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Abstrakt 
 
Bakgrund: Utsatta grupper som saknar studier eller arbete riskerar att permanenta sin 
situation i utanförskap. Många i dessa grupper är i behov av särskilt stöd och hjälp från 
samhället. Arbetsmarknadsåtgärden Amå (fingerat namn) har en sådan uppgift. Amås syfte är 
att stödja individer i behov av samverkande rehabiliteringsinsatser och att underlätta 
möjligheterna för individer att nå egen försörjning.  
Syfte: Att belysa upplevelser kring stödet som framgångsfaktor i Amå som bidragit till 
arbete/studier.  
Metod: En intervjustudie med fem respondenter som lyckades komma ut i arbete eller studier 
efter avslutat tid i Amå. Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer.  
Materialet bearbetades med en kvalitativ innehållsanalys på manifest nivå enligt Graneheim 
och Lundmans modell.  
Resultat: Stödbehoven varierade mellan individerna och behövde anpassas efter individuella 
behov och förutsättningar, vilket också kunde mötas i Amå. Behoven av stöd låg ofta utanför 
det som var kopplat till arbetsmarknaden.  
Diskussion: För respondenternas möjligheter att komma ut till arbete eller studier var den 
nära personliga kontakten och stödet från handledaren avgörande. Det väsentliga i 
stödinsatserna var att respondenterna upplevde att de möttes av engagemang i den situation de 
befann sig. 
Slutsats: För personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kan behövas särskilda 
stödinsatser för att personerna ska kunna bli ”anställningsbar” eller gå ut i studier.  
Stödet och hjälpen bör utformas så att den enskilde deltagaren sätts i centrum och att en det 
finns en positiv förväntan på individen och dess resurser. Insatserna behöver kunna varieras 
utifrån individens personliga behov och förutsättningar och innefatta hela dennes 
livssituation. Kontinuerliga möten och en plats med trygga möten och engagerade, flexibla 
handledare har studien visat sig vara en grund att stå på. Arbetsmarknadsåtgärdens längd i tid 
har påverkan om ett förtroende ska kunna etableras. 
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Inledning 

 

I mitten av 90-talet var jag inskriven i ett arbetslöshetsprojekt och fick uppleva hur det kändes 

från insidan. Erfarenheten blev för mig en blandad känsla av maktlöshet men också att det 

ändå fanns en vilja att ge mig hjälp till att komma vidare. Stora delar av hjälpen kom att 

handla om datorkunskap och att skriva CV, förvisso viktig kunskap, men jag upplevde att det 

saknades något. Mitt intresse för metoder och stödinsatser för människor som är eller har varit 

särskilt utsatta har funnits med sedan mitt första sommarjobb inom psykiatrin, och det 

intresset har följt mig genom livet. Valet att studera stödets betydelse kopplar ihop dessa två 

teman - erfarenheten från psykiatrin och erfarenheten från arbetslöshetsprojekt.  

Nu är det klart att mycket har hänt sedan den tiden jag deltog i arbetslöshetsåtgärden och nya 

metoder och tankesätt har utvecklas. Till min glädje förstår jag att en förändring håller på att 

ske mot en större helhetssyn av människan. Utvecklingen som ännu är i sin linda har en ny 

syn på rehabilitering som inger hopp om att det är möjligt med förändring. Förhoppningsvis 

kan studier om nya sätt att möta behovet av stöd och hjälpinsatser för människor i utsatta 

situationer ge kunskap om vilken form av stöd som fungerar.   

 

1. Bakgrund 

Den 8 maj 2013 visar en rapport från Arbetsförmedlingen att 77 000 personer som är mellan 

16-29 år inte har arbetat eller studerat på tre år i rad. Av dessa har drygt 20 000 aldrig varit 

inskrivna på Arbetsförmedlingen eller haft kontakt med sin hemkommun 

(Arbetsförmedlingen [Af ], 2013a). En avhandling av Angelin (2009) som undersökt 

effekterna av 90-talets ungdomsarbetslöshet visar att unga vuxna som hade allvarliga problem 

på arbetsmarknaden under etableringsfasen upplever senare i livet ofta mer problematiska 

levnadsförhållanden jämfört med den övriga befolkningen i samma ålder. Det återkommande 

mönstret i undersökningen var att de som studerades hade många olika problem samtidigt och 

att tidig ungdomsarbetslöshet leder till en social utstötningsprocess som i värsta fall riskerar 

att bli livslång. 

 

Arbetsförmedlingens uppdrag och särskilda uppdragsområde är bl.a. att prioritera dem som 

befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, att personer med sämst jobbchanser får de insatser 
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de har behov av för att hitta ett arbete (Af, 2013b). För att möta de utmaningar som dagens 

samhälle ställs inför så har jobbcoachingen blivit ett sätt att försöka möta problemen med 

arbetslöshet. Ett annat sätt har varit att det startats ett antal arbetsmarknadsprojekt runt om i 

landet som har riktat sig till personer som är i behov av särskilda insatser. I snitt per månad 

deltog 290 personer i sådana projekt 2011 (Institutet för arbetsmarknads- och 

utbildningspolitisk utvärdering 2012).  

 Som ett led i arbetsmarknadspolitiken förstärktes insatserna 2010, för kort- och 

långtidsarbetslösa. Coachingen, arbetspraktiken och den praktiska kompetensutvecklingen 

förstärktes med nya platser (Regeringskansliet, 2010).  

Riksrevisionens uppdrag är att granska vad statens pengar går till och hur effektivt de 

används. Den 14 maj 2013 kom Riksrevisionens granskning och sammanfattning om statens 

insatser genom Arbetsförmedlingen för att stödja ungdomars etablering på arbetsmarknaden 

är effektiva. Bedömningen säger att Arbetsförmedlingens arbete för arbetslösa ungdomar kan 

bli mer effektiv, och att det finns indikationer på att Arbetsförmedlingen i viss utsträckning 

kan behöva utveckla arbetsmetoder som är särskilt anpassade för ungdomar med svagare 

ställning på arbetsmarknaden.  

 

... alla ungdomar har dock inte samma behov och då är det viktigt att kunna identifiera 
dem som behöver mer stöd för att kunna ge rätt insats. Närmare hälften av 
arbetsförmedlarna upplever dock att de inte har tillräckliga möjligheter att ge ett 
anpassat stöd. Regelverket och brist på tid upplevs vara problemen.  
(Riksrevisionen, 2013) 

 

En del av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna drivs via Samordningsförbundet som kom 

till utifrån problemen när människor var i behov av mer omfattande rehabiliteringsinsatser, 

med fler aktörer inblandade, riskerade att hamna i en rundgång mellan myndigheterna. Som 

ett led i försöken att minska risken för rundgång och för att samhällets resurser för 

rehabilitering ska användas på ett kostnadseffektivt sätt tillkom en ny lag som togs i kraft 

januari 2004. År 2013 finns det 82 samordningsförbund. 221 kommuner samverkar med 

landsting/region, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genom denna samverkansform 

(Finsam, 2013). 

 

Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.  
1 § Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett samordningsområde bedrivas 
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,  
kommun och landsting för att uppnå en effektiv resursanvändning.  
(SFS 2003:1210) 
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Utvärderingarna inom Europeiska socialfonden kan kopplas till mer övergripande frågor som 

utvecklingen av en kunskapsbaserad arbetsmarknadspolitik och evidensbaserade arbetssätt. På 

uppdrag av Temagruppen Unga i arbetslivet och Europeiska socialfonden har Joakim 

Tranquist i en översikt från 2012 analyserat ett urval av utvärderingar för att undersöka om 

generell kunskap kan utvinnas från ett större antal utvärderingar av arbetsmarknadsprojekt. 

Enkäterna som analyserades visade att många av dem använder sig av olika arbetsinslag och 

metoder, från friskvård, samtal, psykologstöd och motivationshöjande insatser till mer 

traditionella arbetsmarknadsåtgärder. Överlag var utvärderarnas bedömning att de insatser och 

metoder som används fungerar bra utifrån syftet att unga deltagare ska gå vidare till studier 

eller arbete. Genomgången av utvärderingarna visade ändå att det är svårt att genom 

utvärderingarna analysera olika metoder och arbetssätt och vilka effekter dessa får (Tranquist, 

2012).  

 

1.2 Rehabiliteringsbegreppet  

Rehabiliteringsbegreppet är svårt att avgränsa. Från att ursprungligen ha använts inom det 

medicinska området har den kommit att brukas inom den sociala, psykologiska och 

arbetsorganisatoriska sektorer (Ekholm et al. 2002).  Någon enhetlig definition av 

rehabiliteringsbegrepp saknas, och det är uppenbart att de olika definitionerna präglas av 

såväl olika tidsepoker och skilda synsätt. SOU (2006: 107) definierar begreppet; 

”Rehabilitering i vid mening omfattar medicinsk, social och yrkesinriktad rehabilitering.” 

Vidare ”Den yrkesinriktade rehabiliteringen vänder sig till människor som av medicinska, 

sociala eller liknande skäl har svårt att erhålla och behålla ett arbete. Den ska hjälpa dessa att 

stärka sin ställning på arbetsmarknaden.” (sid. 150) 

I Svenska Akademins ordlista (2006) förklaras begreppet med; ”ge ngn upprättelse, 

återupprättelse, återupprätta; återanpassa till arbetslivet efter skada el. sjukdom.” (sid. 749) 

Ordet rehabilitering härstammar från latinets Re- åter och medeltida latinets Habilita´re - 

ordna (Svensk ordbok 2009). 

 

1.3 Framgångsfaktorer vid rehabilitering 
Det finns en hel del tidigare forskning kring hinder och framgångsfaktorer för återkomst till 

arbete. Ekholm et al. (2002) har i sin rapport, Hinder och framgångsfaktorer i 

rehabiliteringsprocessen bl.a. tagit upp de psykologiska aspekterna för återgång till arbete. 
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Faktorer som är kopplade till högre sannolikhet för återgång till arbete har visat sig vara gott 

självförtroende, hög livstillfredställelse, god upplevd hälsa, samarbetsbenägna med ”intern 

locus of control” och att de själva tror de ska återgå till arbete har större sannolikhet att återgå 

till arbetslivet. Locus of control är var kontrollen över händelser i livet är lokaliserad. Man 

skiljer mellan inre och yttre locus of control. Den inre, intern locus of control, innebär att 

kontrollen förläggs inom individen. De som upplever att resultaten är villkorade 

av yttre krafter såsom tur, slump, öde och andras kraft, eller är av den uppfattningen 

att händelser är oförutsägbara på grund av de många svårigheter i miljön, har en hög yttre 

locus of control (Millet, 2005).  

En del av studien av Ekholm et al. (2002) handlade om identifiera situationer och företeelser 

som underlättat arbetsåtergång. En betydelsefull drivkraft visade sig vara lust och längtan 

efter meningsfull sysselsättning.  

 

Det finns också beskrivet att arbetslösa kan uppvisa en stark motivation till att söka arbete, 

men att skälet till den höga motivationen till att söka arbete kan variera stort (Vansteenkiste, 

Lens, De Witte & Feather, 2005). Detta kunde förklaras med att synen på arbetslösheten 

varierade. En del såg det som en möjlighet att utveckla sina förmågor. Andra kunde känna sig 

mer pressade och kontrollerade i sitt arbetssökande (Vansteenkiste et al. 2005).  

Viljans och motivationens betydelse för återgång till arbete nämns också i Ekholm et al. 

(2002) rapport. Där beskrivs viljan och motivationen som en stark drivkraft som kunde 

övervinna hinder på vägen. Dr Aaron Antonovsky sökte svar på mysteriet varför somliga 

människor klarar svåra påfrestningar som för andra leder till stress och lidande (Winroth & 

Rydqvist 2008). KASAM (Känsla av sammanhang) består av tre olika delar, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Balansen mellan dessa tre kommer att påverka hur du 

hanterar svåra situationer och hur du kommer att må (Antonovsky, 2005). 

Starrin, Jönsson och Rantakeisu (2001) beskriver i sin studie, där de använder KASAM för att 

förklara varför arbetslöshet kan vara så smärtsamt för vissa, medan andra knappt påverkas 

alls. Studien visade att arbetslösa, jämfört med människor i arbete, uppvisade en mycket lägre 

nivå av KASAM i genomsnitt och de faktorer som påverkade graden av KASAM var 

tillgänglighet eller bristen av materiella eller sociala resurser. En slutsats från en studie av 

Leino-Loison, Gien, Katajisto och Välimäki (2004) säger att med bättre ekonomiska 

förutsättningar tillsammans med god mental hälsa, desto starkare är de arbetssökandes 

KASAM. Vad som kan underlätta för återgång till arbete konstateras i en slutrapport, Mot 

arbetslivet med skyddsnät (Urban, Holmberg, Ray, Boman, Lögdlund & Johansson, 2011), att 
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det finns behov av personligt ombud. Människor som varit arbetslösa länge kan ha många 

olika problem. Det kan ta lång tid och behöva flera olika professioner för att kunna komma 

närmare arbetslivet. Att bygga nära kontakt med en representant för myndigheterna kan 

underlätta vägen till olika vård och insatser som individen behöver. Behovet av att ha en 

social plattform i tillvaron lyftes också fram som en viktig del i resultatet.  Alain Topor 

(2004) beskriver att vändpunkten för människor kan komma då personen befinner sig i ett 

tillstånd då den upplever sig inte längre vara nöjd med den nivå i livet den tidigare klarat sig 

på. Misstanken hos personen infinner sig om att det finns outnyttjade inre resurser som ännu 

inte använts och detta bidrar till utvecklingen.   

 

1.4 Stödmodeller i studien  

1.4.1 Coaching 

Ordet coach började användas på 1500-talet och betydde galavagn eller turistbuss. Ordets 

betydelse är en metafor för något eller någon som transporterar människor till en önskad plats. 

Ordet började senare användas i sammanhang där coachen hade uppdrag att hjälpa 

idrottsutövares prestation (Gjerde, 2012).  Mellan 1937 och i slutet av 60-talet publicerades få 

vetenskapliga artiklar om coaching. På 70-talet dök idrottscoacherna idéer och metoder och 

utvecklades inom områden såsom organisationsapparaterna. För näringslivet dröjde det till 

80-talet innan begreppet coaching tog plats på allvar. Coaching kliver in i den akademiska 

världen i slutet av 90-talet. Den första coaching konferensen i Europa ägde rum 1998 (Gjerde, 

2012). Den moderna formen av Coaching har formats utifrån flera håll, lösningsinriktad 

terapi, organisationspsykologi, idrottspsykologi och egenutveckling och har haft en 

explosionsartad tillväxt i vårt samhälle. Idag råder det en oenighet om vad coaching 

egentligen innebär. Ives (2008) har gjort en översikt över de olika coaching metoderna och 

inriktningar och konstaterar de kan skilja sig åt ganska markant. Han menar att när 

coachingen utvecklats med nya idéer och tekniker så har den också blivit svårare att definiera. 

Gjerde (2012) menar att coaching kan grovt delas in i två riktningar. Det ena är de som hävdar 

att coaching är allt det man gör för att frigöra människans potential och den andra sidan som 

hävdar att coaching inte alls är något samlingsbegrepp, utan ett bestämt sätt att göra det på.  

Trots oenighet så finns det vissa drag inom coachingen som kan anses gemensamma skriver 

Ives (2008). De är bl.a. 
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– A systematic process designed to facilitate development (change), whether cognitive, 

emotional or behavioural.  

– Creates a relationship within which the client agrees to be held accountable for the 

choices she makes.  

– Aims to encourage coachees to assume charge of their life. 

– An individualised, tailor-made approach.    

– Focused on the achievement of a clear stated goal, rather than problem analysis.  

(Ives, 2008) 

 

1.4.2 Case Management 

Bakgrunden till dagens case management- metoder har sina rötter i det tidiga 1900-talets 

USA. Det var då socialarbetarna som började medlade mellan den specialiserade vården och 

patienternas sociala nätverk och som stöttade patienterna i att komma tillbaka till ett normalt 

liv efter vistelser på vårdinstitutioner (Piuva & Lobos, 2007). Med tiden har olika former, 

med olika innehåll utvecklats. 

Entreprenörsmodellen: Case managern har budgetansvar och ansvarar för att ta fram ett 

servicepaket i samråd med klienten. Syftet är att minska kostnader genom att administrera 

behov i relation till tillgången på vård (Payne, 2000). 

Mäklarmodellen: Case managern har en assisterande roll till klientens upprättande av 

planering och styra den service insatser som klinten väljer. Modellens syfte är att öka 

möjligheterna för brukare att få mer kontroll över sina liv (Payne, 2008). 

De multiprofessionella modellerna: Ett samlingsnamn för flera modeller, där de mest kända 

är Assertive Community Treatment (ACT), Clinical Case Management (CCM) och Intensive 

Case Management (ICM).  Case Managern har i dessa modeller oftast ett fåtal klienter som 

denna försöker etablera en nära kontakt med (Piuva & Lobos, 2007). Det som skiljer dessa 

modeller från entreprenörsmodellen och mäklarmodellen är att case managern inte bara är 

förmedlare av insatser utan också den som har den närmaste relationen med 

klienten/patienten. I resursmodellen ses relationen mellan klient och case manager som 

mycket betydelsefull. Case managern ses som en ombudsman för klienten och bidrar både 

genom eget stöd och samordning av stöd från andra aktörer för att hjälpa individen att nå sina 

egna mål (Malm 2002). På 1970- och 1980-talet växte ACT-modellen och The Strengths 

model fram (Vahlne Westerhäll et al. 2010). Vahlne Westerhäll et al. beskriver ACT-modellen 

med att arbetet bedrivs i multidisciplinära team och målgruppen är i huvudsak personer med 
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svårare psykiska besvär. Teamet har ett kontinuerligt ansvar för vårdbehovet och ska ha 

krisservice alla dygnets timmar. The Strengths model bedöms vara den modell som står 

närmast den rehabilitering som bedrivs inom socialförsäkringssystemet i Sverige och har som 

uppgift att rehabilitera individer tillbaks till arbete. Modellen bygger på sex principer som 

finns återgiven i Rapp och Goscha (2012). (Se principerna nedan.) 

 

1. People with psychiatric disabilities can recover, reclaim, and transform their lives. 

2. The focus is on indivdual strengths rather than deficits. 

3. The community is viewed as an oasis of resourses. 

4. The client is the director of the helping process. 

5. The worker – client relationship is primary and essential. 

6. The primary setting for our work is the community. 

(Rapp & Goscha, 2012) 

1.5 En beskrivning av Amå  
Amå har som projekt inledningsvis finansierats av Samordningsförbundet och Härnösands 

kommun har stått som projektägare vilket bl.a. inneburit att handledarna har varit anställda av 

kommunen. Fr.o.m. 2012 är Amå en implementerad verksamhet i kommunen men har 

fortfarande en delfinansiering från Samordningsförbundet. Detta gör att man bibehåller 

samverkansformen som beredningsgruppen utgör. Tiden för deltagande i verksamheten är upp 

till ett år. Amå startade som projekt 2008 i januari och blev en permanent verksamhet januari 

2012. Genomsnittsåldern för deltagarna är 27 år (2011-06-01). Amå har 20 platser och 

principen bygger på en ut- en in. Myndigheterna; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 

Kommunens Socialförvaltning, Arbetsmarknadsenheten och Landstinget kan aktualisera till 

Amå. Beredningsgruppen bereder ärendena innan det kan bli aktuellt att deltaga. Kriterierna 

för att delta i åtgärden krävs att ha fyllt 18år och vara aktuell hos mist två av de samverkande 

myndigheterna. Man får heller inte vara aktiv i alkohol- eller drogmissbruk Det huvudsakliga 

syftet med Amå är att stödja individer i behov av samverkande rehabiliteringsinsatser och att 

underlätta för individer att nå egen försörjning (Härnösands kommun, 2013). 

 

Individuella samtal, gruppträffar 2 ggr/veckan och samverkan med andra aktörer är 

verksamhetens byggstenar. Förändringsprocessen är individuell och kan beskrivas som; fokus 

ligger på individens egna upplevelser - nya insikter om situation/behov - lust/motivation - 
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eget ansvar, delaktighet, egna resurser - delmål/mål - undanröja hinder för att komma närmare 

egen försörjning.  

 

Individen som blir aktualiserad till Amå inleder med tre träffar då, individen kan välja Amå, 

vilket innebär att den aktualiserade måste ta ett aktivt beslut att vilja vara med. Därefter kan 

en individuell plan upprättas och man ingår en överenskommelse med individen och en 

självskattning görs över de egna resurserna.  

 

Den teoretiska ramen kring arbetet på Amå bygger på  

 

– Case Management resursmodellen 

– Ett jag strukturerat förhållningssätt 

– Situationsanpassat ledarskap.  

(Projektledare Amå, personlig kommunikation, 17 april, 2013) 

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att belysa upplevelser kring stöd som framgångsfaktor i Amås 

verksamhet som bidragit till arbete/studier.  

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

– Vilket stöd upplever du verksamheten på Amå gett dig?  

– Vad fick du hjälp med? 

3. Metod  

3.1 Begreppsbeskrivning 
I resultat och diskussion så kommer handledarbegreppet att användas. Det beror på att 

samtliga respondenter använde begreppet under intervjuerna och är ett vedertaget begrepp på 

Amå. Lauvås och Handal (2001) menar att avgränsningar i handledningsbegreppet är svåra att 

göra med tanke på att utvecklingen av begreppen skett inom olika fält, exempelvis 

sjuksköterskor, socionomer, psykologer, lärare och organisationskonsulter. Egidius (2005) 

menar att handledning kan handla om hjälp till enskilda eller flera personer som arbetar med 
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de uppgifter som de ska bemästra och klara av på egen hand. I en vidare bemärkelse ingår 

också mentorssamtal, coachning och instruktion i handledningsdefinitionen.  

På grund av de många infallsvinklarna till handledningsbegreppet och de varierande formerna 

av coaching som finns, så är jämförelser svåra att göra dem emellan. Enligt Gjerde (2012) 

finns det dock delar som anses typiska för både coaching och handledning: Syftet är för båda 

att bidra till reflexion, utforskning och upptäckt. Bidra till att individen tar en aktiv roll i sin 

egen utveckling. Relationen spelar en viktig roll och anses vara likvärdig. Individen är 

samtalets huvudperson m.m. Skillnader kan anses vara att målfokuseringen är starkare i 

coaching och en starkare åtagande i att handla. Fokus ligger i huvudsak på nutid och framtid i 

coaching medan handledning också fokuserar på dåtid (Gjerde, 2012). Enligt författaren till 

denna studie så har handledarstödet som Amå erbjudit delar som går in i den definitionen men 

är dock för snäv för att rymma de olika stödinsatserna som erbjudits. När handledarbegreppet 

eller handledarstödet används i studien så syftar den inte på en renodlad definition av 

handledare utan kan också vara stöd som kan härledas till coaching eller case management 

filosofi.  

 

3.2 Data insamling 
I denna studie har jag använt semistrukturerade intervjuer för datainsamling. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att alla informanter får samma frågor, och 

uppföljningsfrågor ställs i vissa fall, för att ge möjlighet att ge svar utifrån sitt eget perspektiv 

och upplevelse av projektdeltagande (Bryman, 2002). Skälet till att välja semistrukturerade 

intervjuer var att intervjuformen ger större förutsättningar till att kunna fånga in essensen av 

projektets framgångsfaktorer, än t.ex. enkätundersökningar. I innehållsrika beskrivningar 

upptäcker man andra saker och möjligen nya saker som ger ljus åt det man vill förstå 

(Berglund, 2000).   För att söka svar på syftets frågeställningar valdes en kvalitativ 

forskningsansats. Den kvalitativa forskningsansatsen beskrivs som tolkningsinriktad och 

interpretativ, vilket betyder att tyngdpunkten ligger i förståelsen av den sociala verkligheten 

är grundad i hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. Grunden till analysen 

kommer från självrapporterade data som informanterna ger (Bryman, 2002). En frågeguide 

(Bilaga 3) användes som var baserad på det syfte och frågeställning studien har. 5 personer 

ingick i undersökningen. Intervjuerna spelades in på diktafon för att sedan transkriberas. 

Platsen för intervjuerna valdes efter intervjupersonernas önskemål och det blev antingen i 

Amås lokaler eller i bibliotekets grupprum. Intervjutiden varierade från mellan 15-25 min, 
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inklusive bakgrundsfrågorna som ej bandades. Datainsamlingen genomfördes mellan 16 april 

till 25 april 2013.  

 

3.3 Urval 
Till informationsintervjuerna användes ett bekvämlighetsurval, som innebär att forskaren 

kontaktar och studerar de personer som finns tillgängliga i ett visst sammanhang (Bryman, 

2002). Jag strävade efter att intervjua de personer som uppfyller nedanstående kriterier. För 

att en informant ska kunna uttala sig om vilka faktorer som påverkat dem i en positiv riktning 

så krävde urvalet en definition av vad som ska betraktas som ett lyckat utfall. Definitionen 

utgick från bestämning av det misslyckade som inbegriper kriterierna avbrutit projektet, 

uteblivna eller oönskade effekter. Mot den bakgrunden sattes följande huvudkriterier upp för 

en lämplig informant: 

 

– Ha genomgått hela projekttiden (1år)  

– vara i någon form av sysselsättning/studier i minst 6 månader efter avslutat projekt 

– fri från alkohol och/eller drogmissbruk  

– välfungerande tillvaro, som innefattar egen försörjning/studier, egen bostad, 

socialt liv, daglig sysselsättning.  

 

Kriterier som positiva effekter och bibehållen livsstilsförändring var betydande i valet av 

informanter.  För att komma i kontakt med dessa individer fick projektledaren på Amå en 

betydande del vid urvalsförfarandet pga. dennes kännedom och kunskap om deltagarna. 

Kontakten med intervjupersonerna förmedlades av personal från Amå då de tog kontakt och 

informerade om studien till de personer som uppfyllde kriterierna. De som önskade deltaga 

kontaktades av mig via telefon eller e-mail.  

 

3.4 Data analys 
Den inhämtade datan är analyserad med en kvalitativ innehållsanalys på manifest nivå enligt 

Graneheim och Lundmans modell (Graneheim & Lundman, 2004). Det betyder att analysen 

skedde på en textnära nivå vilket innebär att beskrivning av det sagda blir utan djupare 

tolkning och reflexion. Genomförandeplanen i analysen innefattade följande steg. Utsagorna 

har transkriberats ordagrant och genomläses ett flertal gånger för att en förståelse av textens 
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innebörd. Efterhand när förståelsen kring texten ökade kunde meningsbärande enheterna 

sorteras fram. Meningar i texten som har relevans för frågeställningen togs fram. För att 

datamaterialet skulle bli hanterbart omformulerades de meningsbärande meningarna till 

kortare enheter utan att innebörden i den ursprungliga texten förändrades. Detta kallas 

kondensering. Därefter skulle de kondenserade enheterna ge en kortare beteckning eller kod. 

Koderna jämfördes med varandra och som bedömdes höras samman blev till 11st under 

kategorier. Analysarbetet fortsatte med abstrahering vars funktion var att lyfta texten till en 

högre logisk nivå då koder ordnades i kategorier. Varje kategori hade en kort och koncist 

beskrivning av den meningsbärande enheten. Kategorier med samma eller liknande innebörd 

delades in i grupper där de nya grupperna blev gemensamma för alla gjorda intervjuer.  

För exempel på hur analysen genomfördes, se tabell 1 och tabell 2. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet	   Kondenserad	  
mening	   Kod	   Underkategori	   Kategori	  

Det	  var	  
någonting	  jag	  
gick	  och	  bar	  
störde	  mig	  
ganska	  rejält,	  
det	  var	  som	  om	  
jag	  snackade	  
mig	  ur	  det.	  Det	  
är	  precis	  som	  
när	  man	  sitter	  
hos	  en	  psykolog	  
alltså.	  Det	  är	  en	  
själv	  som	  reglar	  
sig	  ur	  det.....	  

Bar	  på	  något	  
som	  störde	  men	  
fick	  snacka	  ur	  
sig	  det.	  Som	  hos	  
psykologen.	  Det	  
är	  en	  själv	  som	  
reglar	  sig	  ur	  det.	  

Fick	  prata	  om	  
det	  som	  störde.	  	  
	  
Som	  hos	  en	  
psykolog.	  
	  
	  
Pratar	  sig	  ur	  det.	  

Att	  ha	  en	  
personlig	  
kontakt.	  
	  

Att	  få	  
individuellt	  
stöd.	  

 

Under analysarbetets gång provades underkategorierna ett flertal gånger. Analysprocessen var 

fortskred genom att delar lyftes till helheten, delar lyftes ur helheten och återigen lyftes delar 

till helheten. Processen fortskred således genom att materialet prövades fram och tillbaka till 

dess att de 11 underkategorierna och de 3 kategorierna kunde fastställas. (Se tabell 2.) 
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Tabell 2. Översikt	  underkategori	  och	  kategori. 

Underkategori	   Kategori	  

Att	  ha	  en	  personlig	  kontakt	  

Att	  få	  individuellt	  stöd	  
Att	  få	  stöd	  i	  att	  kartlägga,	  strukturera	  och	  
organisera	  
Att	  någon	  följde	  mig	  i	  processen	  
Att	  bli	  lyssnad	  till	  
Att	  träna	  socialt	   Att	  få	  stöd	  från	  gruppdeltagare	  
Deltog	  ej	  i	  grupp	  
Att	  sträva	  framåt	   	  

	  
Mål/förväntningar/visioner	  

Att	  vara	  osäker	  	  
Att	  få	  självkänsla	  
Att	  få	  hopp	  
Att	  agera	  på	  nytt	  sätt	  

 

3.5 Etiska överväganden 
Med tanke på att undersökningens frågeställningar kunde beröra individers integritet och 

livssituation behövde de etiska principerna kring undersökningen vara tydliga. Eftersom 

arbetsmarknadsåtgärden vänder sig till personer som kan anses särskilt utsatta vände jag mig 

till att söka enbart positiva aspekter av deltagandet, och att ha med deltagare som uppfyller 

kriterier som ”lyckat utfall”, såsom att kommit ut i studier eller arbete. Studien tog upp inte 

frågor kring psykisk ohälsa eller dylikt, utan vänder sig till deltagarnas egna upplevelser kring 

stödets betydelse i projektet. De upplystes om att deltagandet var frivilligt och att 

informanterna hade rätt att avbryta sin medverkan utan att ange orsak. De som medverkade 

hade rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. 

Uppgifter om alla personer i undersökningen gavs största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna förvarades på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde ta del av dem 

(Bryman, 2002). All data jag samlade in hanterades enbart av mig och handledare till studien. 

Efter jag skrivit ut intervjuerna raderades banden. Ifrån materialet kommer respondenternas 

namn, handledarnas namn och arbetsmarknadsåtgärdens namn att avidentifierades. Det 

innebär att resultatet inte kan härledas till någon specifik person eller arbetsmarknadsåtgärd.  
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4. Resultat 
 

Ja, jag har lärt mig mer om mina gränser och just det här att man kan säga till om 

saker, och vågar mer, vågar testa mer. (Intervju 3) 

 

4.1 Respondenterna 
Resultatdelen börjar med en kort presentation av de 5 intervjupersonerna.  

Personerna hade en ålder mellan 24-34år. Alla har varit inskrivna på Amå under 1år. Det var 

fyra kvinnor och en man där en av intervjupersonerna hade gymnasiestudier sedan tidigare, de 

andra hade avbrutna studier eller ofullständiga betyg från gymnasiet. De har alla arbete eller 

studerar idag varav en var sjukskriven på 50 %. Alla intervjupersoner lever idag under 

ordnade sociala förhållanden. Avslutande i Amå för intervjupersonerna har skett mellan 

perioden maj 2011 - okt 2012.  

 

4.2 Resultatdelens upplägg  
Resultatet redovisas efter de kategorier och underkategorier som kom fram under 

analysprocessen (Se tabell 2 sid. 12.) 

 

4.3 Att få individuellt stöd 

4.3.1 Att ha en personlig kontakt 

 

Det blev liksom att handledaren blev en väldig, väldigt nära relation. (Intervju 2) 

 

Den enskilt största betydelsen för respondenternas utveckling visar sig i undersökningen vara 

handledarstödet. Vad stödet bestod av visar sig vara en mångfald av hjälp och stödinsatser 

som alla hade betydelse för respondenten. Betydelsen av den personliga kontakten kan delas 

in i underkategorier såsom att bli lyssnad till eller att känna sig sedd. Det som framträder i 

intervjumaterialet och i viss mån sammanfattar upplevelsen av stöd är närhet och tillit.  

  

Handledaren är en jättebra person att prata med också, hon förstår en bra liksom, hon 
bryr sig och sånt där. Det fanns saker att prata att prata med henne om faktiskt och det 
var viktigt för mig. (Intervju 5) 
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Två teman som framträder i intervjumaterialet är ömsesidighet och tid. Ömsesidigheten är 

något som i viss mån går bortom den ”professionelles” yrkesroll och kan liknas vid en 

vänskap men också att mötena har präglats av en medvetenhet om hjälpbehovet som 

respondenten haft. Tiden är det andra temat- det fanns någon där för mig när det behövdes. De 

olika delarna i hjälp- och stödinsatser går in i varandra och kan ibland vara svår att sortera in i 

ett specifikt fack. Det har dock gjorts en indelning utifrån analysen där respondenternas svar 

givit en fingervisning om vad som var det viktiga i stödet.  

 

 4.3.2 Att få stöd i att kartlägga, strukturera och organisera 

 

Så det vi gjorde när jag kom dit, kollade liksom på min bakgrund, vart jag varit och 
vart jag står nånstans och sen började vi reda ut. (Intervju 2) 

 

Intervjumaterialet visar att samtliga upplevde att de fick individuellt anpassat stöd och att 

stödet kunde ta sig många olika former. Stödet utgick ifrån en kartläggning som gjorts 

tillsammans med handledaren. I intervjumaterialet finns exempel på- att kartlägga 

livssituationen, stöd i att reda ut i livssituationen, strukturera upp i tillvaron, strukturera i 

känslolivet som delar av stöd som hade betydelse för respondenterna i olika stor omfattning. 

Hos en person som hade behovet av att få kartlägga och få struktur i livet blev kartläggningen 

och organiseringen särskilt viktigt.   

 
... en stöttepelare, en spindel i nätet var han, för ah an hjälpte mig verkligen ut till alla 
delar, och han visste var man skulle börja nysta och han var otroligt organiserad i mitt 
huvud, liksom det var in dit och staplade upp grejer och sätt upp, kollade på, det var ju 
liksom också det här att han tyckte det var jätteviktigt att påpeka det är ju inte jag som 
gör jobbet, utan jag hjälper dig själv, hjälp till självhjälp, litegrann. (Intervjuperson 2) 

 

Här kan noteras att respondenten beskriver stödet som hjälp till självhjälp när denne får en 

överblick över sin egen situation. Handledaren inte tog över problemen utan ansvaret låg hos 

respondenten.  

  

 

Den positiva erfarenheten i upplevelsen av kartläggningen och hjälp med att strukturera upp i 

livet låg i att handledarna hade utgått ifrån dem själva. Vilket också kunde ses som en 

kontrast mot tidigare erfarenheter intervjupersonen haft. 

 



 15 

Det klart vi tittade på historien även på bakgrunden, (På Amå) hur jag haft, för att veta 
vart man är någonstans. Men det var liksom mig det handlade om och vi kunde liksom 
se på mig och utgå ifrån mig. Det behövdes inte röras om så himla mycke runt i kring. 
(Intervju 2) 

 

Att komma till medvetenhet och insikt om känslolivet och tidigare upplevelser var för en 

person en viktig del av utvecklingen. Kartläggningen av det inre tillståndet var för den 

personen en väg till insikt och ny kraft.  

 

Det var därför man kände att det var lite som en kurator eller psykolog åh och man 
började bearbeta det. Man börjar från scratch från grunden och börja jobba sig uppåt. 
 
Varje gång när man gick därifrån så kände man ju hur nånting negativ hade med våld 
slitits ur en ... Man kände sig verkligen kraftfull när man gick därifrån. (Intervju 1) 

 

4.3.3 Att bli lyssnad till 

 
... och var jag lessen nån gång så då fick jag ju stöd och tröst på det. Sitta och prata 
igenom. Väldigt bra stöd tycker jag. (Intervju 5) 
 

Analysen av intervjumaterialet visar på olika aspekter av handledarstödet som varit 

betydelsefulla för deltagarna. En av aspekterna som framträdde av analysen är närhet och 

personlig kontakt med handledaren. Den nära personliga kontakten med handledaren innehöll 

komponenter som att ta in intervjupersonens livssituation, ge trygghet i relationen, lyssnande, 

tid att lyssna och att ha någon som bryr sig om. Nära kontakten handlade ofta om att kunna 

samtala om livets alla delar.  

 

Så det var som en trygghet för mig. Man fick prata ut och sådär om sig själv, liksom 
relationer, familj och, ja lite olika, lite allt möjligt. (Intervju 5) 

 

Upplevelsen av närhet till handledaren var något som kunde kopplas till tidigare erfarenheter 

som varit dess motsatts, att inte blivit hörd, att ständigt behövt upprepa livshistorien, att ingen 

haft tid. Beskrivningen av handledarstödet speglar sig mot något som inte fungerat tidigare. 
 

Ja, det har inte varit nån som lyssnar, ifrån allt från skolor och. Man lär sig och växer 
mycket själv på att bli lyssnad på också. (Intervju 3) 

 

I den personliga kontakten var relationen avgörande. Handledaren kunde beskrivas som, en 

psykolog, kurator och nära vän. Det som framträdde i intervjuerna var att alla respondenter 
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upplevde att hela livshistorien fick vara med och att det var viktigt att handledaren mindes 

vad som det talats om tidigare.   

 

Behövde inte upprepa hela tiden hur min familj såg ut utan vi kunde prata med namn... 
... handledaren lärde känna hela mig och hela min nära omgivning.   
 
Det kändes som om det bara var jag som fanns för handledaren, vilket var jättehärligt. 
Att handledaren mindes saker mellan mötena liksom. (Intervju 2) 

 

Lyssnandet och att bli förstådd var något som byggde upp tilliten och förtroendet till 

handledaren.  

 

Om jag inte orkade ta mig hit nån dag för jag mådde dåligt psykiskt då var det liksom, 
nä men det är okej vi tar det imorrn eller nästa vecka, det är ju liksom inga problem. 
Det var väldigt fritt även fast dom vill ju ha en här mer än man är, eller jag var men det 
var ingen press, det var väldigt skönt. (Intervju 3) 

 

Engagemanget som handledarna kunde visa respondenten var en del av att ha känt 

sig blivit hörd och stöttad i de egna idéerna. 

 

Om jag säger liksom att jag kanske vill jobba inom sjukvården. Jag kan kolla upp det 
här och det här! Jag hörde nånting om en kurs! Det är alltid full rulle, det är alltid 
jättemycke nya idéer och uppslag. (Intervju 3) 

 

4.3.4 Att någon följde mig genom processen 

 

Det kändes jättebra, för då fick jag ju liksom en annan vuxen som var på min sida. 
Som hörde från mitt håll liksom och som verkligen ville hjälpa mig. Det var jätteskönt. 
(Intervju 3) 

 

För flertalet av intervjupersonerna var stödet med att ta kontakt med externa kontakter ett 

betydande stöd. Handledarna tog telefonkontakt med aktörer som individen kunde tänkas gå 

vidare med, såsom praktikplatser eller studievägledare. Stödet som sträckte sig utanför Amås 

lokaler, som när handledaren följde med även vid mötet med den externa kontakten var ett 

uppskattat stöd.  

 
Så det är tack vare han som hjälpte mig till studievägledare, han följde liksom med mig 
hela vägen också, så det var inte liksom bara gå och prata med henne eller, utan han 
följde med. (Intervju 2)  
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Exempel som kommer fram visar på handlingens betydelse för upplevelse av stöd. Det 

väsentliga verkar vara att de möttes av engagemang i ”rätt tid och på rätt sätt”.  

 

4.4 Att få stöd från gruppdeltagare 

4.4.1 Att träna socialt 

 

... hade ingen social bit, så det var ett jättebra steg att få dom här i gruppen, liksom 
träffas i grupp, se lite grann andra människor, deras behov, vart dom är nånstans, den 
sociala biten var en del som var jätteviktig.  
(Intervju 2) 

 

Vad gruppen hade för funktion för deltagarna varierade stort. Det som framträder är behovet 

av att träffa andra människor. För en person var gruppen det som hade störst betydelse för 

dennes utveckling. För flertalet av de intervjuade så var gruppens funktion att få ett socialt 

sammanhang. Alla intervjupersoner hade ett positivt förhållande till gruppen, det även om 

man själv inte deltagit i någon större omfattning. Ingen av intervjupersonerna uttrycker 

gruppens betydelse i termer av att ha varit ett stöd, utan det handlar mer om ett socialt behov, 

social ”träningsplats” och en möjlighet till reflexion och att slippa vara ensam. Hos de flesta 

intervjuade finns också en medvetenhet om vad som var just de behövde ha hjälp med.   

 

Ja jag ska ju inte säga att det blev sämre i gruppen eh det blev ju inte sämre så. Det jag 
hade mitt det jag behövde bearbeta hade ju ingenting med att träffa annat folk och göra 
men visst, det är ju aldrig tråkigt att träffa nytt folk. (Intervju 1) 

 

4.4.2 Deltog ej i grupp 

Anledningen till att en person inte deltog i gruppen var en rädsla för att känna sig utanför. 

 

Svårt och träffa nya folk i grupp och så, speciellt folk som känner varann innan, och så 
kommer jag där, utbölingen liksom. Det blev tyvärr aldrig av. Det ångrar jag nu i 
efterhand faktiskt. (Intervju 3) 

 

4.5 Att få visioner om framtiden 

4.5.1 Att sträva framåt 
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För jag vet ju bara mitt behov och mitt, min ställning liksom, vad jag har att utgå ifrån. 
(Intervju 2) 

 

Målen och/eller förväntningarna och visionerna varierade mellan personerna. Målen var hos 

de flesta var inte kopplade till arbetsmarknaden utan kunde handla om att reda ut sin 

livssituation och få en struktur på tillvaron, eller en önskan om att få hjälp med att flytta till en 

egen lägenhet, eller att få hjälp med att sin depression och ångest eller att få motivation att till 

att söka jobb.  
 
… att komma ut i arbetslivet igen, mm, söka platser och sånt där, för att få jobb igen. 
(Intervju5) 
 
... det var ju att jag skulle få professionell hjälp till att få hjälp med att komma i kontakt 
med arbetsmarknaden, få kontakt med företagen. (Intervju 1) 
 

Majoriteten beskriver att de kom från en besvärlig situation och att det fanns en medvetenhet 

om behovet av hjälp och stöd. Det gick också att urskilja en önskan och motivation om 

förändring i livet när utgångsläget upplevdes besvärligt. 

 

... hade ingen utbildning, ingenting, hoppade av gymnasiet, jag visste inte alls vart jag 
skulle, hade inget arbete, inga planer, ingenting. (Intervju 2) 

 

4.5.2 Att vara osäker 

 
Så det var det här med att jag slussats runt så mycket så jag visste inte så mycke. Jag 
var skeptisk mot allt, helst mot människor. Men jag tänkte liksom att- Go for it! 
(Intervju 3) 

 

Hopp om förändring delades av alla men tidigare erfarenheter hade betydelse för vilka 

förväntningar man hade. Det kunde handla om att personen tidigare varit runt på många olika 

åtgärder.   

 
Det har varit många samtal och många olika läkare , många olika kuratorer och så . Då 
får man ju dra hela livshistorien. Och Jag kände att jag inte orkar mera. (Intervju 2) 

 

Utgångsläget för respondenterna kan sammanfattas med att förväntningarna och målen 

varierade mellan personerna. Alla hade en önskan om förändring i livet och någon slags 

vision om vad de behövde stöd och hjälp med. Dock kunde tidigare erfarenheter lägga lock på 

förhoppningar men ändå fanns det en strävan framåt.  
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4.5.3 Att få självkänsla, hopp och agera på ett nytt sätt 

 

… våga säga till och såna saker. Och våga hoppas på en framtid.  
(Intervju 3) 

 

Samtliga personer uttrycker att vistelsen på Amå varit en positiv erfarenhet som 

hjälpt dem att komma vidare i livet. Vad som förändrats i personernas liv varierade 

stort. För den person som hade som mål att kunna flytta till en egen lägenhet sågs det 

som en stor förändring i livet när det lyckades. Det som framgår av intervjumaterialet 

är att samtliga har framtidshopp.  

 

Jag är mig själv mer. Förut var jag mer tillbakadragen, gillade inte människor så 
mycke, eller stora grupper. Nu går det bättre. Känner att jag vill kliva upp på 
morgonen. (Intervju 4) 

 

De personer som hade som mål med Amå att komma ut arbete lyckades med det. Det 

blir också vad de lyfter fram som en del av det positiva som hänt dem i och med 

deltagit på Amå.  

 

Det viktigaste, jag vet inte, att jag fick jobb tycker jag. Att det gick fort, det var viktigt, 
jag var jätteless att gå hemma. (Intervju 5) 

 

Hos en del av intervjupersonerna förändrades självkänslan. Den person som hade 

svårt med att sätta upp mål och ha förväntningar och var skeptisk mot människor 

innan projekt tiden beskriver en förändring.  

 

Ja, handledaren sa ju väldig ofta att du kan göra så här, du klarar av det här och till sist 
börjar man själv tro på det. (Intervju 3) 

 

Det går att urskilja budskapet om att se resurserna istället för vilka hinder som finns 

på vägen.  

 

I intervjumaterialet finns exempel på ett nytt förhållningssätt i livet. Den nya 

självkänslan gav också en möjlighet att agera på ett nytt sätt. 

 

... man fick aldrig ge sig chansen att känna den där självkänslan att nu gjorde jag 
nånting bra ju, men det e inte själviskt att bara säga det till sig själv. Det är häftigt! 
Skönt med förändring. (Intervju 1) 
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... man började agera på ett annat sätt. åh det var väl just det jag märkte som 
resultat av alltihop det var att jag började agera om man säger så för det var jag 
hade innan ”Amå” jag hade alltså väldigt svårt för just komma igång alltså, 
motivation liksom, kanske bara skicka iväg den här arbetsansökan. (Intervju 1) 

 

En annan beskriver förändringen som en ny inre trygghet.  

 

Ja men hur bra det är här, vilken trygghet man kan få liksom vad fort det kan gå att 
komma ut i arbetslivet igen och liksom, känna trygghet och träffa andra och sånt där. 
Bara positivt. (Intervju 4) 

 
Det kan yttra sig i att komma igång, att börja tro på sin förmåga. Det som i materialet 

framträder är en ny inställning till sig själv och det yttre livet. Det förändrade 

förhållningssättet fick återspegling i det yttre livet. 

 

Jag har blivit så pass bra tack vare Amå att jag kan göra saker och se, förut var mitt liv 
enda stor klump liksom.  

 
Så det är tack vare Amå som jag har en undersköterskeutbildning, och ja det, 
undersköterskeutbildning och, ordning huvudet, ordning på ekonomi, det har hållit sig 
fast liksom. Det är det! Otroligt! (Intervju 2) 

 

5. Diskussion 
Syftet med undersökningen har varit att belysa stödet som framgångsfaktor. De viktigaste 

fynden har varit att det individuella personliga stödet, och att det skett över tid har haft 

avgörande betydelse för intervjupersonernas möjlighet att ta sig vidare till arbete eller studier. 

Det väsentliga i stödinsatserna var att respondenterna upplevde att de möttes av engagemang i 

den situation de befann sig. 

 

5.1 Resultatdiskussionens upplägg 
Diskussionen är indelad i teman som var betydelsefulla för respondenternas utveckling. 

 

– En nära personlig kontakt 

– Stadigvarig kontakt 

– Gruppstödet 

– Vad var det som förändrades 
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5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 En nära personlig kontakt 

Resultatet visar att det viktigaste stödet för respondenterna har varit det nära personliga 

handledarestödet. Ord som ömsesidighet, tid och tillit till att någon vill mig väl, är ord som 

kan återspegla en del av vad som låg bakom respondenterna förändring. Framförallt har de 

positiva upplevelserna kring stödet rört sig om att den enskilde deltagaren upplevt sig blivit 

sedd och mött i den situation de befunnit sig i. I handledarens professionelles yrkesroll har 

också respondenterna kunnat uppleva vänskap men också att mötena har primärt präglats av 

en medvetenhet om hjälpbehovet som respondenten haft. Det synsättet går att återfinna inom 

coaching och Case management Strengths modell där individen ses som huvudpersonen 

(Rapp & Goscha, 2012; Gjerde, 2012). Gjerde skriver att coaching inte är de många 

redskapen, teknikerna och övningarna, utan att ha en empatisk, optimistisk, nyfiken och 

möjlighetsinriktad attityd där man tror att en utveckling är möjlig. En del av respondenterna 

behövde stöd i form av insatser som kunde stärka självförtroendet, andra hade mer behov att 

hjälp med att strukturera och någon få hjälp att ta initiativ, men också till att försöka och 

hjälpa till med livssituationen i det stora hela. Även respondenterna egen vilja till förändring 

har varit en väsentlig del av utvecklingen. Motivationens betydelse lyfts också fram i 

Vansteenkiste et el. (2005) och Ekholm et al. (2002).  

 

Att bli mött med respekt och att få samtala om hela den sociala situationen var en viktig del 

av det tillitsskapande arbetet. Topor (2004) beskriver att många viktiga bidrag till förändring 

ges av människor där mötet inte syftar till att behandla, rehabilitera eller på något annat sätt 

förändra individen utan det har handlat om att individen har fått berätta sin livshistoria, sätta 

ord på sina tankar och få bekräftelse på sina erfarenheter. Den empatiska grundhållningen 

lyfts också fram som en viktig grundhållning inom coachningen, att det handlar inte bara om 

vad coachen gör, utan hur coachen är i mötet med den andre (Gjerde, 2012). 

 

Intervjupersonerna fick stöd till att sig mot arbete eller studier men i huvudsak har stödet 

handlat om sådant som inte direkt var kopplat till arbetsmarknaden. Stöd till resultatet går att 

finna hos Urban et al. (2011), där det konstateras att människor som varit arbetslösa länge kan 

ha många olika problem som de behöver hjälp med för att kunna komma vidare ut i 

arbetsmarknaden. 
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Intervjupersonerna beskriver handlingens betydelse för upplevelse av stöd. Det väsentliga 

verkar vara att de möttes av engagemang i ”rätt tid och på rätt sätt”. En beskrivning i studien 

är att handledaren följde med hela vägen. Det stannade inte bara vid ord och handlingen var 

att följa med till externa aktörer som stöd. I en beskrivning av Case managers uppgifter går att 

läsa denne ska också jobba ute i fält med att hjälpa och stötta klienten (Rapp & Goscha, 

2012).  

 

I intervjumaterialet finns exempel på hur respondenternas egna idéer togs till vara och att det 

fanns ett engagemang för att hjälpa personen att nå det uppsatta målet. Denna aspekt av stöd 

kan kopplas till att bli lyssnad till - att vara värd att tas på allvar.  

 

Ett viktigt inslag på Amå var kartläggningen av intervjupersonernas liv och resurser. Tydligt 

framkom det att personerna upplevde det som något som var till fördel för dem, och att 

kartläggningen utgått från dem som personer. Fokus har legat på individens förmågor och inte 

på det som inte fungerat. Detta synsätt går också att återfinna i Case management Strengths 

model´s sätt att bemöta klienter (Rapp & Goscha, 2012).  

 

En iakttagelse är att respondenterna ofta refererar till det stöd de fick av personen som var 

handledare. En förklaring till det kan vara att det kan röra sig om ett fenomen som att när 

människor som genomgått en förändringsprocess av attityder, värden, känslor, mål och/eller 

roller sällan hänvisar till en behandlingsmetod eller någon specifik vårdorganisation. De 

lägger istället tyngdpunkten på en eller några bestämda personer och deras egenskaper 

(Topor, 2004).  

En reflektion blir också att i jakten på evidensbaserade metoder som är effektiva i 

rehabilitering kan värdet av allmänmänskliga sociala kontakter hamna i skymundan. Där 

värden som vänskap och ömsesidighet och tillit, som i sig är svårmätbara, hamnar bakom 

stela metodbeskrivningar. Utifrån intervjumaterialet kan författaren dra slutsatsen att de som 

intervjuades inte var i behov av få mer tryck och kontroll på sig, utan behövde stöd och hjälp 

att få ordning på sina liv.  
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5.2.2 Stadigvarande kontakt  

Att ha hamnat mellan stolarna och att ha slussats runt många projekt tidigare var en erfarenhet 

som ett flertal intervjupersoner delade. Den tid som projekttiden är (1år) och träffar varje 

vecka, kunde ge stadga och kontinuerligt stöd och var en förutsättning för att en tillitsfull 

relation kunde etableras. Malm (2002) skriver att till Case managers arbetsuppgifter hör till att 

säkerhetsställa kontinuerliga kontakter och resultatet visar att deltagarna möttes i behovet av 

en stadigvarig kontakt. Starrin et al. (2001) och Leino- Loison et al. (2004) studier visar bl.a. 

på att nivån av KASAM är beroende av tillgängligheten av sociala resurser kring den 

arbetslöse.  

 

Kritik mot liknande arbetsmarknadsåtgärder har varit att för lång tidsmässigt och att det varit 

för få deltagare. Resultatet tyder på att tidsaspekten och förhållandevis lågt deltagarantal kan 

vara en investering på lång sikt. 

 

5.2.3 Gruppstödet 

Intervjupersonernas tankar om gruppens betydelse varierade. För flertalet hade gruppen en 

funktion som social ”träningsplats” och en möjlighet att komma ifrån tidigare isolering. För 

en person var det den viktigaste delen i projektet. För två av personer var det också en plats 

där de gjorde reflektioner om sig själva och andras situation. Behovet av att ha en social 

plattform i tillvaron lyftes också fram som en viktig del i resultatet i rapporten Mot arbetslivet 

med skyddsnät (Urban et al. 2011). Två av de deltagare som inte deltog i stor omfattning i 

gruppverksamheten uttrycker ändå en ånger över att inte varit med och anledningen var 

rädslan att känna sig utanför. Gruppen kan sägas varit betydelsefull men ingen uttryckte 

gruppen med benämningen stöd. Orsakerna kan ligga i hur man definierar stöd. Möjligen är 

den sociala samvaron inte synonymt med stöd utan mer att bara umgås. Topor (2004) 

beskriver att ju mer man lider av existentiella problem såsom ensamhet, att försöka leva ett 

vettigt liv trots problem, tvivel över meningen med livet etc., desto mer töms ens liv på 

genuina möten. Det saknas sociala relationer där man kan diskutera, finna svar på och hitta 

sätt att hantera de problem man har. Gruppen kan ha motsvarat ett behov att bryta bristen på 

genuina möten hos vissa av intervjupersonerna.   
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5.2.4 Vad var det som förändrades 

För flertalet av intervjupersonerna var den primära målsättningen inte i första hand att komma 

ut i arbete eller studier. För dem handlade det om andra förändringar i livet, såsom att få 

bostad eller att få struktur. Bidragande orsaker till att det ändå skedde förändringar i 

respondenternas liv och som ledde till arbete eller studier var bl.a. ändrade attityder, ökad 

självkänsla, förmåga att strukturera. Förändringar och när de inträffar beror inte enbart på 

förändringar som sker i det inre tillståndet skriver Topor (2004). Ofta handlar det om en 

kombination av olika faktorer som gör det möjligt för personen att ta nya steg i livet. Samtliga 

intervjupersonerna kom från en besvärlig situation och behövde hjälp och stöd för att kunna 

gå vidare. Ett antagande om att förändringen ändå skulle ha ägt rum i respondenternas liv utan 

Amås insatser kan naturligtvis inte uteslutas men med tanke på personernas tidigare historia 

inom arbetsmarknadsprojekt/studier förefaller det mindre troligt. Den studien kan visa är att 

relationen till handledaren, där de upplevde sig sedda och möttes av respekt, möjligen kan ha 

varit ett bidrag i kombination med deltagarnas egen villighet till förändring som möjliggjort 

utvecklingen i deras liv.  

 

5.3 Förslag till vidare forskning 
Arbetsmarknadsåtgärder med inriktningen individuellt stöd till utsatta människor på 

arbetsmarknaden är ett förhållandevis nytt fenomen inom arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. 

Denna studie har belyst stödets betydelse som framgångsfaktor i ett av dem.  

Nya arbetsformer och metoder håller på att växa fram och utvecklas inom de olika 

arbetsmarknadsåtgärderna. För att erfarenheterna kring dessa ska bidra till utveckling av 

metoder och arbetssätt, och vara till hjälp att utveckla innehållen i arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder behövs vidare forskning. Frågor av intresse att forska vidare på är t.ex. Vilka 

metoder har fungerat? För vilka personer fungerar det? När har det fungerat? 

 

5.4 Metoddiskussion 
Bekvämlighetsurval som urvalsmetod passade bra i studien då tiden var begränsad samt att 

det av sekretesskäl underlättade undersökningen. Valet att använda sig av semistrukturerade 

intervjuer som metod för att söka belysa stödets betydelse motsvarade det syftet studien hade. 
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Att exempelvis ha använt enkät undersökningar hade inte kunnat spegla individernas 

upplevelser av stöd på samma djupgående sätt. Valet att använda Graneheim och Lundmans 

(2004) analys metod svarade också sitt syfte att åskådliggöra den transkriberade texten och 

processen är också åskådliggjord för läsaren. Genom att innehållsanalys användes som metod 

har inte tonvikten lagts på tolkningen av något fenomen Det viktiga i denna studie har varit att 

beskriva det konkreta innehållet vilket är en fördel när tolkning av fenomen kan anses vara ett 

betydligt svårare arbete (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Valet av koder, kategorier 

och underkategorier var ett komplicerat arbete eftersom ämnesfälten går in i varandra. Den 

slutgiltiga versionen togs med en viss ödmjukhet med tanke på att det i vissa bedömningar 

hade kunnat göras på andra sätt. Backman (2008) skriver att den svårfångade känslan av att 

vara färdig i det kvalitativa rapporterandet inte alltid infinner sig.  

Det kan i vissa fall vara svårt att benämna vad som var det egentliga betydelsefulla i stödet, 

och det kan i vissa fall röra sig om att intervjupersonernas förväntan på sig själv att berätta om 

stödet så att det motsvarar samhällets syn på vad det är att lyckas och vad lyckat stöd betyder.  

 

Valet av respondenter som kunde kontaktas var av sekretesskäl gjorda av de ansvariga på 

Arbetsmarknadsprojektet och det påverkar naturligtvis utfallet i undersökningen. Det kan 

diskuteras om informanten skulle kunna tänkas accepterat deltagande i studien bara för att 

denna befinner sig i någon form av beroendeställning i förhållande till ansvarig på Amå. De 

tillfrågade hade avslutat deltagandet minst sex månader innan de erbjöds deltaga i 

undersökningen, så det kan anses att någon egentlig beroendeställning inte fanns vid den 

aktuella tiden. Undersökningens syfte var att söka svar på vad stödet haft för betydelse, när 

det gäller att komma ut i arbete eller studier, och därmed blir också urvalet bestämt utifrån 

kriterier som kan visa att framgång uppnåtts. Syftet i kvalitativ forskning är dock att försöka 

förstå och inte alltid att kunna överföra resultatet till hela populationen. I undersökningen 

deltog fyra kvinnor och en man. I den kvalitativa undersökningen är det bra att få variation i 

urvalet och det hade naturligtvis varit bra om det varit större balans vad gäller kön. Syftet med 

undersökningen var dock inte att söka ett genusperspektiv kring stödet.  

 

Åldern för respondenterna var mellan 24-34 år vilket kan anses vara naturligt då 

projektet/åtgärden vände sig i första hand till den åldersgruppen. Antalet intervjupersoner är 

dock för få för att några generaliseringar ska kunna göras utifrån resultatet. Dock kan 

resultatet vara en indikation på vad som kan anses vara viktiga aspekter av stöd till människor 

i utsatta situationer. Urvalskriterierna är beskrivna och de personer som deltog uppfyllde 
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också de beskrivna kriterierna. Genom att noggrant beskriva urval och analysarbete ges 

läsaren möjlighet att bedöma giltigheten. Att tydliggöra giltigheten genom citat är ett annat 

sätt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). I denna studie är både urval och analysarbete 

redovisat, och en presentation av relevanta citat har också visats för läsaren. Därför kan 

studien anses ha en god giltighet.  

 

Intervjuerna genomfördes antingen i Amås lokaler eller i bibliotekets grupprum. Val av plats 

fick deltagarna själv bestämma och var inte styrd till någon av ovanstående platser.  Möjligen 

kan Amås lokaler vara en plats som gav andra intervjusvar än det skulle varit om platsen varit 

en annan och då med tanke på för att man kände sig mer tvingad att ge mer positiva svar. Med 

hänsyn till trygghetsaspekten, att få vara på en plats där de kände sig trygga, så utgick jag från 

att den platsen var bra för undersökningen med tanke på att tryggheten kunde ge svar utifrån 

en mer avspänd miljö för deltagaren. Samtliga tillfrågade genomförde intervjun som det var 

planerat. Intervjutiden var mellan 15-25 min, inklusive bakgrundsfrågorna som ej bandades. 

Det kan ses som en kort tid men det insamlade intervjumaterialet svarade mot de frågor som 

det önskades få svar på. Intervjuguiden användes med förhållandevis öppna frågor. Möjligen 

kan det ändå bli en styrning av vilka svar som ges och förväntas i och med hur frågorna är 

formulerade. Intervjupersonerna var också medvetna i förväg om att undersökningens 

handlade om stödet de upplevt på Amå och frågan kan ju ställas om vad svaren blivit 

annorlunda om de inte varit medveten om frågeställningen i förväg.  

 

En svaghet med undersökningen är att det inte är en respondvalidering gjord. Detta beror på 

att tidsramen ej medgav detta. En annan svaghet är att den är gjord av en person. Här kan en 

omedveten vinkling och fördom riskera få en större plats än om det hade varit ett samarbete 

med fler personer där både intervjuerna och det insamlade intervjumaterialet hade kunnat ses 

och höras av andra. Dock har en självrannsakan följt mig genom processen och tankar och 

idéer har kunnat delas med handledaren till studien. Min bakgrund med erfarenhet av att ha 

deltagit i arbetsmarknadsåtgärder tidigare kan också påverka omedvetet om vilka svar jag 

omedvetet eftersträvade.   
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6. Sammanfattning och konklusion 
 

• För personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kan behövas särskilda stödinsatser 

för att personerna ska kunna bli ”anställningsbar” eller gå ut i studier  

• stödet och hjälpen bör utformas så att den enskilde deltagaren sätts i centrum och att 

en det finns en positiv förväntan på individen och dess resurser  

• insatserna behöver kunna varieras utifrån individens personliga behov och 

förutsättningar och innefatta hela dennes livssituation  

• kontinuerliga möten och en plats med trygga möten och engagerade, flexibla 

handledare har studien visat sig vara en grund att stå på  

• arbetsmarknadsåtgärdens längd i tid har påverkan om ett förtroende ska kunna 

etableras. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Brev till Amå 

 
Hej! 

Jag heter Jarmo Nykyri och är student på Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet 
vid Mittuniversitetet. Det har blivit tid att skriva C-uppsats. Syftet med denna är att belysa 
upplevelser kring stöd i arbetsmarknadsåtgärd Amå som bidragit till arbete/studier och görs 
med handledning av Carolina Klockmo.  
 
Jag har intresserat mig för vad som gör livsförändringar möjliga. Man kan tänka sig att det 
kan beror på olika saker som sammanfaller vid en viss tidpunkt i livet. Jag tror att det kan 
vara intressant att titta mer specifikt på vilket betydelse stödet har att för att kunna gå vidare. 
Hur såg stödet ut? Vad var det som betydde något för dig? Att få svar på de frågorna kan ge 
mer kunskap om vilka delar som verkligen varit betydelsefulla, och möjligen också vara till 
hjälp att bygga vidare på. 
 
De jag främst söker är de personer som i någon mån lyckats genomföra en livsstilsförändring. 
Kriterierna för att delta i undersökningen är: 
 
• ha genomgått hela projekttiden (1år)  
• vara i någon form av sysselsättning/studier i minst 6 månader efter avslutat 

projekt 
• fri från alkohol och/eller drogmissbruk  
• välfungerande tillvaro, som innefattar egen försörjning/studier, egen bostad, 

socialt liv, daglig sysselsättning.  
 

Möjligen kan det vara svårt för er att veta hur f.d. deltagare lyckats efter projekttidens slut, 
men kanske har ni haft kontakt även efter genomförd projekttid. 
 
För att skydda individers identitet hoppas jag att ni kan vidarebefordra information och 
förfrågan Jag har ett särskilt brev till respondenterna där mina kontaktuppgifter och 
information om studien finns med. Intervjun kommer ta ca 30-45 min. All data jag samlar in 
kommer enbart att hanteras av mig. Efter jag skrivit ut intervjuerna kommer banden att 
raderas. Materialet kommer att avidentifieras. Det innebär att resultatet inte kommer att kunna  
härledas till någon specifik person.  Det är frivilligt att delta och de kan när som helst avbryta 
utan att ange skäl. 
 
Hoppas ni kan tänka er att bidra med denna hjälp och möjligen också tycka att det kan bli 
spännande att se resultatet. Har du frågor, tveka inte att höra av dig till:  
 
Student: Jarmo Nykyri  
tfn: 070-212 57 13  
e-mail: nykyri@hotmail.com 
 



 

 

Bilaga 2. Brev till respondenter 

 
 

Förfrågan avseende intervju 
 
 
Jag heter Jarmo Nykyri och är student på Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet 
vid Mittuniversitetet. Det har blivit tid att skriva C-uppsats. 
 
 Jag har intresserat mig för vad som gör livsförändringar möjliga. Man kan tänka sig att det 
kan beror på olika saker som sammanfaller vid en viss tidpunkt i livet men jag tror att det kan 
vara intressant att titta närmare på specifikt på vilket betydelse stödet har att för att kunna gå 
vidare. Hur såg stödet ut? Vad var det som betydde något för dig? Att få svar på de frågorna 
kan ge mer kunskap om vilka delar som verkligen varit betydelsefulla, och vara till hjälp att 
bygga vidare på.  
 
Syftet med denna studie är att belysa upplevelser kring stöd i projekt Amå som bidragit till att 
komma vidare i livet, såsom arbete eller studier.  
 
Jag hade tänkt mig en intervju som tar ca 30-45 min. Vi kan träffas där det känns bekvämt för 
dig. Det kan vara på biblioteket, ett fik där vi kan sitta ostört, hemma hos dig eller mig etc. 
Intervjun kommer att spelas in. Alla uppgifter som jag samlar in kommer enbart att hanteras 
av mig. Efter jag skrivit ut intervjuerna kommer banden att raderas. Materialet kommer att 
avidentifieras. Det innebär att resultatet inte kommer att kunna härledas till någon specifik 
person. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta utan att ange skäl. 
 
 

 

Är du intresserade av att medverka så kan du kontakta: 

 
Jarmo Nykyri 
Student 
 
tfn: 070-212 57 13 
e-mail: nykyri@hotmail.com 

 

 
 
 
 

 

 



 

 

Bilaga 3. Frågeguide 

 
Frågeguide 
 
Allmän information 
 
ålder/kön 
familj 
vänner 
arbete/studier/sysselsättning 
 
 
1) Inställning till Amå innan projektets början 
 
Vilka förväntningar hade du på Amå innan du började i projektet. 
Ville du själv förändras? 
 
 
2) Faktorer i Amås verksamhet 
 
Vilket stöd upplever du projektet gett dig?  
Vad fick du hjälp med? 
 
         Följdfrågor: 
 

Hur upplev du? 
 

§ gemenskap 
§ stöd med externa kontakter  
§ personalen (personkemi) 
§ andra faktorer på Amå som kändes viktiga 

 
3) Förändringen 
 
Hur har projekttiden påverkat ditt liv och tillvaro? 
Vad är det som du känner är det största och viktigaste förändringen i ditt liv? 
Hur märker du av det idag? 
 
 
4) Annat 
 
Finns det något, förutom det vi pratat om, som varit betydelsefullt för din 
livsstilsförändring? 
 
 


