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Sammanfattning 
 
Personer som av olika anledningar inte kan konkurrera på den öppna arbetsmarknaden kan 
av Luleå kommun erbjudas en insats i form av ordnad praktik, som kan leda till offentligt 
skyddad anställning (OSA). Syftet med praktiken är att de som deltar ska kunna komma ut 
i arbetslivet, men det är också en form av rehabilitering för att stärka dessa människor. 
Syftet med denna undersökning är att studera vilken betydelse insatsen har för deltagarna, 
samt vad de har för uppfattning om den. 
 
Både en kvantitativ och en kvalitativ ansats har använts. KASAM-13 (Känsla Av 
SAMmanhang) samt en enkät med åsiktsfrågor har delats ut till dem som hade praktik eller 
OSA under tiden juni 2007 – november 2007. En kontrollgrupp bestående av personer 
som köat för insatsen har fått en liknande enkät. Totalt har 31 personer besvarat enkäterna. 
Det kvalitativa inslaget bestod av halvstrukturerade intervjuer med 10 av personerna med 
praktik eller OSA samt med tre av deras arbetsledare.  
 
Resultaten visar att det genomsnittliga KASAM-värdet hos den aktuella gruppen med 
arbetstagare var lägre än genomsnittet hos den Svenska populationen. Det fanns ett 
signifikant samband mellan trivsel på arbetsplatsen och känsla av sammanhang. 
De flesta trivdes bra med arbetet och ansåg att insatsen hade haft stor betydelse för dem. 
Kontrollgruppen hade i genomsnitt ett lägre KASAM-värde än dem som hade praktik eller 
OSA. Dock var antalet respondenter i kontrollgruppen för litet för att tillåta 
generaliseringar. 
 
 
Nyckelord: KASAM, rehabilitering, praktik, Offentligt skyddad anställning. 
 



 

Abstract 
 
Individuals that for various reasons are not capable to compete on the open labour market 
can be offered trainee jobs by Luleå municipality, which may lead to public secured 
employment. The purpose with the trainee jobs is to make it easier to enter the working 
life, but it's also a form of rehabilitation to strengthen these individuals. The purpose of 
this investigation is to study the effects of this effort with respect to the participants, and to 
investigate their opinion about it.  
 
Both a quantitative and a qualitative approach have been used. SOC-13 (Sense Of 
Coherence) and a survey with questions about opinions have been administered to the 
individuals with practice or public secure employment during June 2007 – November 
2007. A control group with individuals in line for a trainee job were administered a similar 
survey. A total of 31 persons participated. The qualitative element of the investigation 
consisted of half-structured interviews with 10 of the individuals with trainee jobs or 
public secured employment and with three of their supervisors. 
 
The results show that the average SOC-value in the current group of trainees/employees 
was lower than the mean in the Swedish population. There was a significant correlation 
between satisfaction with the work place and the strength of SOC. Most of the 
respondents enjoyed their work and had the opinion that the effort was of great value to 
them. The control group on average had a weaker SOC than the trainees and those with 
public secured employment. However, the number of participants in the control group is 
too small to allow any generalisations.  
 
 
Key words:  SOC, rehabilitation, trainee jobs, public secure employment.
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1. Inledning 
 
Oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur finns det alltid en viss arbetslöshet i samhället. 
Är arbetslösheten hög kan den vara ett samhällsproblem, men även vid låg arbetslöshet är 
den ofta ett stort problem för dem som ändå inte kan få ett arbete. Vissa individer har svårt 
att få jobb även när arbetslösheten är låg. De kan ha varit arbetslösa länge eller ha problem 
med alkohol och droger vilket gjort det svårt att behålla ett jobb. Det gör det svårt för 
dem att få en ny anställning. Att vara arbetslös innebär oftast ekonomiska problem. De 
ekonomiska svårigheterna, men även arbetslösheten i sig, kan leda till sänkt livskvalitet och 
andra negativa konsekvenser. 
 
 

1.1 Historik 

 
Omsorg om utsatta människor är något som existerat långt tillbaka i tiden. Fram till 1700-
talet var det den kristna barmhärtighetstanken som ofta låg bakom argumenten för varför 
människor som av olika anledningar inte klarar sig själv ska få hjälp. Detta synsätt har 
påverkat tänkandet långt in på 1900-talet (Qvarsell, 2006). 
 
Historiskt sett har synen på arbetslöshet och arbetslösa varierat. Enligt Garratty (1978) har 
det troligtvis alltid funnits de som varit utan jobb, åtminstone periodvis. Under antiken 
existerade dock inte arbetslöshet som begrepp. Det var vanligt med slavarbete och det 
existerade antagligen tidvis brist på sysselsättning. Det lades inte någon större vikt vid detta 
eftersom det enbart drabbade slavägarna, inte arbetarna eller samhället. Även hos de fria 
arbetarna existerade antagligen periodvis arbetslöshet på grund av säsongsbetonade arbeten 
till exempel vid skördetid. 
 
Inte heller under medeltiden hade arbetslösheten någon framträdande roll. Det fanns en 
övertygelse om att alla medlemmar i samhället stod i beroendeställning till varandra och 
hade sin plats och funktion. Slavar hade ersatts med livegna som var bundna till godsägare. 
De kunde inte lämna sitt arbete men kunde inte heller avskedas och godsherren hade 
ansvar för dem. Hantverkare bildade skrån som genom begränsning av hur många som fick 
ägna sig åt de olika yrkena höll arbetslösheten nere. Ändå fanns det människor utan arbete. 
Det var sådana som valt alternativa levnadssätt, vägfarare som tiggde eller underhöll på 
olika sätt. Det var också människor som genom krig, epidemier eller kriser i jordbruket 
orsakade av torka, översvämning eller liknande förlorat sin inkomstmöjlighet (Garratty, 
1978). 
 
Garratty (1978) skriver att synen på dem som inte kunde försörja sig själva grundade sig på 
det kristna synsättet där de olyckliga ska tas omhand. Att ta emot allmosor skulle inte vara 
skambelagt. Att utöva välgörenhet var ett sätt att nå den eviga frälsningen och att få 
förlåtelse för sina synder. För att det ska vara möjligt att ägna sig åt välgörenhet måste det 
dock finnas någon att hjälpa. Synen på fattiga var dock ganska motsägelsefull. En person 
ansågs inte vara fattig av egen fri vilja. Samtidigt var det en självklarhet att arbeta hårt för 
att förtjäna sitt uppehälle och det var även en självklarhet att allas insats behövdes i 
samhället. Detta synsätt i kombination med begränsade resurser gav upphov till att 
hjälpbehövande människor placerades i två kategorier. I en kategori placerades ”förtjänta” 
och i en annan de som ansågs som ”oförtjänta”. De oförtjänta var sådana som kunde arbeta 
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men inte ville och vissa ansåg att dessa inte skulle få någon hjälp. Andra ansåg att de skulle 
få allmosor, men att allmosorna skulle följas av ansträngningar med syfte att få dem att 
bättra sig. Det rådde även delade uppfattningar om hur detta skulle gå till. Vissa 
förespråkade straffåtgärder och andra förespråkade upplysning och övertalning.  De 
förtjänta var sådana som av olika orsaker, som ålder och sjukdom, inte hade möjlighet att 
försörja sig själva. 
 
Tiderna blev sämre på grund av ökade klyftor mellan rika och fattiga och ett klimat som 
flera år i sträck missgynnade jordbruket. Tillsammans med upprepade pestepidemier i 
Europa under 1348-1449 skapade detta brist på arbetskraft, främst i städerna. Outbildad 
arbetskraft flyttade då in från landsbygden för att fylla luckorna. De blev utnyttjade av 
arbetsgivarna och skråna skyddade sig själva genom att införa hårdare regleringar av vilka 
som fick utöva yrken. Antalet vägfarare och tiggare ökade. Även starka och friska ägnade 
sig åt tiggeri och distinktionen mellan förtjänta och oförtjänta blev skarpare (Garratty, 
1978). 
 
Många människor emigrerade från Europa till ”den nya världen” i slutet av 1400-talet och 
början av 1500-talet, vilket skapade fler platser att fylla och ökad sysselsättning. Vad som 
också hände var att produktionen kunde öka då den nya världen var en ny marknad för 
europeiska produkter. Handeln skapade tillväxt i ekonomin. Trots detta ökade antalet 
fattiga. Befolkningstillväxten var mycket stor under denna period. Krig utkämpades och 
sjukdomar härjade, bland annat den nya sjukdomen syfilis, vilket störde bönders och 
andras normala verksamhet. Osäkerheten för arbetare var stor och lönerna låga och 
inflation gjorde att priserna steg. Olika åtgärder användes för att komma tillrätta med 
problemen. Vissa länder försökte sig på förbud mot tiggeri och lösdriveri med hårda straff 
som påföljd om förbuden överträddes. Andra inrättade hjälpfonder för de mest behövande. 
Till en början byggde systemet på frivilliga gåvor, men på 1570-talet var England först ut 
med att ta ut skatt av invånarna som skulle gå till att hjälpa de fattiga (Garratty, 1978). 
 
I Sverige låg ansvaret för dem som inte kunde försörja sig på kyrkan. I och med 
reformationen på 1500-talet blev det istället staten som hade ansvaret. Landet var indelat i 
socknar och varje socken skulle sörja för sina fattiga (Petterson, 2006). 
 
I början av 1600-talet gjorde flera år av dåliga skördar att många bönder i Europa flyttade 
in till städerna. Där fanns det ofta inte tillräckligt med arbete för att försörja sig. 
Matpriserna steg och tiderna hårdnade. Den förhärskande attityden till arbetslöshet var att 
det inte främst var en personlig angelägenhet utan en nationell. Arbete var centralt för 
nationens välstånd. Denna syn ledde till att problemet angreps genom att de som inte 
arbetade skulle tvingas till arbete, för nationen bästa (Garratty, 1978). 
 
Under 1700-talet öppnades arbetshus i många europeiska länder. Där placerades fattiga, 
arbetslösa, kriminella och åldringar. De fick olika arbetsuppgifter som till exempel att väva 
eller producera andra saker. Arbetshusen hade ofta flera syften. Dels var det ett sätt att 
stuva undan lösdrivare och tiggare. Dels fungerade de i avskräckande syfte då 
arbetsförhållandena många gånger var mycket dåliga. I vissa fall var arbetshusen seriösa 
försök att hjälpa de arbetslösa till sysselsättning, och de kunde i bästa fall bli ett sätt att få 
yrkesutbildning för unga människor. Tanken var ofta att arbetshusen skulle vara 
vinstproducerande, eller åtminstone gå runt, men det var mycket ovanligt att det 
fungerade så och staten fick ofta täcka upp underskottet. Den ökade tillgången på den 
producerade varan pressade ner priserna och produktionen var ofta inte så effektiv. 
Arbetshusen blev kritiserade på många sätt, bland annat för att stjäla arbete från andra 
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fattiga som annars skulle ha producerat det som arbetshuset nu producerade. Trots kritiken 
levde arbetshusen kvar i olika varianter in på 1800-talet. I slutet av 1700-talet svängde den 
allmänna synen på fattiga och arbetslösa från att attribuera arbetslösheten till personliga 
brister till att medge att även yttre omständigheter kan ha bidragit till den arbetslöses 
situation (Garratty, 1978). 
 
Med 1800-talet kom industrialiseringen och många arbetare ersattes av maskiner. Trots 
detta ökade behovet av arbetskraft eftersom produktionen ökade. Lönerna var låga och 
arbetarna fick jobba hårt för att kunna försörja sig (Garratty, 1978). År 1847 stiftades den 
första fattigdomslagen i Sverige (Petterson, 2006). Omsorgsåtgärderna var först och främst 
inriktade på försörjningsdelen. Efterhand förändrades synsättet och insatserna blev mer 
behandlingsinriktade. Syftet blev även att förbättra de individuella och sociala 
förutsättningarna för ett självständigt liv vilket skulle minska stödbehovet (Qvarsell, 2006). 
 
I slutet av 1800-talet ökade antalet fattiga i städerna i samband med urbaniseringen och 
industrialiseringen. I och med detta skapades enligt Petterson (2006) begreppet socialt 
arbete. Fattigvården som tidigare skötts av socknarna kompletterades med frivilliginsatser 
från olika organisationer. Bakom begreppet socialt arbete låg filantropin, en internationell 
rörelse som såg som sin uppgift att ta itu med ”den sociala frågan”.  I Sverige fanns så 
kallade vårdare som besökte behövande för att undersöka deras hjälpbehov och för att 
hjälpa till med att få dem på fötter.  
 
Det existerade en uppfattning om att det behövdes vetenskapliga metoder och utbildning 
för att bedriva socialt arbete och ett förbund grundades som kallades Centralförbundet för 
Socialt Arbete. Förbundet samarbetade med staten och var bidragande till att de första 
socialvårdslagarna kom till under tidigt 1900-tal. De anordnade även den första 
utbildningen i socialt arbete 1921. Tankegången var till en början att orsaken till behovet 
av hjälp stod att finna hos den enskilda individen. Följden av detta tankesätt blev att 
socialarbetarnas uppgift till stor del bestod i att sortera upp människorna i kategorier. I 
kategorin värdiga hjälpsökande hamnade sådana som hade godtagbara skäl, till exempel 
barn, gamla och sjuka. I kategorin ovärdiga hjälpsökande hamnade sådana som enligt 
hjälparbetarna kunde arbeta men som inte ville. Grundtanken bakom verksamheten var att 
hjälptagarna var avvikare som skulle förändras eller uppfostras (Petterson, 2006). 
 
När antalet arbetslösa ökade under 30-talet började det i USA dyka upp tankegångar där 
orsakerna till arbetslösheten söktes hos samhället istället för hos individen. Samma 
utveckling skedde dock inte i Sverige. Här talades om understödstagarandan, att människor 
inte ville försörja sig själva utan hellre ville leva på bidrag. Det gjordes även försök att 
kartlägga fattigvårdstagare för att spåra eventuell ärftlighet när det gällde att ligga samhället 
till last. Det kom en steriliseringslag som tillät sterilisering av så kallade ”undermåliga 
fattigvårdstagare”. På 60-talet utvecklades nya metoder i USA. Dessa handlade om att 
hjälpa människor att förändra sina levnadsvillkor istället för att förändra människorna själva. 
Även i Sverige startade en diskussion och nya metoder kom att utvecklas. De kallades 
strukturinriktade insatser och handlade om att aktivera människor i deras bostadsområden 
och om att göra samhällsplaneringen mer mänsklig (Petterson, 2006). 
 
I en internationell jämförelse har arbetslösheten i Sverige legat på en relativt låg nivå. I 
slutet av 70-talet låg den på omkring 2 procent för att sedan öka under början av 80-talet 
och nådde sedan en topp på 3,5 procent 1983, varefter den minskade fram till 1989.  Den 
största ökningen skedde mellan 1990 och 1993. I oktober 2007 låg arbetslösheten i Sverige 
på 5,7 procent (Statistiska centralbyrån, 2007). Med den ekonomiska krisen i början på 90-
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talet steg arbetslösheten i Sverige dramatiskt. År 1990 var drygt två procent av 
befolkningen arbetslös eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och 1994 låg siffran på 15, 8 
procent (Korpi & Stenberg, 2001). 
 
Krisen under 90-talet ledde till en förändring av arbetsmarknadens struktur. Enligt Jönsson 
(2003) blev kraven på utbildning, erfarenheter, hälsa och kontaktnät högre vilket gjorde 
att människor med mindre resurser på dessa områden i större utsträckning kom att hamna 
utanför arbetsmarknaden. Medan den som har ett arbete får ökade resurser i form av 
erfarenheter och ökad självkänsla leder en längre tid av arbetslöshet till en neråtgående 
spiral där resurserna hos individen minskar. Detta innebär att långtidsarbetslöshet i sig blir 
ett hinder för att få anställning (Jönsson, 2003). 
 
Trots rådande högkonjunktur och förväntningar om ökat antal lediga platser till följd av 
pensionsavgångar finns fortfarande en grupp människor som står utanför arbetsmarknaden. 
Många som söker hjälp är i behov av akut ekonomisk hjälp, men många är även i behov 
av andra insatser och åtgärder (Petterson, 2006). 
 
 

1.2 Praktik och offentligt skyddad anställning i Luleå kommun 

 
Från samhällets sida görs i dag olika insatser som syftar till att komma tillrätta med att vissa 
människor hamnar utanför arbetsmarknaden. En metod som används är arbetsträning. 
Detta innebär att personer med liten arbetserfarenhet eller som varit arbetslösa en längre 
tid kan komma in på anpassade arbetsplatser. På så sätt får de möjlighet att komma in i 
arbetsrutiner samt att i vissa fall få lära sig ett nytt arbete. Den som arbetstränar utför de 
arbete han eller hon klarar av och orkar och ansvaret för att arbetet blir utfört ligger på 
någon annan (Försäkringskassan, 2008). 
 
 I Luleå kommun kan människor som inte kan konkurrera på den öppna arbetsmarknaden 
av kommunen erbjudas ordnad praktik. Praktiken kan sedan leda till offentligt skyddad 
anställning (OSA). Syftet med satsningen är att de som deltar ska kunna komma ut i 
arbetslivet, men det är också en form av rehabilitering och arbetsträning för att stärka dessa 
människor och eventuellt minska deras behov av andra stödåtgärder som bidrag och 
sjukvård. Arbetet ska vara ett stöd för personer med socialmedicinska funktionshinder, 
främst missbruk, att kunna fungera, utvecklas och gå vidare i arbetslivet. 
 
Verksamheten startade 2001 med Samverkansprojektet (SAK-projektet). Vid 
Arbetsförmedlingen i Luleå fanns en grupp människor med socialmedicinska 
funktionshinder för vilka det var svårt att hitta ett lämpligt arbete där personen kunde 
stanna. Från Socialförvaltningens sida fanns krav att de skulle vara anmälda som 
arbetssökande för att kunna få försörjningsstöd. Från arbetsförmedlingens sida fanns krav på 
att de skulle visa att de kunde fungera i en verksamhet och vara nyktra. Projektet syftade 
till att förbättra samarbetet mellan arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsförvaltningen och 
socialförvaltningen och till att den aktuella målgruppen skulle komma ut i arbete eller 
annan sysselsättning. Samverkan mellan myndigheterna var viktigt eftersom de annars 
kunde få olika berättelser från samma individ och ha lagt fram olika planer. Målgruppen 
var individer som var aktuella hos både arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. De 
äldre prioriterades. De som inledde praktiken var i behov av en trygg och stabil arbetsplats, 
vilket gjorde att många blev kvar på arbetsplatsen. Det uppstod snart ett behov av fler 



 

5 

praktikplatser. Projektet avslutades i december 2002, men praktikplatserna och 
anställningarna fanns kvar och arbetet med att hjälpa nya människor till arbete fortsatte 
(Landström & Eriksson, 2003). Vid årsskiftet 2007/2008 finns 16 olika arbetsplatser 
utspridda i kommunen där personer med praktik/OSA arbetar.   
 
Antagning till praktik/OSA handläggs så att personer som inte kunnat få ett annat jobb 
eller som inte kunnat behålla jobbet kommer från arbetsförmedlingen till 
socialförvaltningen. Där avgörs vilka som ska få ta del av insatsen. Kriterierna är att om 
personen är missbrukare ska missbruket vara under tillräcklig kontroll och personens 
livssituation vara tillräckligt stabil. Det ska även finnas en vilja hos individen att delta. I 
samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen letas därefter praktikplatser åt dem. Praktiken 
blir en arbetsprövning där de får möjlighet att visa att de kan passa tider och inte vara 
drog- eller alkoholpåverkade på arbetet. Den utförs på speciella arbetsplatser ordnade av 
kommunen. Om praktiken går bra kan de därefter erbjudas OSA-anställning. Varje person 
som inleder praktiken ska skriva på ett kontrakt. Det blir en gemensam överenskommelse 
om vad som ska gälla. Där ingår regler om frånvaro, att alkohol- och drogtest ska lämnas 
på begäran, vad som händer om kontraktet inte följs samt vad syftet med 
praktiken/anställningen är (Landström & Eriksson, 2003). I nuläget, december 2007, är 28 
personer anställda och 11 har praktik med försörjningsstöd.  
 
Rehabilitering består i det här fallet i att personer som har lång frånvaro från arbetslivet 
eller som inte har arbetserfarenhet ska få möjlighet att ”träna” in sig i arbete. Färdigheter 
som tränas är att komma i tid, kunna följa instruktioner, lära sig samarbeta och att vara 
uthållig, alltså att inte återfalla i missbruk. De ska kunna ha en fungerande vardag både på 
arbetet och på fritiden. Målet är att personerna ska gå vidare till andra arbeten. Men 
eftersom det är svårt för personer med en bakgrund av missbruk att få jobb så finns det 
acceptans för att anställningen kan pågå under lång tid och att OSA-anställningen blir 
målet i rehabiliteringsplanen. 
 
Från kommunens sida finns det ett behov av utvärdering av insatsen med praktik och 
offentligt skyddad anställning. De ansvariga på arbetsmarknadsförvaltningen och 
socialförvaltningen har uppfattningen att insatsen fungerar bra, men det finns inga tidigare 
utvärderingar gjorda. På grund av åtstramade ekonomiska resurser har kraven på mätbara 
effekter ökat. 
 
 

1.3 Tidigare forskning  

 
Enligt Jönsson (2003) ökade intresset för forskning om arbetslöshet i samband med krisen 
under 90-talet. Trots det har relativt lite forskning bedrivits i Sverige gällande 
arbetslöshetens sociala konsekvenser. Internationellt sett härstammar en stor del av 
forskningen om arbetslöshet från depressionsåren på 30-talet. En av de första studierna 
gjordes 1933 och studerade konsekvenserna för de som drabbades av en stor 
fabriksnedläggning i Marienthal i Österrike. Genom bland annat intervjuer och 
observationer urskilde forskarna olika reaktioner på arbetslöshet och tog fram fyra 
kategorier arbetslösa; de obrutna, de förtvivlade, de resignerade och de apatiska. Andra 
tidiga forskningsrön, som sedan verifierats i nyare forskning, är enligt Jönsson (2003) att 
arbetslöshet påverkar den arbetslöse negativt på flera sätt, både ekonomin och 
självförtroendet påverkas och den arbetslöse kan utveckla känslor av underlägsenhet. 
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Tidigare forskning baserades till stor del på intervjuer medan senare forskning främst har 
bedrivits genom standardiserade enkäter och analysmetoder. I mitten på 70-talet blev 
forskningsområdet återigen aktualiserat (Jönsson, 2003). 
 
Genom 90-talets ökade arbetslöshet och kommunernas verksamhet med olika 
arbetsmarknadsåtgärder ökade återigen intresset för forskning kring arbetslöshet. I tidigare 
forskning ställdes enligt Starrin & Janson (2003) ofta arbete och arbetslöshet mot varandra. 
I dagsläget ser arbetsmarknaden annorlunda ut med timanställningar och 
visstidsanställningar och det är inte ovanligt att befinna sig i ett slags mellanläge. Starrin & 
Janson (2006) har studerat människor med osäkra anställningar och med ett litet inflytande 
över sitt arbete. Studien visade att välbefinnandet hos dessa var mycket lågt. Om 
personerna även var i en ekonomiskt pressad situation rapporterades fler symptom på 
ohälsa och dessa personer var ur hälso- och välbefinnandesynpunkt fullt jämförbara med 
dem som var arbetslösa (Starrin & Janson, 2006).  
 
Det finns forskning som visar att en del av de negativa effekter arbetslöshet kan ha på 
individens psykiska hälsa kommer från de ekonomiska svårigheter som ofta är en 
konsekvens av arbetslöshet (Jönsson, 2003). 
 
Känsla av sammanhang, KASAM, är ett begrepp som myntats av Aron Antonovsky 
(1991). Denna känsla är individuell och påverkar hur omgivningen uppfattas och tolkas. 
En stark känsla av sammanhang kan innebära ett skydd mot stressorer i omgivningen. Det 
har gjorts ett antal studier gällande hur känslan av sammanhang påverkas av att vara 
arbetslös. Hanse & Engström (1999) genomförde studien “Sense of coherence and ill health 
among the unemployed and re-employed after closure of an assembly plant”. De studerade före 
detta anställda vid nedlagda Volvo i Kalmar. Två år efter att fabriken lagts ner fyllde 344 
personer i ett formulär som behandlade bakgrundsvariabler, ohälsa och KASAM. Syftet var 
att undersöka eventuella samband mellan arbetssituation, ohälsa och KASAM. Både 
arbetslösa och de som blivit återanställda fick fylla i formulären. Det framkom att de som 
var arbetslösa hade signifikant lägre KASAM-värde än de som blivit återanställda och att de 
även rapporterade fler symptom på ohälsa. Det föreföll finnas ett samband mellan lågt 
KASAM-värde och fler symptom på ohälsa och vice versa. Dock var sambandet svagt hos 
personer som hade ett stark KASAM. Sambandet var även svagare hos dem som blivit 
återanställda (Hanse & Engström, 1999). 
 
Starrin, Jönsson, & Rantakeisu (2001) undersökte sambandet mellan ekonomiska 
svårigheter, upplevelser av skam och KASAM hos arbetslösa i studien ”Sense of coherence 
during unemployment" Det framkom att de som uppgav ekonomiska svårigheter och fler 
skamfyllda upplevelser hade betydligt svagare KASAM än normen. De arbetslösa som 
däremot inte hade så stora ekonomiska svårigheter och som inte rapporterade så många 
skamfyllda upplevelser hade lika stark eller starkare KASAM än normen.  
  
KASAM har även använts för att studera drogmissbruk och rehabilitering. I en studie 
utförd av Berg & Andersen (2001) i Oslo framkom att KASAM går att använda som en 
indikator för framtida dödlighet hos drogmissbrukare. Studien undersökte drogmissbrukare 
som gått på avgiftning. Ett problem med medicinsk avgiftning och en begränsad period 
med rådgivning är att klienten ofta faller tillbaka i missbruk och att dödligheten ökar 
efteråt. I avgiftningsprogrammet ingår inte att förutsäga vilka individer som löper störst risk 
att drabbas. Drogmissbrukare som missbrukat i genomsnitt 16 år fick fylla i ett KASAM-
formulär. Fem år senare följdes personerna upp och dödligheten undersöktes. Det visade 
sig att det fanns ett samband mellan lägre poäng på KASAM-testet och ökad dödlighet. 
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Om känslan av sammanhang låg 1 poäng under genomsnittet (på en skala mellan 1 och 5) 
ökade risken att dö inom observationsperioden 3,6 gånger. Personer som lämnade 
avgiftningskliniken med ett KASAM-värde som låg under 3 löpte ökad risk för återfall 
(Berg & Andersen, 2001). 
 
Nilson, Starrin, Simonson, & Leppert (2007) studerade inverkan av ungdomars 
alkoholmissbruk på risken för beteendeproblem. Alkoholmissbruk hos ungdomar anses 
medföra ökad risk för beteendeproblem. Hypotesen i undersökningen var att det finns 
coping-strategier hos individen som kan medföra att alkoholintaget inte får dessa 
konsekvenser. Syftet var att undersöka vilken roll känslan av sammanhang spelar för 
alkoholrelaterade beteendeproblem. Det visade sig att det fanns samband mellan både 
KASAM-värde och alkoholintag relaterat till beteendeproblem. Ökat antal 
berusningstillfällen medför ökade beteendeproblem. Dock framkom det även i studien att 
en stark känsla av sammanhang kan skydda mot beteendeproblem, trots alkoholintaget 
(Nilson m fl, 2007). 
 
I en studie från universitetssjukhuset i Malmö utförd på 486 kvinnor i Sverige undersökte 
Krantz (2004) hur KASAM påverkas av socioekonomiska förhållanden och psykosociala 
livsupplevelser i barndomen och i vuxenlivet. Syftet var att fastställa huruvida KASAM 
konstrueras av individen under de tidiga barndomsåren och inte påverkas av miljöfaktorer 
senare i livet, eller om KASAM påverkas av psykosociala faktorer i vuxenlivet. Frågan är 
viktig eftersom det avgör huruvida hälsobefrämjande insatser såsom stärkt socialt nätverk 
och support kan stärka KASAM. Studien visade att faktorer i vuxenlivet, som för hög eller 
låg arbetsbelastning, litet socialt nätverk och litet socialt stöd, var prediktorer för låga 
värden på KASAM-testet. Däremot påverkade inte faktorer från barndomen, så som 
skilsmässor, KASAM-värdet i någon signifikant utsträckning. Slutsatserna som dras är att 
KASAM har samband med vilken position en individ har i den sociala strukturen, att 
KASAM i högre grad är förknippat med arbetsförhållanden och socialt nätverk än med 
uppväxtförhållanden (Krantz, 2004). 
 
Olika insatser har utvärderats genom ett användande av KASAM. Lundqvist, Svedin, 
Hansson, & Broman (2006) genomförde en studie av kvinnor som i barndomen utsatts för 
sexuellt utnyttjande. Känslan av sammanhang mättes före och efter en tvåårsperiod med 
gruppterapi. Resultatet jämfördes med känslan av sammanhang hos en kontrollgrupp som 
inte genomgått samma terapi. Resultatet visade på att känslan av sammanhang var starkare 
efter insatsen (Lundqvist, Svedin, Hansson, & Broman, 2006). 
 
Valet av KASAM som mätinstrument i denna undersökning grundar sig på att tidigare 
undersökningar har visat att arbetslöshet och drogmissbruk kan vara prediktorer för lågt 
KASAM, och att det även har visat sig vara ett framgångsrikt instrument för att mäta 
effekter av olika former av rehabilitering. Mätinstrumentet är beprövat och troligen 
användbart för utvärdering av praktik/OSA. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna undersökning är att studera insatsen med praktik och OSA främst utifrån 
arbetstagarnas perspektiv. 
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• Hur upplevs åtgärderna av personer som fått praktik eller OSA-anställning? Har deras 

livssituation, enligt dem själva, förändrats efter insatsen? 
 
• Finns det skillnader i upplevd känsla av sammanhang hos dem som har praktik/OSA 

jämfört med dem som ännu inte inlett praktiken och jämfört med 
normalpopulationen? 

 
• Vilka faktorer är viktiga för att praktiken/anställningen ska fungera bra? 

 

1.5 Teoretisk referensram 

 
Jahodas deprivationsteori 
Att ha ett arbete gör det möjligt för oss att uppfylla våra fysiologiska behov som är 
nödvändiga för livsuppehället. Men dessa behov går ofta att uppfylla även på andra sätt, till 
exempel genom att få försörjningsbidrag. Enligt Marie Jahoda (1982) finns det dock andra 
effekter av arbete som inte handlar om försörjningsaspekten. Dessa kallar hon latenta 
effekter. Hon har lagt fram en teori om hur arbetslöshet påverkar människor ur ett 
socialpsykologiskt perspektiv. Arbetet fyller, utöver att vara en inkomstkälla, vissa behov 
hos människan, behov som den arbetslöse har svårt att få uppfyllda. Hon tar upp fem 
aspekter ur vilka den arbetslöse drabbas på ett negativt sätt. 
 
• Tidsupplevelsen försvinner. När de olika sakerna som måste göras under dagen 

försvinner eller minskar resulterar det i att dagens struktur går förlorad. Detta gör att 
personens upplevelse av tid försvinner eller förvrängs.  

 
• Minskade sociala kontakter. Att ha ett arbete innebär ofta täta kontakter med andra 

människor som går förlorade för den arbetslöse. Även en blyg person hamnar i arbetet 
i situationer där kontakt med andra människor är oundvikligt, något som breddar 
dennes sociala horisont. För att den arbetslöse ska få samma sociala kontakt krävs en 
helt annan aktiv ansträngning.  

 
• Brist på deltagande i kollektiva syften. Individualism värderas högt, men den måste 

vara inbäddad i ett socialt sammanhang. För många människor är det anställningen som 
ger ett socialt sammanhang och att vara delaktig i kollektiva aktiviteter ger en mening 
och ett syfte även åt individen. Den arbetslöse kan drabbas av en känsla av isolering 
från samhället och uppleva brist på syfte och mening. 

 
• Brist på accepterad status. I det moderna samhället är status och prestige i hög grad 

förknippat med arbetet och den position en person har där. Arbetet är för många en 
ganska stor del av den egna identiteten.    

 
• Brist på regelbunden aktivitet. Arbetet är en aktivitet som ger struktur åt dagen och 

veckan. Enligt Jahoda (1982) har undersökningar visat att i många fall minskar 
aktiviteten hos den arbetslöse, inte bara när det gäller arbetsaktiviteter utan även när 
det gäller fritidsaktiviteter. Det är svårt för många att själv skapa en struktur utan fasta 
schemalagda punkter att hålla sig till (Jahoda, 1982). 
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Kritik som framförts mot Jahodas (1982) teori är att hon beskriver människan som ett 
passivt offer för yttre omständigheter. Två av dem som kritiserat Jahodas teori är Fryer och 
Payne (1984). I artikeln ”Proactive behaviour in unemployment: findings and implications” 
hävdar de att människan är aktiv och att hon därmed själv kan aktivera sig och skapa 
struktur i tillvaron. Människan kan bemästra och tolka och stävar efter att påverka och 
kontrollera händelser. Hon tar initiativ och planerar inför framtiden. Det försämrade 
psykiska välbefinnandet som många ändå upplever vid arbetslöshet anser de bero på den 
försämrade ekonomin och på att det blir svårare för personen att förutsäga och planera sin 
framtid. 
 
 
Arbetslöshet och stress 
Att arbetet kan leda till stress är något som många fått erfara. Det kan bero på tidspress, för 
hög arbetsbelastning och för stora krav. Att känna maktlöshet över arbetssituationen är 
också en faktor som bidrar till stress. Att vara arbetslös kan enligt Levi & Petterson (2005) 
också leda till stress, fast i detta fall är stressen orsakad av underbelastning. Kraven är för 
små, ansvaret för litet och stimulansen för låg. Den som inte har ett arbete har färre 
chanser att få visa vad han duger till. Även här bidrar känslan av att inte kunna påverka sin 
situation till stressen. Det kan uppstå en konflikt mellan verkligheten och förväntningar, 
och personen kan uppleva att det inte finns möjlighet att styra över sitt eget liv och sin 
egen vardag. Detta kan leda till ångest, oro och nedstämdhet. Stressen påverkar även 
kroppen genom att sömnen påverkas, hjärtat slår snabbare, andningen ökar och musklerna 
späns. Hormonbalansen förändras och immunförsvaret kan påverkas vilket i förlängningen 
kan göra personen mer mottaglig för sjukdomar.  Kroppen slits. Vanliga reaktioner vid 
uppsägning och arbetslöshet är enligt Levi & Petterson (2005) bland annat: 
 
• Oro och ångest 
• Nedstämdhet och apati 
• Maktlöshet 
• Dålig självkänsla och lågt självförtroende 
• Huvudvärk, trötthet och mag-/tarm problem 
• Sömnstörningar 
• Negativ syn på framtiden 
 
 
Känsla av sammanhang (KASAM) 
Aaron Antonovsky (1991) jämför livet med en flod. Metaforen har tidigare använts av 
kritiker av det medicinska etablissemanget. De hävdade att medlemmarna i detta 
etablissemang sysslar med att dra upp människor som håller på att drunkna i floden, utan 
att fundera över vem det är som står bakom kröken och knuffar i dem. Antonovsky (1991) 
bygger vidare på denna metafor men lägger i stället vikten på hur det kommer sig att vissa 
människor klarar av att simma vidare. Floden är livets ström. Delar av floden kan vara 
förgiftad. Det finns lugna avgreningar och områden med farliga strömmar. Var i floden en 
person befinner sig beror på hur personens omvärld ser ut; historiskt, socio-kulturellt och 
fysiskt. Det intressanta är, enligt Antonovsky (1991), hur det kommer sig att personer 
klarar sig olika bra även om de simmar i samma flod under liknande förhållanden. Svaret 
på denna fråga är enlig honom känslan av sammanhang (KASAM). Att ha en hög känsla av 
sammanhang gör en person mer motståndskraftig mot yttre stressorer. 
 
Antonovsky (1991) är förespråkare för ett salutogenetiskt synsätt. Han anser att en 
människa inte är antingen frisk eller sjuk, utan befinner sig på ett kontinuum mellan hälsa 
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och ohälsa. Det finns ständigt stressorer i omgivningen som kan få personen att gå mot 
ohälsa. Men det finns även faktorer som gör att personen behåller sin plats på kontinuumet 
eller går mot hälsa, och det är på dessa faktorer som fokus ska ligga. Medan det 
traditionella patogenetiska synsättet fokuserar på orsakssamband i stil med att rökning 
orsakar cancer, intresserar sig anhängaren av ett salutogenetiskt synsätt för det avvikande 
fallet, de rökare som inte får cancer. Dock menar inte Antonovsky (1991) att det 
patogenetiska synsättet ska överges, utan kompletteras med ett salutogenetiskt tänkande.  
 
Antonovskys (1991) teori om känslan av sammanhang består av tre samspelande 
komponenter. Komponenterna är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
Begriplighet handlar om i vilken utsträckning inre och yttre stimuli ses som ordnade och 
gripbara i stället för slumpmässiga och oförklarliga. Hanterbarhet innebär i vilken 
utsträckning en person tror sig kunna hantera situationer som uppkommer, om personen 
anser sig ha tillgång till de resurser som krävs för att klara av dem. Meningsfullhet är en 
motivationskomponent, en upplevelse av att det finns mycket i livet som är viktigt för 
personen på ett emotionellt plan. Kraven från omvärlden är utmaningar som är värda att 
investera ansträngning och engagemang i (Antonovsky, 1991). 
 
Det är våra upplevelser i livet som lägger grunden för de olika komponenterna enligt 
Antonovsky (1991). Att världen upplevs som begriplig kommer sig av upplevelser av 
förutsägbarhet. Komponenten hanterbarhet kommer ur en välfungerande 
belastningsbalans. Personer med låg känsla av hanterbarhet ser sig själv som olycksfåglar. 
De har råkat ut för händelser av olycklig karaktär och räknar med att livet ska fortsätta att 
se ut så. Meningsfullhet har sitt ursprung i delaktighet i resultaten. Med detta menas att när 
andra bestämmer allting berövas världen sin meningsfullhet, även om den är förutsägbar 
och välbalanserad. För att en uppgift ska uppfattas som meningsfull måste personen som 
ska utföra denna ha accepterat uppgiften, känna ett ansvar för den och känna att det spelar 
roll vad personen gör eller inte gör. Därför kommer komponenten meningsfullhet ur 
delaktighet i resultaten, av att ha fått uppleva medbestämmande. Viktigt är även att 
medbestämmandet rör sig om en verksamhet som är socialt värdesatt. Det måste finnas 
någon form av uppskattning för det personen gör (Antonovsky, 1991). 
 
Människan utsätts ständigt för stimuli av olika slag. Det kan vara stora saker som att en 
familjemedlem dör eller en ny föds, eller mer vardagliga händelser som att tala inför folk. 
Funktionen hos känslan av sammanhang är att bidra till att lösa upp de spänningar som 
uppstår och förhindra att stimuli omvandlas till stressorer (Antonovsky, 1991). 
 
Känsla av sammanhang är både en teori och ett mätinstrument. Antonovsky (1991) 
formulerade teorin och konstruerade ett formulär, samt en kortversion, för att mäta 
känslan av sammanhang. Mätinstrumentet för känsla av sammanhang benämns KASAM 
och har använts i ett flertal studier. Vanligast är att studera sambandet mellan hälsa och 
KASAM, men även i undersökningar rörande arbetslöshet och missbruk har KASAM 
använts. Antonovsky (1991) hävdar att känslan av sammanhang är relativt konstant och 
stabil genom vuxenlivet. Flertalet undersökningar har visat att så är fallet. Dock är 
KASAM-värdet hos individen känsligt för stora stressorer och för psykiatriska sjukdomar. 
Det är även möjligt att påverka känslan av sammanhang genom olika behandlingar och 
insatser (Hansson & Olsson, 2001).  
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2. Metod 

2.1 Respondenter 

Respondenterna var personer som var ute på praktik och personer vars praktikplats 
övergått till offentligt skyddad anställning, OSA. Även personer som blivit godkända för 
praktik, men som inte inlett denna utan ännu stod i kö deltog i undersökningen. De som 
hade praktik eller offentligt skyddad anställning (OSA) betecknas i fortsättningen 
Praktik/OSA och de som stod i kö kallas Väntegruppen. Personerna var i åldrarna 21 till 
60 år. Totalt 31 personer med praktik/OSA fördelade på 16 arbetsplatser fanns att tillgå. 
Av dessa besvarade 19 män och 8 kvinnor enkäten. Det innebar ett bortfall på 4 individer. 
Fyra män som ännu inte inlett praktiken svarade på en liknande enkät. Då det är oklart 
hur många individer som varit aktuella för insatsen går det inte att säga hur stort bortfallet i 
denna grupp var. Praktik/arbetstagare samt arbetsledare på fyra av de större arbetsplatserna 
intervjuades. Totalt intervjuades 16 personer. 13 (7 män och 4 kvinnor) av dem hade OSA 
eller praktik. Bortfallet var en person som inte ville bli intervjuad. Tre arbetsledare 
intervjuades samt en person från socialförvaltningen och en person från 
arbetsmarknadsförvaltningen.   
 

2.2 Material 

Två olika enkäter har använts (Bilaga 6.1). Den ena var riktad till dem som var ute på 
praktik/OSA och frågade efter åsikter, medan den andra riktades till väntegruppen och 
bestod av frågor om förväntningar på praktiken. Enkäterna inleddes med en kort 
presentation samt information om att syftet med enkäten var att undersöka effekterna av 
praktik/OSA. Tillsammans med enkäterna skickades ett brev till handledarna där 
tillvägagångssättet för att dela ut enkäterna fanns beskrivet samt telefonnummer i händelse 
av frågor. 
 
Båda enkäterna bestod av tre delar. Del 1 berörde respondentens bakgrundsuppgifter samt 
arbets- och bostadssituation. Del 2 innehöll Antonovskys test KASAM-13. Del 3 bestod av 
påståenden angående trivsel på arbetet för dem med praktik/OSA. För väntegruppen 
bestod del 3 av påståenden angående förväntningar. Påståendena besvarades på en 7-gradig 
skala som sträckte sig från stämmer inte alls till stämmer bra (Bilaga 6.1).  
 
Intervjufrågorna formulerades för att komplettera enkäten. Intervjuerna var 
halvstrukturerade. Utifrån de inledande intervjuerna på social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen skapades en referensram och utifrån denna skapades några 
färdiga teman till de efterföljande intervjuerna med personal och arbetsledare. Annat som 
kom fram under intervjuerna följdes upp och det gjorde även att det tillkom teman till 
efterkommande intervjuer, till exempel medbestämmande. 
 

2.3 Procedur 

Enkäterna skickades med bifogade anvisningar via arbetsmarknadsförvaltningen till 
arbetsledarna på arbetsplatserna. De delade i sin tur ut dem till personer med praktik/OSA, 
samlade sedan in dem och skickade tillbaka dem. De som inte hade praktik/OSA men som 



 

12 

var aktuella för praktik fick sina enkäter via socialförvaltningen. Orsaken till detta 
tillvägagångssätt var sekretessen för personer inskrivna på socialförvaltningen. 
Respondenterna var anonyma genom att de inte skrev namn på enkäten och att den 
lämnades in i ett igenklistrat kuvert. 
 
Arbetsledarna frågade på arbetsplatserna om det fanns intresse av att delta i intervjuer. 
Tre av arbetsplatserna där relativt många har praktik/OSA anmälde sitt intresse. Två 
besök gjordes på arbetsplatserna. Det första besöket gjordes i ett tidigt skede för att få 
insikt i hur verksamheterna fungerar och för att informera om undersökningen. I ett 
senare skede besöktes de tre arbetsplatserna som hade anmält intresse, och de som ville 
blev intervjuade. Intervjuerna genomfördes i enrum på arbetsplatsen under arbetstid.  De 
pågick i 15-40 minuter och noteringar gjordes. 
 

2.4 Databehandling 

För att bearbeta enkätdata har dataprogrammet SPSS 15.0 använts. I enlighet med 
instruktionerna för KASAM-testet skedde poängräknandet så att svaren på vissa frågor blev 
omvända vid analysen, så att höga poäng alltid är positivt. I trivseldelen har svaret på fråga 
4 vänts i analysen för att poängräkningen skulle bli rätt. KASAM-medelvärdet för de olika 
grupperna beräknades och även medelvärdet på de olika trivselfrågorna togs fram.  
 
KASAM-total och Trivsel-total ersattes med faktorpoäng. KASAM-total är en 
sammanslagning av poängen på samtliga KASAM-frågor för de enskilda individerna, och 
Tivsel-total är en sammanslagning av poängen på praktik/OSA-frågorna. 
Korrelationen mellan KASAM och trivselfrågorna beräknades med Spearmans rang-
korrelationskoefficient. 
 
För att uppskatta reliabiliteten i enkäten beräknades intern konsistens med Cronbachs Alfa. 
För komplett KASAM var interna konsistensen α= 0,796. Efter utelämnande av fråga 3 
(blivit besviken på människor) och fråga 2 (överraskad av personer) ökade den interna 
konsistensen till α= 0,833. Den interna konsistensen för alla trivselfrågor var α= 0,847. 
När frågan som handlar om ifall praktiken ökar chansen att få jobb togs bort ökade den 
interna konsistensen till α= 0,916. 
 
Intervjuerna analyserades genom att koder togs fram och kategoriserades. Anteckningar 
gjordes i marginalen till de utskrivna intervjuerna. Anteckningarna studerades för att finna 
likheter, samband och mönster. Mönstren isolerades och togs med i nästkommande 
intervjuer. Ett av de teman som uppkom i en av intervjuerna var medbestämmande och 
detta togs sedan upp i efterföljande intervjuer. Generaliseringar upparbetades och gav 
upphov till ett antal kategorier. Dessa jämfördes sedan mot teoribakgrunden och rubriker 
togs fram. 

 

2.5 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsades till att endast studera åtgärdens rehabiliterande effekt och 
utredde inte i vilken grad målet med ökad sysselsättning uppfylldes. Den begränsades även 
till dem som hade praktik/OSA inom Luleå kommun samt de som köade för praktik i 
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kommunen. Avsikten var främst att studera insatsen utifrån praktiktagarnas/de anställdas 
perspektiv. 
 
 
 

3. Resultat och analys 

 

3.1 Enkäter 

Totalt 31 personer besvarade enkäterna. Dessa delades upp i två grupper, de som hade 
praktik/OSA och de som väntade på att påbörja praktik (Tabell 1). 
 
Tabell 1. Antalet kvinnor och män i väntegruppen och gruppen med praktik/OSA. 
 
 
 
 
 
 
 
Väntegruppen blev mindre än önskvärt då det var svårt att distribuera enkäten till personer 
som var på väg att inleda praktiken. 
 
En uppskattning av KASAM i den svenska populationen ligger på 64,02 för kvinnor och 
65,04 för män vid användandet av KASAM-13 (Jönsson, 2003). 
 
Medelvärdena tyder på att gruppen med praktik/OSA hade ett starkare KASAM än 
väntegruppen (Tabell 2). Män och kvinnor med praktik/OSA hade lägre medelvärden än 
respektive population. T-test kunde dock inte påvisa några signifikanta skillnader. 
 
 
Tabell 2. Genomsnittspoäng på KASAM-13 för kvinnor och män med praktik/OSA och i 
väntegruppen, samt populationsmedelvärden för män och kvinnor. 
 
 
 
 

Väntegrupp Praktik/OSA
Män 58,5 60,76 65,04
Kvinnor 61,63 64,02

Population

Väntegrupp Praktik/OSA n
Män 4 19 23
Kvinnor 0 8 8
n 4 27 31
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Frågan som handlar om att ha blivit besviken på andra människor samt frågan om att känna 
sig som en olycksfågel är de frågor där respondenterna i genomsnitt fick lägst poäng på 
KASAM-formuläret (Tabell 3). 
 
Tabell 3. Genomsnittspoäng på KASAM-frågor för väntegruppen och gruppen med praktik/OSA. 
Svaren har kodats så att hög poäng indikerar hög KASAM för samtliga frågor (skala 1-7). 
 
 
 

Frågor i KASAM-13 Väntegruppen n Praktik/OSA n Alla n

4,00 4 5,69 26 5,47 30

4,00 4 4,89 26 4,77 30

3,50 4 3,41 27 3,42 31

4,00 4 4,7 27 4,61 31

Känner du dig orättvist behandlad? 5,50 4 4,81 26 4,90 30

5,00 4 5,38 26 5,33 30

5,00 4 5,03 27 5,03 31

4,00 4 5,00 25 4,86 29

4,75 4 4,88 25 4,86 29

4,50 4 3,76 25 3,86 29

4,50 4 3,76 26 3,86 30

4,50 4 4,35 25 4,30 29

Har du en känslan känsla av att du 
inte riktigt bryr dig om vad som 
händer runt omkring dig? 

Har det hänt att du blivit överraskad 
av beteendet hos personer som du 
trodde du kände väl?

Har det hänt att människor du litade 
på har gjort dig besviken? 

Hittills har ditt liv (helt saknat mål och 
mening – genomgående haft mål och 
mening)?

Hur ofta har du en känsla av att du 
befinner dig i en obekant situation 
och inte vet vad du ska göra?

Är dina dagliga sysslor en källa till 
(smärta och leda – glädje och djup 
tillfredsställelse)?

Har du mycket motstridiga känslor 
och tankar?

Händer det att du har känslor inom 
dig som du helst inte vill känna?

Även en människa med stark 
självkänsla kan ibland känna sig som 
en ”olycksfågel”. Hur ofta har du känt 
det så?

När något har hänt, har du vanligtvis 
funnit att (du över- eller 
undervärderar dess betydelse – du såg 
saken i dess rätta proportion)?

Hur ofta känner du att det inte är 
någon mening med de saker du gör i 
ditt dagliga liv?



 

15 

Angående trivseln på arbetet är den genomsnittliga poängen 5,89 (Tabell 4). 
Respondenterna verkade trivas med både arbetet, handledarna och arbetskamraterna. Den 
enda fråga som fick något lägre poäng var synen på möjligheterna att få jobb i framtiden. 
Några hade skrivit till i enkäten att de trodde att det påverkade chanserna att få OSA i 
framtiden, men inte ett vanligt arbete. 
 
 
Tabell 4. Genomsnittliga skattningar för frågor om trivsel vid praktik/OSA. Svaren har kodats så 
att hög poäng indikerar hög trivsel, (skala 1-7). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________________________________ 
 

Kommentar: Frågorna i tabell 4 besvarades endast av dem som hade praktik/OSA. 
 
 
 
Angående förväntningarna på praktiken hos väntegruppen var genomsnittspoängen 5,65. 
De flesta såg positivt på att påbörja praktiken och trodde att den kommer att fungera bra 
för dem. Dock kände de en viss oro inför arbetsstarten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genomsnittlig skattning (n=27)

5,37

5,85

Jag ser fram emot att gå till jobbet 6,11

6,59

Jag trivs på min arbetsplats 6,30

Jag trivs med mina arbetskamrater 6,52

6,48

Trviselfrågor

Jag tror att praktiken/OSA 
kommer att påverka mina chanser 
att få arbete (även OSA) i 
framtiden

Arbetet jag utför känns 
meningsfullt

Jag känner oro inför att gå till 
jobbet

Jag trivs med min 
arbetsledare/handledare
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Tabell 5. Genomsnittliga skattningar för frågor angående förväntningar på praktik. Svaren har 
kodats så att hög poäng indikerar höga förväntningar för samtliga frågor (skala 1-7).2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar: Frågorna i Tabell 5 besvarades endast av dem som väntade på att påbörja 
praktik. 

 
 
Korrelation mellan KASAM och praktik/OSA-frågor 
Korrelationen mellan KASAM och summan av skattningarna på trivselfrågor beräknades 
med Spearmans rang-korrelationskoefficient men befanns vara icke-signifikant. Spearmans 
rang-korrelationskoefficient valdes därför att fördelningen av poäng på trivselfrågorna var 
sned. 
 
Spearmans rangkorrelation mellan faktorpoängvariablerna för det reducerade KASAM och 
de reducerade trivselfrågorna var signifikant, rs (25) = 0,418, p = 0,037, vilket ger en 
validering av mätningen av både KASAM och trivsel. 
 
Sambandet kan inte tolkas som att praktik/OSA har en gynnsam effekt men det ger en 
validering av mätningen av både KASAM och trivsel. Stark KASAM bör ge bättre 
förutsättningar för att trivas och god trivsel kan med tiden stärka KASAM. 
 
Att det fanns ett starkare samband mellan stark KASAM och trivsel på arbetet efter att 
frågorna om att ha blivit besviken på människor och att känna sig som en olycksfågel 
ströks kan bero på att detta är frågor där en individs tidigare historia avspeglas i hög grad. 
Det kan vara mindre troligt att en insats som praktik ska påverka hur en person besvarar 
dessa frågor. 
 
En multipel regression med praktikens/anställningens längd och trivsel som prediktorer 
och KASAM som kriterium gjordes. Det framkom inte någon signifikant korrelation i den 
multipla regressionen. Möjligtvis är det så att inledandet av praktiken i sig, bara att ha fått 

Genomsnittlig skattning (n=4)

5,75

6,00

6,00

4,50

6,00

Alla frågor 5,65

Förväntansfrågor

Jag tror att praktiken/OSA 
kommer att påverka mina 
chanser att få arbete i framtiden

Jag tror att arbetet jag ska utföra 
kommer att kännas 
meningsfullt

Jag ser fram emot att börja på 
arbetet

Jag känner oro inför att påbörja 
praktiken

Jag tror att praktiken kommer 
att fungera bra för mig
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börja på ett arbete, påverkar KASAM. Däremot blir inte känslan starkare ju längre arbetet 
fortskrider. 
 

 

3.2 Intervjuer 

 
Intervjuer genomfördes med arbetsledare, praktiktagare och anställda på tre arbetsplatser. 
En av arbetsplatserna renoverar och bygger båtar. En annan förser kommunens rastplatser 
med ved och möbler och den tredje är ett café som har catering. 
 
Det tre arbetsplatserna har olika utformning och arbetsuppgifter. På en av dem arbetar bara 
kvinnor. Syftet med detta är att det ska vara en trygg miljö då många av kvinnorna har 
dåliga erfarenheter av relationer med män. På de två andra arbetsplatserna arbetar bara 
män. En av dem har många anställda som arbetat där en längre tid, i upp till 5 år. På alla 
tre arbetsplatserna är det många som har eller har haft drogproblem. 

 
”Insatsens namn har ändrats många gånger men det är samma människor som kommer hit, de 
som är längst ner och har mer eller mindre drogproblem. De är människor som inte får jobb trots 
att det är högkonjunktur. Vid lågkonjunktur kommer det även hit yrkesfolk.” (Arbetsledare) 

 
Alla arbetsledarna som deltog i studien uppgav att de tycker bra om sitt arbete. En av de 
positiva aspekterna med arbetet var att få arbeta med människor. Arbetet beskrevs som 
stimulerande och det gick att se resultat då de hade möjlighet att följa hur människorna de 
arbetade med utvecklades. 
 
 ”Jag trivs eftersom jag får jobba med människor, och det händer saker hela tiden.” 
 ”Arbetet är tungt ibland men det är roligt.” (Arbetsledare) 
 
 
Delaktighet 
Enligt Jahoda (1982) är en av de funktioner som arbetet uppfyller hos många individer att 
det bidrar till sociala kontakter, vilket breddar den sociala horisonten. Detta avspeglas i 
intervjuerna då många praktikanter och anställda tog upp att få träffa andra eller nya 
människor och ”den sociala biten” som positivt med praktiken eller anställningen. 
 
En annan viktig funktion för arbete som Jahoda tar upp är möjlighet att delta i kollektiva 
syften, att existera i ett kollektivt sammanhang, vilket kan ge syfte och mening även åt 
individen. Flera av de intervjuade med praktik/OSA tog upp att ”få vara med i gänget” 
eller berättade om arbetet med uttryck som ”vi gör...” och ”vi jobbar med...” vilket visar 
på en känsla av grupptillhörighet.  
 

”Jag trivs väldigt bra med jobbet. Det är vårat ställe. Vi ligger här ute och det är ingen som lägger 
sig i vad vi gör, bara vi har arbetsuppgifter.” 

 
”Det betyder att jag har sysselsättning och rutinen att kliva upp på morgonen. Jag känner att  
jag gör något meningsfullt. Det ger den sociala biten också, det är viktigt.” 
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”Det är viktigt att komma ut i samhället och jag känner sig piggare och gladare än innan. Jag får 
nya intryck om möjlighet att prata med folk. Eftersom jag lever ensamt kan det bli väldigt tyst 
hemma.” 

 
”Det har inneburit någonstans att gå till på morgonen och att få vara med i gänget.” 

 
 
Medbestämmande 
Det var många saker som upplevdes som positivt. En av dessa var medbestämmande. En 
stor majoritet av de med praktik/anställning tyckte att de hade någon form av 
medbestämmande. En person var missnöjd och ansåg att besluten fattas över deras 
huvuden. En av de två komponenterna i KASAM är meningsfullhet. Enligt Antonovsky 
(1991) kommer detta ur delaktighet i resultaten, att ha fått uppleva medbestämmande. Ur 
denna aspekt är det därför positivt att många av dem som intervjuades upplevde att de 
hade något att säga till om. För att uppleva meningsfullhet krävs att personen har 
accepterat uppgiften, känner ansvar för den och att personens handlande spelar roll. 
Eftersom de som tar del av projektet skriver på ett kontrakt innan de påbörjar praktiken 
kan detta ses som en del i att acceptera uppgiften. Sedan är det till stor del arbetsledarnas 
uppgift att hjälpa personerna att känna ett ansvar och att känna att det spelar roll om de är 
på arbetet eller inte. En av de intervjuade berättade att då de är så få som arbetar på 
arbetsplatsen så måste de ta egna initiativ. Arbetsledaren på samma arbetsplats berättade om 
ett exempel på när det fungerat väldigt bra för en person. De skulle städa på badstränder. 
De fick disponera fritt över tiden men det skulle vara rent när besökare kom. De var bara 
två som skulle arbetade tillsammans och allt hängde på att personen kom till arbetet. 
Personen missade nästan inte en enda arbetsdag. Det kan ha berott på att den individen då 
kände ansvar för uppgiften och upplevde meningsfullhet. 
 
 

”Vi får vara med och bestämma en del över vad som ska göras, och det är en stor fördel. Vi är 
bara tre som arbetar här så man måste ta egna initiativ.” 

 
”Jag har fria händer när jag jobbar och kan komma med tips och idéer.” 

 
”Vi har ganska stora möjligheter att påverka arbetet och jag har eftersom fått ta mer och mer 
ansvar. Man får vara en del i det hela och inte bara en anställd.” 

 
”Jag trivs jättebra på arbetsplatsen eftersom jag behandlas som en människa och får fatta egna 
beslut.” 

 
”Vi får inte vara delaktiga i beslutsfattandet, vi får för lite information angående arbetet och 
besluten motiveras inte och redogörs inte för ordentligt. Det sänker motivationen.” 

 
 
Trygghet 
På arbetsplatsen där det bara arbetar kvinnor var det flera som tog upp trygghet på ett eller 
annat sätt. De upplevde en trygghet på arbetsplatsen som gjorde att de kunde utvecklas. 
 

”Alla som arbetar här har liknande bakgrund med missbruk och känner till varandras historia 
vilket gör att man kan vara som man är.” 
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”Det är bra att det bara är kvinnor här. Många har dåliga erfarenheter av män.” 

 
”Arbetsuppgifterna kan anpassas beroende på person och dagsform. Det är bra eftersom när någon 
kommer som är ny som inte arbetat på länge eller inte alls så kan det vara för jobbigt att stå i 
kassan och möta människor. Då kan de få börja i disken. Om någon mår dåligt en dag så 
behöver de inte göra så mycket, bara de kommer till arbetet.” 

 
 
Utveckling 
Alla arbetsledarna uppgav att de såg att de som arbetade där förändrades och utvecklades, 
och tog upp det som en aspekt som gjorde deras arbete givande. Även arbetstagarna tog 
upp att de lär sig nya saker. En kvinna berättade att hon inte hade klarat av att sitta och 
prata som hon gör nu för ett halvår sedan. För henne hade arbetet även gett social träning. 
 

”De blir gladare och brukar upptäcka nya förmågor som de inte alltid visste att de hade. De kan 
se båtarna växa fram och därmed se ett direkt resultat av arbetet de utför.” (Arbetsledare) 

 
”De som klarar arbetet bra är de som bestämt sig. En av kvinnorna har gått vidare till ett vanligt 
jobb. En annan är flygfärdig och redo att göra det snart. Det syns stora förändringar i attityden 
hos den kvinnan. Först var hon svår att jobba med men hon har blivit harmonisk och ödmjuk på 
ett helt annat sätt.” (Arbetsledare) 

 
”Jag har trivts på arbetsplatsen sedan första stund, det bara är positivt att jobba här. Man får lära 
sig massa saker.” 

 
”Arbetet är fritt, uppgifterna varierande och man lär sig mycket. Det finns alltid något att göra, 
det är bra eftersom jag blir rastlös annars.” 

 
 
Krav och tid 
Nyckelord som framkom i flera av intervjuerna var krav och tidspress. Oftast som något 
positivt, till exempel att drogtesterna hjälper till att hålla sig drogfri och att tider att passa 
ger struktur. På en av arbetsplatserna berättade arbetsledaren om en kvinna som redan i 
början av anställningen slutade eftersom hon tyckte att kraven verkade vara för stora. På 
samma arbetsplats var det några som tyckte att det kan bli lite långsamt ibland, som skulle 
vilja att det hände mer. Det skulle kunna vara så att det kan vara bra med lite press och 
utmaningar, men att de måste komma vid rätt tidpunkt när personen är redo för dem 
vilket stämmer bra överens med arbetsledarnas uppfattning att det inte går att stressa ut 
personerna till andra arbeten innan de är redo. 
 

”Flera av dem som jobbar här skulle kunna jobba ute på den öppna arbetsmarknaden, men de 
behöver få tid på sig. Det fungerar inte att slänga ut dem direkt när det börjar gå bra. En person 
som strulat i 15-20 år behöver lång tid på sig att komma igen. Det finns de som det inte sett så 
lovande ut från början men som ändå gjort stora framsteg.” (Arbetsledare) 

 
”Vi behandlar inte de anställda som bebisar utan kräver att de tar eget ansvar. Vi arbetar mot att 
de ska lära sig samarbeta. Vi ger dem mer ansvar eftersom men man måste hålla koll. Jag tror att 
en del tycker att jag kanske övervakar lite för mycket ibland.” (Arbetsledare) 
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”De testar regelbundet för alkohol och droger, det har varit en sporre att hålla sig på mattan.  Jag 
vet att de finns de som drar sig för att börja jobba här på grund av det. Testerna är obligatoriska.” 

 
”Drogtesterna som alla måste göra är bra eftersom det gör att man kan lita på att alla är nyktra.” 

 
”Något som skulle göra arbetet ännu bättre är om det kom lite fler besökare så det var mer liv och 
rörelse.” 

 
”Det är bra att arbetet är lugnt, tidigare har jag haft mycket stressiga arbeten, men ibland blir det 
lite för lugnt.” 

 
 
Se resultat 
På en av arbetsplatserna betonade alla vikten av att se resultat av sitt arbete. De tyckte alla 
att det var tillfredsställande att tillverka något och se resultatet när det var färdigt. Även 
variation i arbetsuppgifterna var något som flertalet tog upp som positivt med arbetet. 
Några tyckte att arbetsuppgifterna kunde vara tråkiga och tunga ibland. 
 

”Det är kreativt och skapande och det går att se resultat av arbetet när båten växer fram.” 
 

”Arbetsuppgifterna kan vara trista men det är ändå roligt eftersom det händer saker och det blir 
något konkret.” 

 
”Arbetet där är bättre här eftersom det finns mycket att göra. Vi jobbar med stora enheter som blir 
klara.” 

 
”Arbetet är intressant, det är bra att få göra olika jobb.” 

 
”På våren är det tre månader med vedhantering, det är tråkigt. Jag gillar att snickra och göra 
andra saker. Men ibland lägger de in andra uppgifter emellan vedhanteringen på våren, det är bra. 
Det är tråkigare att gå till jobbet när arbetsuppgifterna är tråkiga. Vi planterade fisk i en sjö, det 
var en rolig uppgift.” 

 
”Mest är arbetsuppgifterna som på ett vanligt jobb, men ibland kan det vara tungt fysiskt.” 

 
 
Attityder 
På det stora hela var inställningen till arbetsledarna mycket positiv. Egenskaper som 
uppskattades var kunnande, öppenhet och lyhördhet. Alla var nöjda med bemötandet och 
stämningen på arbetsplatsen, även om det fanns saker som kunde förbättras. Att ingen såg 
ner på en på grund av missbruksproblem, då alla sitter i samma båt, är något som skiljer 
dessa arbetsplatser från andra. Däremot fanns det på en av arbetsplatserna missnöje med 
högre chefer. 
 

”Den ena arbetsledaren är toppenfin men jag går inte riktigt ihop med den andra. Jag har jobbat 
länge i branschen och kan känna mig nedtryckt när jag blir behandlad som en nybörjare. Man 
tappar lite självförtroendet, jag tycker inte att det ska vara så. Arbetsledaren är duktig men 
överdriver ibland, men det fungerar ändå, för jag har stort förtroende för den andra arbetsledaren.” 
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”Arbetsledarna är lyhörda och smidiga. Om det är något problem tas det upp på en gång. ” 

 
”Arbetsledaren är jättebra, han är trevlig och kan sin sak.” 

 
”Arbetsledaren är bra eftersom han har humor och är rakt på sak. Det är bra att han kan prata 
finska”. 

 
”Arbetsledarna är bra.  Det är tillåtet att göra fel. Alla är till för något och är bra på olika saker.” 

 
”Här ser de inte ner på en som på en vanlig arbetsplats.” 

 
”Det är bra att man tillåts att misslyckas, även om jag inte är riktigt säker på att den ena 
arbetsledaren tycker att det är tillåtet.” 

 
”Arbetet känns uppskattat av besökare som kommer hit och tittar, men inte av kommunen och 
cheferna som aldrig är här.” 

 
”Arbetsledarna är helt okej, men högsta chefen vet inte vad det handlar om.” 

 
”Bemötandet från chefer är under all kritik. Arbetsledarna som anställs har inte utbildning och 
erfarenhet av att arbeta med missbrukare och att de därför inte har tillräcklig förståelse för hur det 
fungerar med till exempel återfall. Man samlar på sig massa saker och en liten småsak som att 
något går fel på jobbet kan då leda till ett återfall. Den högre chefen är nästan aldrig på 
arbetsplatsen och vet inte vad arbetet handlar om.” 

 
 
Missbruk 
Missbruksproblem var naturligtvis vanliga hos de intervjuade då insatsen med praktik/OSA 
främst vänder sig till dem som har eller har haft sådana. De intervjuade uppgav att det 
främst var missbruket som styr för vilka det går bra och vilka som slutar eller tvingas sluta. 
Arbetsledarna ansåg att de ofta tidigt kan se vilka som det inte kommer att gå så bra för. En 
av dem sade att de ibland rådde delade uppfattningar om vilka om ska komma på praktik. 
Hon tyckte att socialförvaltningen ibland ville skicka dit människor som inte är redo, som 
inte kommit tillräckligt långt med att komma ifrån sitt missbruk. På frågan om vad det 
beror på om praktiken får ett lyckat utfall eller inte trodde många av arbetstagarna att det 
beror på en själv. Det gäller att ha bestämt sig och vara på rätt plats i livet. Fem personer sa 
uttryckligen att arbetet hade hjälp dem ut ur missbruket eller hjälpt dem att hålla sig 
drogfria. 
 

”Det syns tydliga förändringar hos dem som kommer hit, men det finns hopplösa fall. Det märks 
redan när de kommer vilken inställning de har, om de vill ha OSA eller inte. De som inte 
”strulat färdigt” försvinner ofta till våren. Men det finns även de som det verkligen händer saker 
med. Först kanske de är borta varannan vecka men efter ett tag bara två veckor på ett halvår.” 
(Arbetsledare) 

 
”Det innebär att ha en sysselsättning att gå till. Jag kom ur missbruket några år innan 
anställningen, så det är inte arbetets förtjänst, det handlar om att bestämma sig. Men det kan ha 
hjälpt till att förhindra återfall. Det är svårare att sköta sig om man inte jobbar.  Det är viktigt att 
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ha ett ansvar och rutinen att gå och jobba. Ekonomiskt är skillnaden inte så stor men det är sämre 
psykiskt att vara arbetslös.” 

  
”Om jag inte haft jobbet hade jag nog dragit runt på stan och festat.” 

 
”Jag vet inte vad jag skulle gjort om jag inte haft praktiken. Det är svårt att få jobb eftersom det 
är en stämpel att vara missbrukare. Det finns så många andra att anställa som inte är missbrukare 
och arbetsgivaren vill inte riskera att man är borta en fredag eller en måndag då och då.” 

 
”Det fungerar inte i längden att leva ett dubbelliv och en del är inte färdiga med sitt gamla liv 
ännu och har inte varit tillräckligt långt ner. Det gäller också att inse att det inte går att göra allt 
själv och att man måste våga ta emot hjälp.” 

 
 
Rutiner 
Fem av de intervjuade arbetstagarna tog upp rutiner, tider att passa och någonstans att gå 
på morgonen som viktiga faktorer. Det går att koppla till Jahodas (1982) teori. Just förlust 
av tidsupplevelse, sociala kontakter och regelbunden aktivitet tas upp som negativa effekter 
som kan uppkomma av arbetslöshet (Jahoda, 1982). 
 
 ”Det är viktigt att ha ett jobb att gå till och att få lön.” 
 

”Om jag inte haft det här arbetet hade jag nog inte gjort någonting. Jag genomgick en behandling 
innan jag började praktiken. Arbetet har betytt tider att passa, jag mår bättre när jag vet att jag 
har något att göra. Det blir för långsamt att vara arbetslös och inte ha något att göra, nu är det på 
ett helt annat sätt. Jag är intresserad av matlagning och bakning och nu får jag göra något som jag 
trivs med.” 

 
”Jag var arbetslös i ett år och höll på att bli knäpp. Jag gjorde ingenting och gick upp en massa i 
vikt. Nu har jag börjat röra på mg, jag cyklar till jobbet, och har tappat 10 kg.” 

 
”Om jag inte fått den här anställningen skulle jag fortsatt kämpa för att få sysselsättning eftersom 
jag vill ha något att göra. Jag mår bättre och lever bättre nu.” 

 
 
Framtidssyn 
När det gäller framtiden tog många en dag i taget. Tre av individerna med praktik/OSA 
hade förhoppningar om att komma ut på den öppna arbetsmarknaden medan de andra 
tänkte sig att bli kvar på den nuvarande arbetsplatsen. Hos vissa fanns en viss uppgivenhet 
men i stort var synen på framtiden försiktigt optimistisk. Det går att koppla till Levi & 
Pettersson (2005) som beskriver negativ framtidssyn som en av effekterna av att vara 
arbetslös. 
 

”Jag strulade tidigare och blev inte kvar så länge på de arbetsplatser jag haft, men nu har jag 
börjat se framåt och vill må bra när jag fyller 50. Tidigare hade jag kronofogden efter mig men nu 
har jag betalat igen mina skulder. Jag bor hos mina föräldrar nu men jag tror jag kommer att 
kunna skaffa ett eget ställe. När jag mått bra tidigare har jag haft för bråttom och skaffat allt på 
en gång, lägenhet, bil och så, men nu går jag långsammare framåt och tar en dag i taget.” 
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”Jag vill vara kvar på arbetsplatsen och vill gärna få en vanlig anställning här.” 
 

”Framtiden ser ljus ut. Jag ska låta det ta tid och börja sköta om mig själv, jag funderar på att 
börja simma.” 

 
”Jag tror inte att jag kommer att få ett vanligt jobb. När jag sökt jobb tidigare fick jag höra att jag 
är för gammal och att ingen vill ha mig.  Jag får se vad som händer.” 

 
”Jag vill vidare ut på öppna arbetsmarknaden. Målet är att få jobba inom hemtjänsten. Det är en 
viss trygghet att vara på den skyddade arbetsplatsen, men tanken är inte att fastna här utan att 
kunna gå vidare.” 

 
”Jag vill inte fortsätta att ha OSA, jag tycker att anställningen borde övergå i en vanlig 
anställning efter en viss prövotid.” 

 
”Jag tar en dag i taget och ser vad som händer.” 

 
”Jag trivs och tänker inte släppa det här. Jag får inte, och kommer inte heller för den delen.” 

 
”Jag är så pass gammal så jag tror det blir att stanna här.” 

 
 
Lön 
Det framgick av intervjuerna att det fanns ett visst missnöje med lönen. De ekonomiska 
svårigheter som är förknippade med arbetslöshet är en faktor som kan leda till ohälsa 
(Jönsson, 2003). Två av de intervjuade tog upp att de ekonomiskt sett inte vinner på att ha 
praktik/OSA jämfört med tidigare då de endast hade socialbidrag. Det kan påverka den 
rehabiliterande effekten av att ha praktik/OSA då de ekonomiska svårigheterna kan finnas 
kvar. 
 

”Lönen är dålig i förhållande till det jobb vi utför. Vi har ingen löneutveckling trots att vi är med 
i facket och betalar fackavgift.” 

 
”Lönen följer inte med löneutvecklingen och regler som gäller för andra gäller inte för oss.” 

 

 

4. Diskussion 
 
Enligt Antonovsky (1991) är frågan som handlar om att se sig själv som en olycksfågel 
kopplad till hanterbarhet. Att ha låg känsla av hanterbarhet har enligt Antonovsky sitt 
ursprung i att ha råkat ut för händelser av olycklig karaktär, och i att räkna med att livet 
ska fortsätta att se ut så. Det kan vara en förklaring till att de med OSA hade lägre känsla 
av hanterbarhet än genomsnittet då de fortfarande är påverkade av tidigare upplevelser. Då 
gäller det att öka upplevelsen av hanterbarhet för att kunna skapa en mer positiv inställning 
till framtiden. I intervjuerna framkom blandade inställningar till framtiden. Dels fanns det 
de med en mycket positiv bild som siktade högre och trodde att de skulle komma att 
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utvecklas vidare. Dels fanns det de med en avvaktande tillförsikt som hoppades att de 
skulle komma att klara av att fortsätta anställningen och att saker skulle ordna upp sig och 
som tog en dag i taget. Slutligen fanns det en grupp med en mer apatisk hållning som inte 
förväntade sig så mycket av framtiden. Tyvärr är det inte möjligt att koppla intervjuerna 
till enkäterna, det hade annars varit intressant att studera om detta även visade sig i svaren 
på frågorna som rör hanterbarhet. Om insatsen kan hjälpa individer till en mer positiv syn 
på framtiden, vilket verkade vara fallet för vissa av dem som intervjuades, finns det en 
möjlighet att den ökar känslan av hanterbarhet vilket skulle synas i KASAM-testet. 
 
Något som skulle kunna vara föremål för vidare undersökningar är hur det skulle vara 
möjligt att underlätta steget från OSA ut på den öppna arbetsmarknaden. Utifrån 
intervjuerna väcktes funderingar om det vore möjligt att anpassa arbetsplatserna mer efter 
person och i vilket läge personen befinner sig. De anställda berättade att de tyckte att det 
var bra att en ny person som inte kommit så långt kunde få uppgifter som till exempel inte 
krävde så mycket kundkontakt om detta upplevdes som jobbigt. Det skapar en trygghet 
som gör det möjligt att fortsätta att utvecklas stegvis. På motsvarande sätt skulle det gå att 
göra det möjligt för dem som kommit långt att gå steget längre. Det skulle öka självkänslan 
ytterligare och öka på resurserna vilket kanske även skulle göra att möjligheterna till andra 
arbeten ökade. Just på denna arbetsplats, som har caféverksamhet, skulle de anställda 
uppskatta att få synas mer. Om det vore möjligt, med avseende på konkurrenslagar, är ett 
förslag att de som vill utvecklas vidare skall få möjlighet att lära sig marknadsföring och få 
utökat ansvarsområde och arbetsuppgifter. 
 
Enligt Starrin och Janson (2003) visar människor med en osäker anställning i en 
ekonomiskt pressad situation motsvarande symptom på ohälsa och minskat välbefinnande 
som arbetslösa. En av arbetsledarna berättade att de får anslag för en period i taget, att de 
hade fått fram till 08 men att de inte visste vad som händer sedan. Detta var en anledning 
till att de inte funderat så mycket på hur verksamheten skulle kunna utvecklas eftersom det 
inte kändes meningsfullt i ett sådant osäkert läge. Osäkerheten har inte bara denna negativa 
effekt att verksamheten inte utvecklas, det kan även ha en hämmande effekt på insatsens 
rehabiliterande mål om de anställda känner av denna osäkerhet. 
 
Ur aspekten meningsfullhet som Antonovsky (2003) tar upp är det viktigt att de anställda 
får vara delaktiga i besluten eller i alla fall får information om dem. Antonovsky (2003) tar 
även upp att aktiviteten måste vara socialt värdesatt, det måste finnas uppskattning för vad 
personen gör. De flesta berättade i intervjuerna att de kände sig uppskattade av arbetsledare 
och besökare. Missnöjet som fanns på vissa håll med lönen och med högre chefer som de 
inte tyckte är så närvarande skulle kunna tas som en signal om att de upplevde att arbetet 
de utför inte är så högt värderat. Att arbeta för att öka delaktigheten och på olika sätt 
markera att arbetet värdesätts skulle då eventuellt kunna ge resultat på sikt för känslan av 
meningsfullhet hos de anställda. 
 
 

4.1 Koppling till frågeställningarna 

 
• Hur upplevs åtgärderna av personer som fått praktik/OSA-anställning? Har deras 

livssituation, enligt dem själva, förändrats efter insatsen? 
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Helhetsbilden efter genomförda intervjuer är att de flesta, med några undantag, upplevde 
åtgärden med praktik/OSA som positiv och var glada för att möjligheten till praktik/OSA 
finns. 
 

”Det är väldigt bra att det finns sådana här arbetsplatser och det är bra att det finns en bara för 
kvinnor, eftersom karlar gärna vill ta över.” 

 
Många ansåg att praktiken/anställningen spelade en viktig roll för dem. De sade att de inte 
visste vad de skulle ha gjort om de inte haft insatsen, och några sade att de troligtvis skulle 
ha festat. Många sade även att de skulle försökt hitta ett annat arbete om de inte hade haft 
praktiken/anställningen eftersom de inte ville vara arbetslösa. Några av dem uttryckte 
tvivel över att de skulle kunna få något annat arbete. 
 
 
• Finns det skillnader i upplevd känsla av sammanhang hos dem som har praktik/OSA 

jämfört med dem som ännu inte inlett praktiken och jämfört med 
normalpopulationen? 

 
Det fanns skillnader i upplevd känsla av sammanhang. De med praktik/OSA tenderade att 
ha en starkare sådan än de som inte inlett praktiken, men en svagare känsla än 
normalpopulationen. Det erhölls ett signifikant samband mellan trivsel på arbetsplatsen och 
känsla av sammanhang. Det kan tyda på att insatsen med praktik/OSA har en positiv 
påverkan på de arbetstagare som trivs som sträcker sig utöver själva arbetet. 
 
 
• Vilka faktorer är viktiga för att praktiken/anställningen ska fungera bra? 
 
Insatsens mål att vara en del i rehabilitering genom arbetsträning går att anknyta till 
Jönssons (2003) teori om att ha ett arbete tillför individen resurser och att vara arbetslös 
minskar resurserna. Arbetsträningen blir ett sätt att tillföra resurser som ökad självkänsla 
och nya kunskaper och färdigheter. Att få lära sig nya saker var en orsak som framkom i 
intervjuerna till att de trivdes på arbetet. Andra faktorer som framkom var 
medbestämmande, rutiner, attityder på arbetsplatsen och hos arbetsledarna, lagom med 
krav, att få ta sin tid, sociala kontakter och karaktären på arbetsuppgifterna. Att själv 
befinna sig i rätt läge var också en viktig utgångspunkt enligt både OSA/praktiktagarna 
och arbetsledarna. 
 

4.2 Reliabilitet, validitet och forskaretik 

 
Det hade varit att föredra att göra en studie med inomgruppsdesign där individerna hade 
fått fylla i enkäten före respektive efter att de inlett praktiken. Detta var dock inte 
genomförbart av tidsskäl då en sådan studie hade behövt pågå under en längre tid. Med det 
aktuella upplägget kan det vara problematiskt att använda de som köar som kontrollgrupp. 
De befinner sig i olika lägen och praktiken kan redan ha påverkat vissa av dem som ansåg 
att det var bestämt att de fått praktik och bara väntade på att börja. Det är även ett 
problem att kontrollgruppen bestod av så få som fyra personer. Det var av sekretesskäl inte 



 

26 

möjligt att personligen dela ut enkäten till alla som hade försörjningsstöd och var aktuella 
för praktik. Överhuvudtaget blir representativiteten och därmed validiteten lidande av att 
de undersökta grupperna bestod av så pass få personer. 
 
Intervjuerna skedde i enrum och det poängterades att det inte skulle framgå i det färdiga 
arbetet vem som sagt vad och att den informationen inte heller skulle föras vidare till 
arbetsledarna eller någon annan. Av etiska skäl ställdes inte alltför djuplodande frågor om 
den personliga problematiken om inte de intervjuade själv ville ta upp det. Ett avslappnat 
samtal eftersträvades och avsikten var att intervjun skulle upplevas som något positivt. Det 
innebar dock inte att ämnen som missbruk undveks, men den personliga problematiken 
togs upp på de intervjuades initiativ. 
 
Ett annat problem som kan ha uppkommit är att de intervjuade sade det som förväntades 
av dem, vad de trodde intervjuaren ville höra. Individerna som intervjuades hade troligtvis 
haft ganska många samtal med socialsekreterare och andra personer i liknande ställning och 
kunde ha lärt sig vad som är önskvärt att säga. För att undvika detta eftersträvades att 
intervjuerna mer skulle ha formen av fritt berättande än av en utfrågning. Tanken var 
också att ställa några frågor som kanske inte så ofta kommer upp i de samtal de har med 
myndighetspersoner, att fråga efter deras egen åsikt med utgångspunkt i att de är proffs på 
ämnet. Detta har också varit ett försök att undvika att intervjuarens närvaro upplevdes som 
ett hot eller ett försök att spionera. 
 
 

4.3 Framtida forskning 

 
Förutsatt att det är möjligt att komma runt problemet med sekretess skulle det vara 
intressant att kunna koppla intervjuer till enskilda enkäter. Då skulle det vara möjligt att 
undersöka medbestämmandets eventuella koppling till meningsfullhet och framtidsbildens 
koppling till hanterbarhet. Att göra en undersökning under en längre tidsperiod som 
involverar fler respondenter som följs före, under och eventuellt efter 
praktiken/anställningen skulle vara givande för att göra förhållandet mellan känsla av 
sammanhang och praktik/anställning tydligare. Ytterligare något som skulle kunna vara 
föremål för vidare undersökningar är hur det skulle vara möjligt att underlätta steget från 
OSA ut på den öppna arbetsmarknaden.
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Bilagor 

 

6.1 Bilaga - Enkäter 

 

 
Hej! 
 
Jag heter Karin Nordström och är student på Luleå tekniska universitet. På uppdrag av 
Arbetsmarknadsavdelningen gör jag en undersökning där jag tittar på effekterna av OSA-
SAK och praktik för försörjningsstödstagare. 
 
Jag skulle vara tacksam om ni kunde dela ut enkäten till de personer på arbetsplatsen som 
har antingen OSA-SAK eller praktik för försörjningsstödstagare. (Obs! Inte till dem som 
endast har OSA. Längst upp på beslutsunderlaget står SAK. Om det råder några oklarheter 
om vilka personer det gäller så var vänlig och kontakta Marie Ullberg tel. nr. 454848) 
 
Enkäten kommer att behandlas anonymt och det är frivilligt att fylla i den. Dock skulle det 
vara till stor hjälp om så många som möjligt gjorde det. 
 
Var vänlig och be personerna fylla i enkäten och sedan lägga den i ett av de medföljande 
kuverten. Samla in kuverten och skicka dessa till Ann-Margret på 
Arbetsmarknadsavdelningen senast 21 maj, men gärna tidigare. Läs gärna upp frågorna i fall 
det är någon som eventuellt har lässvårigheter, men gör tydligt att ni inte tittar på vad de 
svarar. 
 
Om det uppstår några oklarheter angående frågorna kontakta mig på 070-5316627. 

 

Med vänlig hälsning, Karin Nordström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Hej! 
Jag heter Karin Nordström och läser på universitetet. På uppdrag av 
Arbetsmarknadsavdelningen undersöker jag effekterna av praktik/OSA. Därför skulle jag 
behöva din hjälp att fylla i denna enkät. Svaren kommer att behandlas anonymt. När du 
fyllt i enkäten, var vänlig och lägg den i kuvertet och ge åt din handledare. Jag är tacksam 
för din medverkan. 
 
Vänliga hälsningar Karin 
 
 
 
 
Ringa in de alternativ som stämmer in på dig. 
 
 
 
Ålder: 
<20   21-30  31-40  41-50  51-60  60< 
 
 
 
Kön: 
Man  Kvinna 
 

 

 

Boendeform: 

Eget kontrakt  Inneboende  Bor hos föräldrarna

 Andrahandskontrakt Samboende  Övergångslägenhet Halvskyddat/skyddat 

boende 

 

 

Arbetssituation: 

Praktik  OSA-SAK  Ska påbörja praktik 

 

 

Ungefär hur länge har du haft praktik/OSA? ______________



 

 

Livsfrågeformulär KASAM-13 
Här är några frågor som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga svar. Var 
snäll och markera den siffra som bäst passar in på ditt svar. Siffran 1 eller 7 är svarens 
yttervärden. Om du instämmer i det som står under 1, så ringa in 1:an; om du 
instämmer i det som står under 7, så ringa in 7:an. Om du känner annorlunda, 
ringa in den siffra som bäst överrensstämmer med din känsla. Ge endast ett svar på varje 
fråga. 
 
1. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig? 

1  2  3  4  5  6  7 

mycket sällan eller aldrig mycket ofta 

 

2. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände 

väl? 

1  2  3  4  5  6  7 

har aldrig hänt har ofta hänt 

 

3. Har det hänt att människor du litade på har gjort dig besviken? 

1  2  3  4  5  6  7 

har aldrig hänt har ofta hänt 

 

4. Hittills har ditt liv: 

1  2  3  4  5  6  7 

helt saknat mål och mening            genomgående haft mål 
         och mening 

   

5. Känner du dig orättvist behandlad? 

1  2  3  4  5  6  7 

mycket ofta          mycket sällan/aldrig 

 

6. Hur ofta har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad 

du skall göra? 

1  2  3  4  5  6  7 

mycket ofta          mycket sällan/aldrig 

 

 

7. Är dina dagliga sysslor en källa till: 



 

 

1  2  3  4  5  6  7 

glädje och djup tillfredsställelse smärta och leda 

 

 

8. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 

1  2  3  4  5  6  7 

mycket ofta          mycket sällan/aldrig 

 

9. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 

1  2  3  4  5  6  7 

mycket ofta          mycket sällan/aldrig 

 

10. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel”. 

Hur ofta har du känt det så? 

1  2  3  4  5  6  7 

aldrig mycket ofta 

 

11. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: 

1  2  3  4  5  6  7 

du såg saken i dess         du över- eller undervärderade 
rätta proportion           dess betydelse 

 

12. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv? 

1  2  3  4  5  6  7 

mycket ofta          mycket sällan/aldrig 

 

13. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 

1  2  3  4  5  6  7 

mycket ofta          mycket sällan/aldrig 

 

 



 

 

(För de som har praktik/OSA) 

Här är några frågor som berör din syn på praktiken. Om du inte tycker att påståendet 
stämmer så ringa in 1:an. Om du tycker att det stämmer bra så ringa in 7:an. 
Om du känner annorlunda, ringa in den siffra som bäst överrensstämmer med din känsla. 
Ge endast ett svar på varje fråga. 
 
1. Jag tror att praktiken/OSA kommer att påverka mina chanser att få arbete (även OSA) i 

framtiden 

1  2  3  4  5  6  7 

stämmer inte alls          stämmer bra 

 

2. Arbetet jag utför under praktiken känns meningsfullt 

1  2  3  4  5  6  7 

stämmer inte alls          stämmer bra 

 

3. Jag ser fram emot att gå till jobbet 

1  2  3  4  5  6  7 

stämmer inte alls          stämmer bra 

 

4. Jag känner oro inför att gå till jobbet 

1  2  3  4  5  6  7 

stämmer inte alls          stämmer bra 

 

5. Jag trivs på min arbetsplats 

1  2  3  4  5  6  7 

stämmer inte alls          stämmer bra 

 

6. Jag trivs med mina arbetskamrater 

1  2  3  4  5  6  7 

stämmer inte alls          stämmer bra 

 

7. Jag trivs med min arbetsledare/handledare 

1  2  3  4  5  6  7 

stämmer inte alls          stämmer bra



 

 

(För de som står i kö för praktik/OSA) 

 
Här är några frågor som berör din syn på praktiken. Om du inte tycker att 
påståendet stämmer så ringa in 1:an. Om du tycker att det stämmer 
bra så ringa in 7:an. Om du känner annorlunda, ringa in den siffra som 
bäst överrensstämmer med din känsla. Ge endast ett svar på varje fråga. 
 
 

 

1. Jag tror att praktiken/OSA kommer att påverka mina chanser att få arbete i framtiden 

1  2  3  4  5  6  7 

stämmer inte alls          stämmer bra 

 

 

2. Jag tror att arbetet jag ska utföra kommer att kännas meningsfullt 

1  2  3  4  5  6  7 

stämmer inte alls          stämmer bra 

 

 

3. Jag ser fram emot att börja på arbetet 

1  2  3  4  5  6  7 

stämmer inte alls          stämmer bra 

 

 

4. Jag känner oro inför att påbörja praktiken 

1  2  3  4  5  6  7 

stämmer inte alls          stämmer bra 

 

 

5. Jag tror att praktiken kommer att fungera bra för mig 

1  2  3  4  5  6  7 

stämmer inte alls          stämmer bra 



 

 

6.2 Bilaga - Färdiga teman för intervjuer 

 

• Trivsel 

• Framgångsfaktorer 

• Personlig betydelse av praktiken/OSA 

• Attityder (hos arbetsledare och andra) 

• Framtiden 

 




