen. 

Databearbetning och analys 

Två analyser har genomförts. En för gruppintervjun och en för samtliga 

telefonintervjuer. 

Intervju med lärare 

Jag skrev ner den bandinspelade intervjun ordagrant, för att sedan plocka ut den 

bakgrundsinformation som jag ansåg vara nödvändig för att ge eventuella läsare så 

mycket kunskap som möjligt i hur ”tanken” bakom arbetssättet med utbildningen ser ut, 

och vad lärarna anser som viktigt att tänka på. 

Gruppintervju 

Jag genomförde här en tolkande analys av intervjumaterialet. 

I den tolkande processen utgick jag från en helhet och försökte att reflektivt tolka 

delarnas förhållande till densamma, för att så småningom komma fram till en helhet.  

 

1. När jag först för hand, skrev ner intervjusamtalet från bandinspelningen försökte 

jag redan här att tänka analytiskt. Jag funderade bland annat över andra faktorers 

inverkan på vårt samtal, t.ex. mitt sätt att förhålla mig, ställa frågor 

etc.(Tomsson, 2002). 

 

2. Efter detta mycket omfattande skrivarbete gjorde jag om samma procedur igen. 

Denna gång skrev jag ner hela intervjun med hjälp av dator. När jag nu skrev ner 

samtalet en andra gång började en struktur framträda. Jag började nu se andra 

faktorer i uttalanden. Nu hade nedbrytningsprocessen redan börjat i min tanke 

och analyseringsarbetet var i detta skede redan i full gång. Jag väntade dock med 

att skriva eller stryka under något med min förförståelse i åtanke, helt enkelt 

med tanken att undvika för tidigt tolkande. 

 

3. När allt var nedskrivet läste jag igenom intervjun i sin helhet ännu en gång. 

 

4. Nedbrytning av texten började. 
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I nedbrytningsprocessen delade jag in delarna i olika kategorier. Dessa är: 

• Nyckelområde 

• Meningsbärande enhet 

• Koncentrerad form 

• Tema 

• Undertema 

 

5. Varje frågeställning som jag hade inför min undersökning användes som 

nyckelområde. Dessa nyckelområden numrerades från steg 1-5 vilka 

representerade 5 olika undersökningsområden. 

 

6. Under varje nyckelområde har jag även skrivit den fråga som användes under 

intervjun. Detta för att skapa en djupare förståelse för de olika citaten. 

 

7. Vidare analyserade jag varje undersökningsområde för sig. 

Mina tolkningar av gruppintervjun tar jag upp under resultat och 

resultatdiskussion. 

Telefonintervjuer 

Resultatet från telefonintervjuerna tolkades för sig, genom att jag, med samma 

förfarande som vid gruppintervjun, analyserade och tolkade de nedskrivna svaren. 

Dessa fem intervjuer sammanställdes sedermera till en helhet som presenteras för sig 

under rubriken resultat. Analysen av dessa intervjuer gjordes på samma sätt som 

ovanstående analys. Skillnaden vid analysarbetet med dessa fem intervjuer var att jag 

redan vid intervjutillfällena hade skrivit ner samtalen för hand.  

Mina tolkningar från dessa telefonintervjuer tar jag upp i resultatet och 

resultatdiskussionen.  
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Resultat och analys 

Intervju med lärare 

Lärarna beskriver utbildningen som en motivationsutbildning, där eleverna, både som 

individ och i grupp får arbeta mycket med sig själva. Man arbetar mycket med 

gruppsamtal. Två gånger i veckan samlas gruppen, då får var och en får prata om det 

som denne vill. Detta kallas för ”en runda”. Tillfälle till att tala om saker som ”ligger 

nära” finns också när gruppen äter frukost tillsammans.  

Det är också en preparandutbildning; där gymnasiekompetensen kan läsas in, inför 

vidare studier. Många läser också vidare. Vad gäller inläsning av kärnämnen, är det är 

viktigt att ibland begränsa sig, säger lärarna. Dvs. om utbudet är för stort, kan det gå för 

snabbt. Det brukar enligt lärarna inte vara så bra. Det är viktigt att ta små steg, kanske 

läsa upp ett ämne eller två. Att utbildningen bygger på en lösnsingsfokuserad grund, 

lägger de ansvariga lärarna mycket stor vikt vid. De tjejer som kommer till utbildningen 

har ofta dålig självkänsla, dåligt självförtroende och tycker ofta illa om sig själva. Fokus 

i utbildningen läggs på att jobba med det som fungerar, att fokusera på det positiva. Det 

är en av de faktorer som enligt lärarna gör att eleverna trivs och stannar kvar i 

utbildningen. En av lärarna beskriver arbetssättet som ett lösningsfokuserat tänkande. 

Frågeställningar som lärarna återkommande ställer till eleverna är: 

• Vart vill du?  

• Vad vill du göra?  

• Gör det!  

 

Tankesättet går ut på att tro på människor och deras resurser. Att lita på människor, att 

dom vet vad dom vill egentligen. Alla vill ha ett bra liv, alla människor vill vara ärliga 

(se bilaga 3). ”Vi har det tänket... Och det genomsyrar... Jag hör på tjejerna att dom 

också har det tänket... Dom tar in det.”  

Något annat som lärarna i intervjun tar upp som en mycket viktig pedagogisk faktor är 

att de (lärarna) fungerar bra ihop, att de har en bra relation. Lärarna understryker också 

vikten av att de i sin lärarroll är ärliga, att de i diskussioner är öppna om sina liv, om hur 

de tänker. I den här typen av utbildning går det inte att skilja på lärarroll och den person 

man är, anser de. En annan viktig roll som lärarna har är att vara förebilder, att lärarna 
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delar med sig av sina erfarenheter; tillexempel med en sådan sak som att kunna ”ta sig 

själv med ett leende”, att det är okay att ”göra bort sig”.  

Gruppintervju 

Jag vill först förtydliga att de understrykningar som finns i efterföljande citat uppsatsen 

igenom, är gjorda av mig för att understryka betoningar. 

 

Gällande begreppet livskvalitet, tolkar jag resultatet som att dessa individers uppfattning 

av detta begrepp helt klart ligger inom det psykologiska planet. Det handlar om 

upplevelser av hälsa, goda upplevelser, positiva känslor, att kunna utgå från sina egna 

behov och att vara oberoende. 

 
”Det som är kvalité för mig... är att få känna mig helt fri... Att inte känna att man måste 
ha droger och alkohol för att... Ja, få någon livskvalité över huvud taget... Och inte 
behöva ta någon medicin... Utan kunna skapa sitt liv, alldeles själv...” 
 

När det handlar om motivationsutbildningens eventuella påverkan på elevernas 

upplevelse av självbestämmande visar det sig att utbildningen har en påverkan även här. 

Detta beskrivs tydligt när tjejerna jämför sitt tänkande före, under och efter 

utbildningen: 

 
”Just det här om man säger att före utbildningen måste jag säga att det fanns inget 
större självbestämmande för mig, just att, alltså gymnasiet var ju klart och så där, men 
man hade ju ändå inte den här... Att jag kunde ta vilket jobb jag ville, utan det blev ju 
städjobb och vården, det där typiska... Och det är ingenting för mig! Och nu känner 
jag... Under tiden jag gått här, och efter... Den här möjligheten med utbildningen har 
gjort att nu kan jag styra lite mer vad jag tycker om.” 
 
”Alltså... Förutsättningarna har egentligen inte ändrats så mycket, men det är just hur 
man tänker... Alltså jag tänkte innan utbildningen, att jag kan ju inte göra nånting... Det 
finns ju inga möjligheter för mig, jag kommer hamna på McDonalds och vantrivas 
där... Men, sen har man lärt sig här liksom, att det går ju, bara man vill, och att man 
har en massa möjligheter... Man har nästan vilka möjligheter som helst... Bara man 
bestämmer sig för det... Det känner jag har varit en stor lärdom...” 
 
Min tolkning av det eleverna beskriver är att det är deras tankesätt som har förändrats 

när det gäller självbestämmande. Tankesättet varierar med de individuella mål som 

eleverna hade när de började utbildningen, men känslan av egenmakt finns där. 
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Under mitt analysarbete framträdde olika begrepp mycket tydligt. Bland annat beskriver 

en av eleverna hur utbildningen har varit henne behjälplig till att minska sitt 

kontrollbehov, jag tolkar hennes beskrivning som att hon numer ser sin situation som 

mer hanterbar:  

 

”Ja, att jag har blivit mindre självbestämmande... än innan jag gick i utbildningen. Det 
var ett av mina mål... Att släppa kontrollen litet på mitt liv... Att det kan gå galet, å att 
det är okay om det gör det... Det var det inte innan, därför att, hade inte jag kontroll, så 
visste jag inte vad som kunde hända, och det var jag rädd för...” 
 

Att utbildningen påverkat elevers upplevelse av att kunna göra sina egna val 

framkommer 

tydligt; 

”Ja...utbildningen har ju, har ju fått mej å inse att jag förutsätter att jag kommer in på 
den utbildning jag vill komma in på, så... att de e ja som bestämmer... De e ja som 
bestämmer hur de ska gå på den utbildningen... Å i framtiden... Att jag ska studera 
vidare till det yrke jag vill ha... Det är det...” 
 
Ovanstående citat signalerar en känsla av meningsfullhet, individens upplevelse av att 

det finns en mening med att ta makten, att själv bestämma innehåll och inriktning i sin 

livssituation. Utbildningen har påverkat elevernas upplevelse av att själv välja och att 

inneha kapaciteten till detta. Att ha en tilltro till sig själv. Att insikten av att man 

förväntas göra sina egna val har med utbildningen att göra kommer tydligt fram i 

intervjun. 

 

Tydligt är också att utbildningen även har haft en påverkan när det handlar om det 

psykiska välbefinnandet hos eleverna. Berättelserna innehåller beskrivningar av 

upplevelser som vittnar om maktlöshet, uppgivenhet och stigmatisering. För att sedan 

beskriva utbildningen som en språngbräda och en väg till ett bättre mående; 

 

”Jag körde också litet på det där... Jag har ju såna psykiska problem... Så jag kommer 
liksom aldrig att kunna ha ett jobb... Det funkar ju inte... Jag kommer bli sjukskriven, å 
de... Jag kan ju börja planera redan nu, att jag ska sjukpensionera mig när jag e tjugo... 
De e lika bra... De... Va ja helt inne på...” 
 
”Ja, att få bekräftelse... Alltså, jag har varit långt nere... Men ingenting som man sa, 
skrämde nånting, utan det; Hur ska vi göra för att gå vidare? Hela tiden liksom; Ja, 
ja... Men nu är vi uppe från den där krukan... Utan det var; Så har det varit, å så är 
det... Å så går vi vidare... Å få stöd ändå, under upp å nergångar...” 
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Ovanstående citat synliggör på ett bra sätt att det stödjande förhållningssättet som 

lärarna innehar, i kombination med ett lösningsfokuserat tänkande motiverar individen 

till förändrings- och framtids tänkande. 

”Det kan ju va så där att man har en ond cirkel... Man tror att man har jättestor värld, 
men man har inte det egentligen... Att det finns människor man kan lita på, alla e inte 
så... Men man måste själv prestera! Man kan inte liksom... Det funkar inte...” 
 
”Man får en tidpunkt i sitt liv när man märker att jag måste göra något åt det här... Å 
så har man då... Som jag känner när man kommer hit... Man får ändå en hand... För 
annars kan det faktiskt va så att man är i sin kruka... Att man ser inga händer, man ser 
ingenting... Utan man; Äh, fan... Jag är ju värdelös... och det kan det va så att man är i 
en sån situation att folk runtomkring vill att man ska va den man är också... För att dom 
andra ska må bättre... Det är också en sån där sak som gör att man blir lite; Wow! 
Vilken värld! Äntligen! Nu får jag börja... Då blir det också att man blir mer motiverad 
själv... Att man... Här fick jag verkligen fundera över vem jag var... Och samtidigt ha 
jättemycket stöd av lärarna.” 
 
 
Till sist handlar det om motivationsutbildningens eventuella påverkan på nuvarande 

elevers livskvalitet. Mina tolkningar: Att få möjlighet att börja om. Att själv sätta sina 

mål, och när man ska nå dem. Att ”växa” som människa. Att inneha en tilltro till sin 

egen förmåga. Vikten av att tänka på en framtid. Positiva känslor, frånvaro av rädsla 

skapar goda upplevelser. Utveckling. 

 

”Jag tänker att när man kommer hit, så börjar man nånstans om från början... Alltså, 
på noll. Också att man ska lära sig att tänka på ett annat vis, å att här är det okay att 
vara den man är, å att, men du kan faktiskt... Att man lär sig att man kan, å... Sen när... 
Sen att man riktar in mer mot sig själv, och lär sig mer om mig själv... Och sen efter det, 
så kan man börja klättra på dom här trappstegen uppför, för att nå sitt mål, dit man vill 
gå... Man tar just de där trappstegen...” 
 

”Jag känner att det... Jag e lite nervös... Men... Att det är okay... Förut va det inte det, 
då ville jag... Då höll jag desperat fast i det jag var i... Liksom... Och jag... Skulle jag 
vara som jag var förut, då skulle jag gjort allt i min makt för att få stanna kvar här 
ännu längre... Eller så skulle jag ha hoppat av å stannat hemma igen... Men nu känns 
det okay att gå vidare, även fast jag är jättenervös... Det är inte litet skrämmande, men 
det är ändå... Jag förstår ju att jag inte kan gå kvar i det här... Jag måste gå vidare... 
Det är en positiv nervositet.” 
 

Att utbildningen har haft en påverkan på dessa individers upplevelse av 

självbestämmande, förmågan att göra sina egna val och förbättrat deras psykiska 

välbefinnande ser jag som tydligt framkommande. Att dessa faktorer i sin tur innehar en 
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påverkan på dessa personers livskvalitet och att utbildningen har en del i detta känns för 

mig klart och tydligt.  

Telefonintervjuer 

Min tolkning av telefonintervjuerna när det gäller individernas definition på begreppet 

livskvalitet, visar att t.ex. Självförverkligande, självbestämmande, att växa som 

människa, rekreation och att knyta kontakter är faktorer som tidigare elever vid 

utbildningen anser ingå i begreppet livskvalitet; 

 

”Nå framgång till det jag vill.” 

 

”Att jag inte slösar bort min tid, att jag tar vara på den tiden jag har och gör nåt jag 

mår bra av. Att hitta sin egen väg.” 

 

”Bara klara av att gå till ett ställe å vara där. Struktur.” 

 

”Nya kompisar. Nytt liv med vänner. Våga träffa andra.” 

 

”Lugn och ro.” 

 

Tidigare elevers upplevelse av självbestämmande satt i relation till 

motivationsutbildningen är att utbildningen har bidragit till ett förändringstänkande som 

i sin tur har gett en insikt, ett bättre mående, ett förändrat synsätt som rustat individen 

till att återta kontrollen och bestämma själv på ett annat sätt än tidigare; 

 

”Har alltid velat bestämma, fick inte... Är det mitt fel? Utveckling... Nu får jag 
bestämma själv... Hur andra beter sig... Jag är lika vuxen...” 
 
 
”Jag trodde det här med självbestämmande och kontroll, allting... Då var man ensam 
och stark, man behövde ingen där... Vilket inte alls var sådär... Och det tror jag att jag 
lärde mig på utbildningen, att alla behöver någon... Man måste bara lära sig att släppa 
in folk... Självbestämmande för mig hör ihop med självkänsla.” 
 

”Ville själv. Bra grej, bättre mående.” 
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”skulle aldrig läsa. Mer öppen.” 

 

”Dåligt. Fått mer på fötterna.” 

 

Jag har i mitt analyserande kommit fram till att tidigare elevers upplevelse av att kunna 

göra sina egna val har influerats av motivationsutbildningen. Faktorer som att till 

exempel få möjlighet att arbeta i en mindre gruppkonstellation skapar en trygghet. Detta 

i sin tur ger bra förutsättningar, skapar ett förtroende, både till sig själv och till 

omgivningen. Detta ger individen självförtroende och möjlighet att växa som individ. 

Därigenom skapas vägar till egna val; 

 

”Jag kunde men höll det för mig själv. Vågar visa vad du kunde. Kunna vara den jag 
är... ” 
 

”Jag har haft självförtroende men inte självkänsla nog att gör dom där sakerna... 
Utbildningen gjorde att jag blev medveten om ”Diffe” så kunde jag liksom tänka så 
här: Jag vet att jag kan det här, det är bara ”Diffe” som snackar nu, liksom... Du 
klarar av det...” 
 
 
”Har stärkts pga. mindre grupp, trygg, vågar utvecklas, övningar och bra grupp.” 
 

”Mycket bättre, få beröm, ta ansvar, bra bemötande.” 

 

”Självförtroendet var sämre. Bra, Bättre.” 

Jag tolkar det definitivt som att motivationsutbildningen inverkat i de tidigare elevernas 

psykiska välbefinnande. Intervjupersonerna beskriver ett bättre mående efter 

utbildningen; 

 
”Började tappa hoppet. Svart block över en... Vad ska det tjäna till? Det blir aldrig som 
jag vill.. Vill inte studera.  
Studerar nu, kämpar för att nå till universitetet.” 
 
 
”Jag var arg. Jag hade sån stor ilska inom mig. Först nu inser jag hur mycket 
utbildningen  betydde för mig. I efterhand ser jag hur mycket bättre jag mår.” 
 
 
”Mycket, mycket bättre. Allt man klarar av stärker en.” 
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”Inge bra alls. Utbildningen har varit en språngbräda.” 
 
 
”Bra.” 
 
 
Att motivationsutbildningen har en påverkan på tidigare deltagares livskvalitet 

framkommer klart. Utbildningen har upplevts som över förväntningarna, rolig och 

stimulerande, strukturen har öppnat upp för utökade målsättningar och valmöjligheter. 

Ett förverkligande av mål har gjorts möjligt; 

 

”Ville komma in på annan utbildning. Komma i tid, sköta mig, öppenhet, ta kritik, 
argument, komma på benen. Det blev ännu roligare!” 
 
 
”Mina mål från början var att gå den här jäkla kursen för att få folk att sluta tjata på 
mig... 1 termin eller 2... Nu är jag inne på mitt tredje år! ”Få struktur. Sen föll det på 
plats... Ska läsa in gymnasiet.” 
 
 
”Se vad det var. Träffa folk.  
 
 
”Fick under utbildningen reda på en annan utbildning... Ska läsa vidare...” 
 
 
”Få jobb, ha nåt att göra. Har fått fast tjänst.” 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
 
Eftersom jag ville söka subjektiv förståelse i huruvida motivationsutbildningen påverkar 

individers livskvalitet, har jag lagt ner stor möda på att finna det förfaringssätt som bäst 

kan ge en inblick i detta. Urval av intervjupersoner och metod har valts för att göra 

undersökningen så valid som möjligt. Jag anser att en reflexiv intervjumetod med öppna 

frågor av analytisk art, är det bästa sättet att få fram rimliga tolkningar av individers 

upplevelse. Detta beskrivs även av Thomsson, (2002). 

 

När det gäller databearbetning så kunde jag helt klart ha valt en lättare väg. 

Att genomföra intervjuer som är ”öppna” och dessutom skriva ner dessa intervjuer 

ordagrant, resulterar i många timmars skrivande. Resultatet av detta skrivande blir i sin 

tur ett stort antal sidor som skall analyseras. Jag tycker ändå att det var värt arbetet. Det 

som framkom i utskrifterna och som blev alltmer tydligt under analysarbetets gång, 

hade nog varit svårt att få fram på något annat sätt. Detta förfaringssätt med ”öppna” 

frågor gav mig ett stort material att arbeta med.  

 

En skillnad och också en nackdel mellan gruppintervjun och telefonintervjuerna, var att 

resultatet från telefonintervjuerna blev betydligt mindre än resultatet från 

gruppintervjun. Detta till viss del av förklarliga skäl, då jag under telefonintervjuerna ej 

använde mig av bandspelare vilket gjorde svaren mer kortfattat nedskrivna. En annan 

faktor till att telefonintervjuerna blev mer innehållsfattiga tror jag var att 

intervjuförhållandet blev mindre behagligt. Bara det faktum att intervjuare och 

respondent inte har ögonkontakt är en nackdel. Denna bristande kontakt minskar även 

den möjlighet till den reflexivitet som beskrivs av Thomsson (2002). 

 

Att gruppen under gruppintervjun samspelade med varandra tror jag också var en 

bidragande orsak till ett ”större” resultat. Thomsson (2002) beskriver detta samspel som 

en av fördelarna med att använda sig av gruppintervjuer. 

Under analysarbetet upplevde jag att materialet från telefonintervjuerna på grund av sitt 

något tunna innehåll, var svårare att tolka än materialet från gruppintervjun. Å andra 

sidan är det av stort intresse att få ta del av några individuella erfarenheter av dessa 
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tidigare elever som efter utbildningen har haft möjlighet att ”prova sina vingar. Jag tror 

dock att två stycken gruppintervjuer skulle ha gett ett ännu mer täckande resultat. 

Resultatdiskussion 

Sörensen och Naess (1996) definierar begreppet livskvalitet som ett psykologiskt, 

subjektivt begrepp. Författarna har ett subjektivt ”välbefinnande perspektiv” som 

utgångspunkt. 

Jag har i min undersökning också delvis utgått från detta subjektiva tänkande. Därav 

min första frågeställning som handlar om individens definition av begreppet livskvalitet. 

Naess (1999) propagerar för den subjektiva infallsvinkeln när det handlar om betydelsen 

av livskvalitet. Jag delar verkligen denna uppfattning efter dessa intervjuer. Det 

framkommer tydligt att individers värderingar och uppfattningar, både om sig själva 

som individer och som en del i ett sammanhang, har förändrats som en följd av den 

aktuella motivationsutbildningen. 

 

I samstämmighet med Sörensen och Naess (1996) tror jag att individens upplevda 

livskvalitet grundar sig på vilka erfarenheter och i vilken livssituation individen 

befinner sig i. Goda upplevelser, självuppfattning och frigörandet av individens egna 

resurser bidrar till människors upplevelse av livskvalitet. Detta är komponenter som 

även beskrivs av intervjupersonerna, dock med andra ord. 

 

Naess (1975) definierar begreppet livskvalitet i tidskriften Livskvalitet som målsettning 

for velferdsforskningen, som helt psykologiskt. Att Naess och respondenternas 

definition av livskvalité samstämmer med varandra är för mig mycket klart och tydligt. 

Dessa individers uppfattning av livskvalitet ligger alltså inom det psykologiska området. 

Jag valde, med anledning av begreppet livskvalitet komplexitet att inför detta arbete 

definiera tre faktorer som kan innefatta begreppet livskvalitet. Dessa handlade om 

huruvida motivationsutbilningen har påverkat individernas upplevelse av 

självbestämmande, att kunna göra sina egna val och det psykiska välbefinnandet. När 

jag analyserade svaren som framkommit under dessa frågeställningar, var det tre 

komponenter som jag återkommande skrivit under rubriken tema. Dessa var 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. (Antonovsky, 2005) Detta indikerar att 

intervjupersonerna upplever situationen som de befinner sig i som sammanhängande 

 30 



och förklarlig, att de införskaffar sig de resurser som behövs för att klara av situationer 

som de ställs inför och att de har motivationen för att kämpa sig igenom svårigheter.  

I Lindfors (2002) studie (refererad av Evertsson och Jönsson, 2003), definieras det 

psykiska välbefinnandet utifrån individens återhämtnings- och anpassningsförmåga trots 

svårigheter. Den här definitionen samstämde väl med respondenternas beskrivning av 

sina framsteg.   

Respondenterna beskriver i intervjuerna olika förändringar i sitt tankesätt och 

förhållningssätt som en följd av utbildningen.  

Medin och Alexandersson (2000) skriver att empowerment-processen grundar sig i en 

tro på att människan kan göra sina egna val. Detta beskrivs på ett mycket liknande sätt 

av lärarna i den motivationsutbildning som jag har undersökt.  

Elevernas beskrivning av deras förändrade tankesätt över den egna förmågan och 

tilltron till sig själv när det gäller självbestämmande och förmåga till egna val styrker 

enligt min mening empowerment-teorin.    

Ur helheten från intervjuerna framträder även begrepp som bekräftelse, att man i 

motivationsutbildningen upplever att man blivit ”sedd”. Självkänsla och självförtroende 

är andra faktorer som återkommer intervjuerna igenom.  

Antonovsky (2005) skriver i boken Hälsans mysterium om vikten av att tala om en 

grupp- KASAM (Känsla av sammanhang). Antonovsky tar upp vilken betydelse det har 

för individen om denne tillhör en grupp som innehar en svag- eller stark KASAM. 

Antonovsky menar att individens utveckling och förändring kan ha sitt ursprung ur 

gruppens KASAM. Han menar också att när gruppen som individen tillhör, ställs inför 

problem, så betyder individens KASAM mindre än gruppens. 

Jag tänker mig följande, med stöd av Antonovskys ovanstående grupp- teori; En individ 

som kommer från en grupp med svag KASAM, till en gruppering som med stöd från 

varandra och en trygg miljö, har stora möjligheter till att skapa sig stark grupp-

KASAM. Detta skapar i sin tur förutsättningar för denne individ att stärka sin egen 

känsla av sammanhang. När det gäller den undersökta motivationsutbildningen, har 

gruppdynamiken och förhållningssättet från såväl lärare som eleverna sinsemellan varit 

viktiga komponenter för elevernas individuella utveckling. Det gäller även för gruppens 

gemensamma utveckling.  

När det gäller de resultat som framkommit, anser jag det relevant att fundera litet över 

om det fullt ut är den aktuella utbildningen som har påverkat dessa elever, tidigare och 

nuvarande. Kan det finnas aspekter av så kallad självläkning och en naturlig 
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mognadsprocess hos individerna själva? Naturligtvis måste jag hysa en öppenhet för att 

det kan förhålla sig på det viset. Viktigt är att hysa en medvetenhet för att faktorer hos 

individerna, yttre och inre omständigheter, kan inneha en påverkan på resultatet. 

Slutsats 

Efter denna mycket begränsade undersökning, där jag inte varit ute efter några 

definitiva generaliserbara resultat, tycker jag att jag har fått svar på mina 

frågeställningar. Tydligt är att frågeställningarna tangerar varandra. Svaren visar att alla 

delarna blir en helhet. 

Mitt syfte med undersökningen har uppnåtts. Att respondenternas livskvalitet har 

påverkats av motivationsutbildningen är det för mig ingen tvekan om. De olika 

berättelserna vittnar om att utbildningen har bidragit till elevers känsla av sammanhang. 

Detta skapar i förlängningen ett psykiskt välbefinnande, upplevelsen av att kunna göra 

sina egna val och en upplevelse av självbestämmande.  

Min tolkning av helheten av såväl telefonintervjuerna som gruppintervjun, är att 

utbildningen har haft en påverkan på både nuvarande och tidigare elevers upplevelse av 

självbestämmande, förmågan att göra sina egna val och förbättrat deras psykiska 

välbefinnande och att dessa personers livskvalitet har påverkats av utbildningen.  

 
Jag hoppas att min kvalitativa infallsvinkel kanske kan ha betydelse inom 

forskningsområdet och för de lärare och annan personal som arbetar med unga 

människor i en lärosituation.  

De implikationer på rehabilitering som mitt undersökningsområde innehar är klart och 

tydligt. Detta handlar om individer som den ”traditionella” skolan inte har kunnat 

hjälpa. 

Maria Antepohl (1994) skriver i sitt examensarbete bland annat att ett misslyckande i 

skolan kan, i synnerhet för flickor, vara grunden till fler, allvarliga problem. Detta 

väcker hos mig nya frågeställningar som handlar om huruvida det överhuvudtaget är 

möjligt att fullt ut applicera ett lösningfokuserat arbetssätt som innefattar hela 

individens sociala och psykologiska situation i våra ”traditionella” skolor. Om detta 

verkligen kunde genomföras skulle en rehabilitering av unga människor, som egentligen 

innehar stora resurser, ej vara nödvändig. 
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Bilaga 1, mål och riktlinjer med motivationsutbildningen.   

 
Mål Vad innebär det? Arbetssätt Din insats 
Få en ökad tillit till 
dig själv: 
 

Bättre 
självförtroende. 
Lära känna dig själv 
lite mer. 
Bli mer synlig för 
dig själv och andra. 
Upptäcka hur du 
fungerar 
tillsammans med 
andra människor. 
Få ta större plats och 
utrymme än du 
kanske gjort 
tidigare. 
Förstå att du är 
viktig 
- det märks om du 
inte är där. 
Alla duger och varje 
människa har något 
unikt att tillföra. 
 

Livskunskap; Samtal 
kring livsfrågor. 
Vardagspsykologi; 
Hur fungerar vi 
människor? 
Problemlösning i 
grupp. 
Tjejforum. Samtal 
kring livsfrågor för 
unga kvinnor. 
Delaktighet i beslut 
Runda två gånger i 
veckan 
Individuella samtal. 
Vi är noga med tider 
och att du hör av dig 
vid sjukdom. 
Problemlösning. 
 

Våga berätta om dig 
själv och samtala 
kring ditt liv. 
Vara öppen för nya 
situationer. 
Titta på dina 
beteenden. 
Ställa upp på 
gruppen. 
Tillföra positiv 
energi. 
Medverka även då 
något känns tråkigt 
eller svårt. 
MOD 
 

Mål Vad innebär det? Arbetssätt Din insats 
Få en bättre struktur 
i din vardag. 
 

Öka din uthållighet. 
Göra upp med gamla 
mönster 
Våga lyckas! 
 
 

Delta i skolans 
gemensamma 
aktiviteter. 
 

Närvara varje dag 
även om du känner 
dig hängig och det tar 
emot. 
Meddela per telefon 
vid sjukdom. 
Träna på att komma 
ihåg gemensamma 
beslut. 
Fullfölja det som är 
bestämt. Hålla avtal. 
Ärlighet. 
Eget ansvar! 
 

Mål Vad innebär det? Arbetssätt Din insats 
Efter avslutad kurs 
gå vidare till högre 
utbildning, arbete 
eller yrkespraktik 
 

Samtala kring 
självbild. 
Höja ribban för vad 
du tror är möjligt. 

Lära känna 
Folkhögskolans 
kursprogram samt 
andra lärare och 
elever på skolan. 

God närvaro och 
samarbetsförmåga. 
Villighet och 
förmåga att ta eget 
ansvar. 
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Bilaga 2, intervjuguide.  

 

 

1. Vad är livskvalitet för dig? 

 

2. Din upplevelse av självbestämmande: 

 

• Före utbildningen 

• Efter utbildningen 

 

 

 3. Din upplevelse av självförtroende 

 

• Före utbildningen 

• Efter utbildningen 

 

4. Hur mådde du innan utbildningen? Hur mår du nu? 

 

5. Dina mål med utbildningen, blev det som du tänkt? 

 

6. Vad har/hade du för mål och förväntningar för framtiden, efter   

 utbildningen? 
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Bilaga 3, förhållningssätt i utbildningen. 

 

• Tydlighet – behov av en ram 

• KASAM – modellen 

Begriplighet 

      Meningsfullhet 

      Hanterbarhet 

 

• Lösningsfokuserat – titta framåt, gräv inte 

• Tydliga individuella mål 

• Hjälpa deltagarna till ett bättre mående 

• Här och nu 

• Säga som det är 

• Jobba utifrån människans fria val 

 

Människosyn: 

• Alla människor är i grunden goda 

• Alla vill utvecklas 

• Alla vill ha roligt 

• Alla vill ha en meningsfull sysselsättning 

• Alla har drömmar och mål 

•  Alla vill ha bekräftelse 

• Alla har svaren själva 

 

Ditt val här och nu påverkar din framtid! 
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