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SAMMANFATTNING  

 

Frånvaro bland elever i gymnasiet är ett allt mer tilltagande problem. Elever med en hög 

frånvaro brukar inom forskningen benämnas ELOF (elever med omfattande frånvaro). Det är 

konstaterat att det existerar ett samband mellan frånvaro och låga betyg samt chansen att ta 

studentexamen. I värsta fall hoppar ungdomen i fråga helt av gymnasiet och slutför därmed 

inte sina studier. Detta försämrar avsevärt denne individs livschanser och tenderar till att 

påbörja en negativ spiral in i ett utanförskap där ungdomen får svårigheter på utbildnings, 

arbets- och bostadsmarknaden. Denna utanförskapsprocess kallas för social exkludering vilket 

innebär att ungdomen finner sig själv utanför samhällsgemenskapen.  

Studien är upplagd med en komparativ metod och jämför Solna och Sundbybergs arbete med 

gruppen ELOF. Fokus har legat på att hitta olikheter i arbetssätten, inte att finna en metod 

som skulle fungera för båda kommunerna. Vi noterade att Solna uppvisar lägre 

ungdomsarbetslöshet än Sundbyberg. Detta ansåg vi vara anmärkningsvärt och bestämde oss 

för att fördjupa oss i varför det skiljer sig mellan kommunerna? 

I studien har vi identifierat en socioekonomisk faktor som kan tänkas vara en bidragande 

orsak till dessa skillnader, nämligen andelen högskoleutbildade i respektive kommun.  

Resultaten från vår studie tyder även på att ungdomar med psykisk ohälsa och diagnoser 

tenderar att löpa större risk att befinna sig i ELOF.  
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1 Inledning 
 

''Elever som mår psykiskt dåligt får inte hjälpen de behöver när personalen inom elevhälsan inte 

räcker till. I en undersökning larmar skolkuratorer att arbetet är alltför akutstyrt och att många 

insatser hinns inte med. 

– Det är väldigt frustrerande att känna att man inte hinner göra så mycket som man önskar, säger 

kuratorn Annika Bjugger'' (Svenska Dagbladet, 2016). 

 

Citatet är hämtat från en artikel i Svenska Dagbladet där kuratorer i Stockholmsområdet 

larmar om att de inte mäktar med insatserna till eleverna. Situationen som kuratorerna 

beskriver kan tolkas som att skolpersonalen inte lyckas med de preventiva insatserna till barn 

och ungdomar i skolan. Med de preventiva insatserna menar vi insatser som syftar till att 

fånga upp elever som uppvisar riskbeteende exempelvis skolk, hög frånvaro eller problem 

kopplade till ungdomarnas hemmiljö innan det leder till problem som kriminalitet, missbruk 

eller arbetslöshet.  

 

Vi har under socionomprogrammets gång studerat- och diskuterat flera olika aspekter av barn- 

och ungdomars utsatthet, allt från psykiatriska åkommor till socioekonomiska faktorer. Dock 

anser vi att det saknats en fördjupning i hur skola, socialtjänst- och kommuner hanterar samt 

bemöter barn och ungdomar som uppvisar riskbeteende eller har svårigheter inom skolan. 

Dessa individer riskerar att hamna på efterkälken och i somliga fall utebliva helt från 

undervisningen, vilket tenderar att leda till låga- eller obehöriga slutbetyg. Följderna av detta 

blir oftast att ungdomarna inte kan slutföra gymnasiet. Vidare medför detta en starkt negativ 

inverkan på personens framtida livschanser (Bäckman & Nilsson, 2016, s. 4). Våren 2017 

lämnade över 17,3 % av eleverna nionde klass med obehöriga betyg till gymnasiet. Enligt 

Skolverket var detta en försämring mot föregående år och är i linje med en negativ trend de 

senaste decennierna (Skolverket, 2016/2017).  

 

Denna utveckling är oroväckande, inte minst för barnen själva utan även för samhället i stort 

(Widding-Haverås, 2016, s. 300). Ofullständiga betyg i årkurs nio försämrar elevernas 

livschanser avsevärt och de riskerar att hämna i ett socialt, ekonomiskt och kulturellt 

utanförskap, även benämt som social exkludering. Denna exkludering får i sin tur negativa 

konsekvenser för samhället i stort, i form av ökade sociala kostnader och lägre skatteintäkter 

(Davidsson & Pettersson, 2016, s. 35). Detta benämner Sen (2000) som en kumulativ 

exkludering dvs. om en person blir exkluderad från skolan kan detta leda till en ond spiral där 

personen i fråga även blir exkluderad från bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och så vidare 

(s. 3). Ungdomar som inte går vidare till gymnasium eller arbete hamnar inom den så kallade 

NEET-gruppen. NEET står för Not in Employment, Education or Training (se även SOU 

2018:11).  

 

Detta har enligt forskningen (Gottfried 2017 s. 112) vanligtvis föregåtts av omfattande skolk 

eller ELOF (elever med omfattande frånvaro) om det syftar till den eleven vars frånvaro är så 

omfattande att hen klassas som ELOF. Ungdomar (16–19 år) som är utestängda från 
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utbildning och arbete tenderar påverkas negativt av detta senare i vuxenlivet. Detta benämns 

som Scarring-effekten.  

 

En stor anledning till vad som föranleder uppkomsten av att ungdomar i åldrarna 16–19 inte 

har en sysselsättning är ungdomsarbetslöshet, Löfmark & Eriksson (2014) menar att en högre 

grad av arbetslösa ungdomar leder till en förhöjd grad av NEET i ett samhälle (Löfmark & 

Eriksson, 2014, s. 6). 

 

Ett tecken på frågans aktualitet är att regeringen under 2015 tillsatte en samordnare för unga 

som varken arbetar eller studerar (Dir. 2015:70). Samordnaren har haft i uppdrag att arbeta 

utåtriktat för att bidra till bättre samverkan samt ökad kunskap om insatser för gruppen, dels 

att utreda och föreslå åtgärder i syfte att åstadkomma ett samordnat stöd för unga som varken 

arbetar eller studerar (SOU 2018:11). 

 

Mot bakgrund av dessa problem som uppkommer med ungdomar som varken arbetar, 

studerar eller är i någon form av träning för samhället och individerna vill vi undersöka hur 

två grannkommuner i Stockholm; Solna och Sundbyberg, arbetar proaktivt för att motverka 

uppkomsten av ELOF hos ungdomar. 

 

Solna och Sundbyberg är grannkommuner i norra Stockholm, de har snarliknande 

förutsättningar gällande arbetsmarknad, skatteunderlag och kommunikationer. Trots detta 

skiljer sig ELOF siffran, alltså ungdomar som inte arbetar, studerar eller är i någon form av 

arbetsträning mellan kommunerna (kolada). Dessa siffror är något som har fångat vårt intresse 

men det som vi främst intresserar oss för inom detta område är vilka arbetsmetoder som 

kuratorerna och studie/yrkesvägledare använder sig av och vad de klassar som riskbeteende 

hos en elev. Dessutom vill vi undersöka hur kommunerna proaktivt arbetar för att motverka 

ungdomars sysslolöshet även utanför skolan, för att se hur de fångar upp ungdomar som 

hamnat så pass långt utanför systemet att de har glömts bort av skolan. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att analysera hur socialtjänst, gymnasium- och 

kommunalt aktivitetsansvarig i Solna- och Sundbybergs kommun arbetar med ungdomar som 

befinner sig i ELOF- eller riskerar att hamna där. Detta för att jämföra arbetsmetoder och 

eventuella skillnader kommunerna emellan. I studien gör vi en ansats att undersöka vad 

kommunen och dess organ kan göra för att minska problemet med ungdomar i ELOF-

grupppen, samt varför det ser olika ut?  

 

För att kunna svara på frågan väljer vi att jämföra två kommuner som har liknande 

förutsättningar befolkningsmässigt men där den ena verkar klara sig bättre när det kommer till 

arbetet med ungdomar i ELOF. Kommunerna Solna och Sundbyberg är grannkommuner och 

ligger båda i Stockholms län och omfattas således av den gynnsamma arbetsmarknaden som 

finns i Stockholmsregionen. Båda kommunerna har dessutom en ung befolkning och en 
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relativt stor inflyttning. Men en intressant skillnad är ungdomsarbetslösheten i respektive 

kommun. Solna hade år 2017 en arbetslöshet på 3,2 % medan Sundbyberg hade 5,5 % under 

samma period. Tittar man på ungdomsarbetslösheten, som är en indikator på ELOF-siffror så 

låg Solna på 4,4 % medan Sundbyberg har 6,8 % enligt Kolada. Dessa siffror är hämtade från 

2016. Vi anser att skillnaderna mellan dessa kommuner är intressanta att jämföra då 

förutsättningarna är snarlika för bägge kommuner. 

 

Vår första frågeställning handlar om vilka grupper av ungdomar som löper störst risk att 

hamna i ELOF: 

 

- Vad definierar de professionella som riskbeteende för att hamna i ELOF? 

 

Den andra frågeställningen utgår från kommunernas proaktiva åtgärder. Kan vi finna 

implikationer på att dessa är adekvata eller ej i intervjupersonernas utsagor? 

 

- Hur arbetar organisationerna med proaktiva åtgärder som har till syfte att förhindra 

uppkomsten av ELOF bland ungdomar? 

 

Den tredje frågeställningen vi använt oss av är den om arbetsmetoder, hur de olika 

kommunala organen använder sig av dessa för att rehabilitera ungdomarna tillbaka in i 

utbildningen eller arbete. 

 

- Vilka arbetsmetoder utgår organisationerna från för att återaktivera ungdomarna och 

bryta deras sociala exkludering?  

 

Vi vill med denna studie utföra en komparativ undersökning mellan två snarlika kommuner, 

Solna och Sundbyberg. Detta för att undersöka om det finns skillnader i hur dessa kommuner 

arbetar med barn- och ungdomar som uppvisar riskbeteende och riskerar att hamna i gruppen 

ELOF. Vi vill även undersöka om det finns skillnader i arbetssätten hos kommunerna.  

 

1.2 Bakgrund 

 

Vi vet att Solna och Sundbyberg har liknande förutsättningar gällande geografi, demografi 

och skatteintäkter. Som tabellen visar nedan är vissa parametrar slående lika. Invånare i 

arbetsför ålder skiljer 0,1 procent, vilket talar för goda möjligheter till skatteintäkter. 

Demografiska försörjningskvoten hör ihop, den bygger på summan av alla icke arbetsföra 

människor i kommun (0–19 och 65+ år) dividerat med samtliga i arbetsför ålder för att se hur 

högt försörjningsbördan blir för varje person (SCB). Försörjningskvoten är exakt samma i de 

båda kommunerna.  
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  Sundbyberg  Solna  

Ålder (år) 37,6  39,2  

Invånare 20–64 år (%) 66  65,9  

Utrikes födda (%) 36,7  35,9  

Demografisk 

försörjningskvot (pers) 

0,52  0,52  

Andel som har klarat 

gymnasiet (%) 

74,4  79,7  

Andel som har 

eftergymnasial utb. (%)  

50,3  61,2  

Invånare med låg 

inkomst (%) 

19,4  16,9  

 

Källa: Kolada   

 

Nästa tabell visar unga som varken arbetar eller studerar, NEET-gruppen (i vår studie; 

ELOF). Det går att avläsa att båda kommunerna är styrda av konjunkturen men att kurvan 

som visar Solnas siffror hela tiden ligger under, och dessutom inte är lika dynamisk. Båda 

kommunerna visar tydliga uppgångar 2008 i och med ekonomiska krisen annars har Solna en 

relativt linjär förekomst av ungdomar utan sysselsättning. Kurvan för Sundbyberg uppvisar 

något större vansklighet och alltid någon procent ovanför Solnas dito.  
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Figur 1 Unga som varken arbetar eller studerar  

 
Källa: Kolada 

 

1.3 Avgränsning 

  

Vi har valt att avgränsa oss till två kommuner som befinner sig geografiskt nära varandra som 

dessutom har liknande förutsättningar för att sysselsätta barn- och unga. Med liknande 

förutsättningar menar vi att dessa två kommuner ligger båda i norra Stockholm och angränsar 

till varandra. För att kunna genomföra denna studie inom ramen för den komparativa metoden 

har vi som sagt valt två snarlika kommuner med liknande förutsättningar. Detta gör vi för att 

få ett så liknande underlag som möjligt, genom att minimera geografiska och ekonomiska 

skillnader som tydligt skulle uppstå om vi exempelvis jämförde en liten i norra Uppland med 

en kommun i Stockholms södra förorter.  

 

Precis som nämndes i inledningskapitlet är Solna och Sundbyberg grannkommuner i norra 

Stockholm. Det finns en skillnad i ungdomsarbetslösheten på cirka en procent, vilket är en 

liten skillnad, dock är den konstant över tid från åren 2008–2015. Det geografiska läget är 

dock inte det enda som är snarlikt mellan kommunerna. Båda har under 2000-talet upplevt en 

kraftig befolkningstillväxt, Sundbyberg har vuxit med 28 % till 50 000 invånare- medan Solna 

vuxit 18 % till nästan 80 000 invånare (Kolada). Kommunerna har cirka 66 % av sin 

befolkning i arbetsför ålder dvs 20–64 år, detta skapar naturligtvis ett gynnsamt läge för goda 

skatteintäkter till kommunerna (Kolada). Vidare finns en viss skillnad i andelen barn och unga 

0–19 år, för Sundbyberg är den andelen 21,5 % medan Solna uppvisar en andel på 18,5 %. 
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Detta kan leda till vissa procentuella skillnader mellan kommunerna, då Sundbybergs högre 

andel barn- och unga kan tänkas leda till ökad grad av ELOF, rent procentuellt.  

 

Andelen utrikes födda är i stort sett densamma mellan kommunerna och ligger kring 36 % 

(Kolada). Ytterligare en aspekt som skiljer kommunerna åt är andelen högskoleutbildade, 

Solna uppvisar en andel på 61 % medan Sundbybergs andel är 50 %, alltså 11 % mindre än i 

Solna kommun (Kolada). Detta kan vara en förklarande faktor till att arbetslösheten är högre 

bland ungdomar i Sundbyberg, samt anledningen till att de satsar betydligt mer på proaktivt 

arbete kring ungdomar i ELOF i Sundbyberg kommun. Då det av litteraturen framgår att barn 

till lågutbildade löper betydligt större risk att hamna i arbetslöshet och ELOF (Davidsson & 

Pettersson, 2013).   

 

Vi har valt att jämföra just dessa kommuner då de har ungefär samma förutsättningar vad 

gäller ELOF, precis som redovisas ovan. Förutom just ungdomsarbetslösheten, som av den 

tidigare forskningen är en starkt orsakande faktor till ELOF. Därför finner vi det intressant att 

undersöka om det finns skillnader i hur kommunerna arbetar proaktivt (förebyggande) samt 

reaktivt (återaktivering) med problematiken kring ungdomar i ELOF.  

 

I studien avgränsar vi oss även till de organisationer vi finner mest lämpade för att undersöka 

syftet med undersökningen. Gymnasium, socialtjänst och kommunala arbetsmarknadsåtgärder 

är enligt vår mening de mest väsentliga aktörerna som kan arbeta proaktivt och reaktivt med 

ungdomar.  

 

En annan viktig aktör som vi kunde inkluderat i vår studie men valt att inte undersöka är 

ideella organisationer som exempelvis idrottsföreningar, kulturverksamhet- och religiösa 

samfund. Dessa är begrepp/faktorer som inte ingår i undersökningen men som indirekt kan 

tänkas påverka de faktorer vi valt att undersöka, dessa benämns som exogena faktorer (Denk, 

2011, s. 75). Vi valde att inte undersöka dessa exogena faktorer eftersom att de inte drivs eller 

omfattas i kommunalt arbete. Det går att argumentera för att dessa föreningar/samfund 

kompletterar kommunens verksamheter, vilket de säkert gör, men de tar inte bort 

kommunernas ansvar för de ungdomar som hamnat i den situationen.   

 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

 

I denna studie ämnar vi använda oss av främst tre begrepp för att studera hur kommunerna 

arbetar med barn- och ungdomar som löper risk att hamna i gruppen NEET (Not in 

Employment, Education or Training). Avsnittet som följer nedan ämnar förklara de, för oss 

centrala begreppen i vår studie, samt hur vi dessa kommer att användas och tolkas. 

Begreppsdefinitioner är viktigt för att ge det fenomen vi undersöker vetenskaplig innebörd 

genom att ange på hur våra begrepp uttrycks i mätbara termer (Sohlberg, 2016, s. 132). Enligt 

Sohlberg (2016) är även begreppsdefinition viktigt i ett senare skede under studien. Detta 
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eftersom en väl underbyggd begreppsbeskrivning är av stor vikt för studien validitet: mäts det 

som studien avser att mäta? (s. 133).  

  

 

• Skolk: Att vara borta från skolan utan giltig anledning räknas det som skolk. Skolk är 

inte synonymt med frånvaro då en elev kan ha giltig frånvaro vid sjukdom eller annan 

giltig frånvaro som skolan kan ge. (CSN, 2018) 

 

• ELOF: Med begreppet ELOF (Elever med Omfattande Frånvaro) syftar vi till elever 

med omfattande frånvaro. Främst gäller detta frånvaro från skolan i form av skolk. 

Begreppet går även att applicera på frånvaro från arbetslivet eller sociala omgivningar 

överlag. Begreppet som sådant avser vi tolka extensivt dvs. att begreppet innefattar 

ungdomar som dels inte går i skolan alls men också de ungdomar som har omfattande 

frånvaro samt de som inte innehar någon officiell sysselsättning (arbete, praktik, 

annan utbildning). Vissa studier använder istället för ELOF begreppet hemmasittare. 

Vi anser att det är ett problematiskt begrepp att använda sig av vid en studie eftersom 

det förbiser exempelvis ungdomar som ägnar sig åt annat än att närvara i skolan eller 

arbetsliv, det vill säga ungdomar som inte är varken hemma eller i skolan. ELOF, till 

skillnad från begreppet hemmasittare, inkluderar även ungdomar som exempelvis 

ägnar sig åt kriminalitet. Utifrån tidigare forskning, litteratur samt intervjupersoner 

som deltagit i studien framgår det att många inom fältet anser att begreppet 

hemmasittare i sig är nedvärderande. Vi anser att ELOF är det begrepp som är mest 

pedagogiskt utifrån läsarens perspektiv, då vi anser att det tydliggör studiens 

utgångspunkt på ett mer adekvat sätt.  

 

• Arbetsmetoder: Hur arbetar de olika kommunala aktörerna för att stävja ungdomars 

negativa utveckling mot ELOF? Med arbetsmetoder syftar vi på exempelvis 

uppsökande verksamhet, aktivitetsåtgärder, samråd med vårdnadshavare och skola och 

så vidare.  

 

1.5 Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsen är indelad i sex olika kapitel som alla behandlar olika väsentliga delar för 

uppsatsens huvudsakliga innehåll. 

 

Kapitel två går igenom tidigare forskning som finns inom ämnet. Tidigare forskning syftar till 

att bilda en uppfattning om ämnet och skapa en förståelse för de problem som 

frågeställningarna syftar till att svara på. Tidigare forskning har även en viktig roll i att 

komplettera vår undersökning för att ge en bredare uppfattning om problemet. 

 

I kapitel tre har vi tagit upp vår perspektiv- och teorigrund som ger är grunden i vår analys. Vi 

tar upp dessa begrepp som teorier social exkludering, kumulativ exkludering och 

gräsrotsbyråkrati. Samtidigt har vi ett klassperspektiv som innebär att vi har en 
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samhällskritisk hållning till problemet. Gräsrotsbyråkratin har vi med som teori då 

intervjupersonerna arbetar som just gräsrotsbyråkrater och arbetar dagligen med de problem 

och utmaningar som gräsrotsbyråkratin medför. Social- och kumulativexkludering är teorier 

som vi applicerar på ELOF som ett individuellt problem och som ett samhälleligt problem.  

 

Kapitel fyra går igenom vår metod. Här presenteras tillvägagångssätt; kvalitativa intervjuer 

och komparativt upplägg. Vi presenterar hur vi jämfört kommunerna och vilket material som 

samlats in till studien.   

 

Resultatet sammanställs i kapitel fem och följs upp av kapitel sex där vi analyserar resultatet 

utifrån vår analysmetod, teorier och perspektiv. Därefter följer en kort summering av studiens 

mest intressanta fynd. 

2 Tidigare forskning 
 

Detta kapitel syftar till att ge en överblick över tidigare forskning inom ämnet som 

kompletterar vår undersökning. Detta för att ge en så tydlig bild som möjligt. Vi kommer att 

redogöra tidigare forskning inom NEET (not in employment, education or training) och dess 

negativa påverkan på individen och även på samhället. NEET är ett internationellt begrepp 

som vi valt att översätta och sammanväva med ELOF. Forskningen tyder på att detta är en 

samhällsekonomisk fråga, inte bara på grund av minskade skatteintäkter utan även på grund 

av kommunernas informationsansvar som skollagen reglerar (se 2.3 Skolk). 

 

Vi kommer även sammanfatta forskningens bild om möjliga sociala orsaker kring varför en 

ungdom hamnar i gruppen ELOF (Elever med omfattande frånvaro) och hur fenomenet verkar 

vara förskonad från konjunktionssvängningar. Detta talar emot de siffror vi har redovisat i 

bakgrunden, dock har en forskningsartikel (Hutchingson, Beck & Hooley, 2015) visar på att 

det kan finnas andra orsaker till att somliga ungdomar inte kommer ut i arbetslivet, skola eller 

någon form av utbildning/praktik. Kapitlet kommer även redogöra vad den tidigare 

forskningen antyder om de konsekvenser ELOF får för ungdomar som hamnat i denna 

exkludering.  

 

2.1 Not in employment, education or traning 

 

Som vi nämnde i 1.4 begreppsdefinition, tolkar vi begreppet ELOF extensivt genom att även 

inkludera den internationella termen NEET i begreppet. Nedan följer en redogörelse av den 

internationella forskningen om NEET. 

 

Den tidigare forskningen ger oss en i stort sett samstämmig bild av gruppen ungdomar som 

hamnar i NEET och dess negativa påverkan hos individer och samhället i stort. Flertalet av de 

rapporter och artiklar vi studerat framhäver liknande riskfaktorer för att ungdomar ska hamna 

i NEET. Forskningen pekar även på att NEET som fenomen är permanent dvs. relativt 

oberoende av ekonomiska konjunktursvängningar, det framstår som att en inte oansenlig 
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grupp ungdomar har svårt att klara av övergången från skola till arbetsliv (Hutchinson, Beck, 

Hooley, 2015). 

 

Enligt författarna till SOU 2017:9 är de främsta riskfaktorerna; skolfrånvaro (skolk), icke 

fullständiga betyg i gymnasiet, psykisk och fysisk ohälsa samt uppväxtvillkor och 

familjesituation (s. 11–13). Rambölls rapport om förekomsten av NEET i ett nordiskt 

perspektiv anser att det i Sverige förekommer en högre grad av ungdomar i NEET än våra 

nordiska grannländer (2010, s. 11). Rapporten visar att Sverige år 2010 uppvisade 30 % högre 

ungdomsarbetslöshet än övriga norden (Ramböll, 2010, s. 12). Ungdomsarbetslöshet är inte 

synonymt med NEET, men NEET innefattar även arbetslösa ungdomar. Av denna 

anledningen anser vi att siffrorna kan fungera som en indikator, även om författarna menar på 

att det finns ett de facto samband mellan ungdomsarbetslöshet och NEET (Ramböll s. 12) är 

vi restriktiva med att använda de synonymt utan mer som en indikator.  

 

Att en hög ungdomsarbetslöshet tenderar att leda till en ökad grad av NEET bland ungdomar 

är även något som Löfmark & Eriksson framhäver i sin artikel (2014, s. 6). Studien skrivs mot 

bakgrund av den förra ekonomiska krisen 2008 och hur denna påverkade 

långtidsarbetslösheten bland ungdomar i Europa (Löfmark & Eriksson, 2014, s. 6). Genom sin 

komparativa studie vill Löfmark & Eriksson undersöka vad NEET får för makroekonomiska 

konsekvenser hos enskilda nationer (Löfmark & Eriksson, 2014, s. 8). Detta resonemang för 

de mot bakgrunden av Europas åldrande befolkning samt konsekvenserna av att en relativt 

stor andel av ungdomarna kanske aldrig får fäste på den reguljära arbetsmarknaden (Löfmark 

& Eriksson, 2014, s. 9). Trots att denna artikel mer fokuserar på makronivå är den intressant 

för vår studie då vi komparativt undersöker hur kommunerna arbetar för att förebygga att 

ungdomar hamnar i ELOF. Arbetsprocesserna kan tänkas likartade med hur stater arbetar 

förebyggande på makronivå.  

 

Att en inte oansenlig del ungdomar hamnar utanför arbetsmarknaden får självklart negativa 

konsekvenser för samhällsekonomin. På ett individuellt plan (mikronivå) tenderar NEET även 

att påverka ungdomarna väldigt negativt (Bäckman & Nilsson, 2016, s. 3). Författarna antyder 

att en svagare arbetsmarknadsanknytning markant ökar risken för social exkludering senare i 

livet (Bäckman & Nilsson, 2014, s. 3). Att vara exkluderad från en sektor, exempelvis 

arbetsmarknaden kan få till följd att personen i fråga även blir exkluderad från 

bostadsmarknaden, sociala- och kulturella arenor och så vidare. Detta föranleder individen in i 

en så kallad kumulativ exkluderingsprocess (Sen, 2000, s. 3).  

 

Att ungdomar har en svagare ställning på arbetsmarknaden än äldre arbetstagare förklarar 

Widding-Havnerås (2016) med att ungdomar tenderar att arbeta i lågkvalificerade- och 

konkurrensutsatta branscher samt har begränsade kontakter och erfarenheter (Widding-

Havnerås, 2016, s. 5). Med det menar även Widding-Havenrås att denna generations 

ungdomar har en längre väg in på arbetsmarknaden än vad tidigare generationer har haft. 
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2.2 Sociala orsaker att hamna i ELOF 

 

Enligt Bäckman & Nilsson (2016, s. 3) är en individs livschanser inbäddade i och formade av 

händelser som personerna i fråga upplevt under sina liv. Mot bakgrund av detta framhäver 

författarna ungdomarnas klass- och familjebakgrund som en starkt präglande faktor för deras 

individuella resurser, exempelvis lyfter författarna fram valet av skola som en sådan 

klassmarkör. Resursstarka föräldrar med hög utbildning tenderar att vara mycket aktiva när 

det kommer till barnens skolgång- och val av skola, detta i kontrast till lågutbildade föräldrar 

(Bäckman & Nilsson, 2016, s. 4). Detta kopplar vi till att forskarna anser att det finns en 

bakomliggande socioekonomisk klassdimension till vem som hamnar i ELOF. 

  

De ovan nämnda resonemang kan förefalla en aning deterministiskt och förenklat. I ett 

samhälle finns det oftast en viss grad av social rörlighet. Detta möjliggör ungdomar från 

resurssvaga hem att utbilda sig och klättra i samhällspyramiden, enligt Esping-Andersen 

(1990) är en sådan social rörlighet av stor vikt för de nordiska välfärdsregimerna att genom 

detta utjämna klassklyftorna i samhället. Detta är ett av kännetecknen inom den nordiska 

välfärdsmodellen dvs. att klassbakgrund inte ska hämma den som har viljan och kapaciteten 

att utbilda sig eller skapa något (Lindblom, 2011, s. 71). Personer som gör en sådan klassresa 

besitter oftast vad Bäckman & Nilsson benämner salutogena faktorer dvs positiva, välgörande 

faktorer som medför en ökad chans att ¨lyckas¨ i livet. Faktorer som valet av skola samt betyg 

är en sådan salutogen faktor som ökar ungdomarnas chanser att vidareutbilda sig (Bäckman & 

Nilsson, 2016, s. 5). Ungdomar som får en undermålig skolgång eller låga/ofullständiga betyg 

löper betydligt större risk att hamna inom gruppen ELOF senare i livet (Bäckman & Nilsson, 

2016 s. 5).  

 

Ungdomar från mer välbeställda socioekonomiska miljöer, samt de med bättre skolresultat 

tenderar att ha bättre förutsättningar att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. 

Ungdomar från mindre resursstarka hem har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Detta kan röra sig om att de har ofullständig utbildning eller en utbildning som inte 

efterfrågas på arbetsmarknaden, att de har få kontakter eller problem med språket, men också 

om att de kan ha attityder och levnadssätt som gör det svårare att få eller behålla ett jobb 

(Olofsson & Lundahl, 2013, s. 739).  

 

Bäckman & Nilssons resultat bekräftar vad tidigare rapporter och artiklar slagit fast, nämligen 

att ELOF i unga år medför en markant förhöjd risk att individer senare i livet hamnar i social 

exkludering (2016, s. 19). Detta beskriver de som scarring-effekten, individerna blir ¨ärrade¨ 

av negativa upplevelser i ungdomen gentemot arbetslivet. Effekten påverkar i sin tur deras 

livschanser och karriärmöjligheter negativt (Bäckman & Nilsson, 2016, s. 19). 

 

Övergången från skola till arbete är idag mer flytande än tidigare, det talas om ett ¨Jojo-

mönster¨ där ungdomar tenderar till att växla mellan studier, arbete och fritid (Olofsson & 

Lundahl, 2013, s. 738). Olofsson & Lundahl (2013) menar på att trösklarna in i vuxenlivet 
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idag är betydligt högre än det var för tidigare generationer (s. 740). Detta medför att det tar 

längre tid för ungdomar att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden, på sådant vis 

förlängs ungdomstiden i människors liv (Olofson & Lundahl, 2013 s. 740).  

 

Arbetsmarknaden har under de senaste 20–30 åren förändrats avsevärt. Många arbeten inom 

tillverkningsindustrin har försvunnit, dessa har ersatts av en kraftigt växande service- och 

tjänstesektor, där ungdomar förväntas vara produktiva tidigt i anställningen. Samtidigt har 

konkurrensen ökat i och med globaliseringen, då EU-arbetare samt internationell arbetskraft 

numera också konkurrerar om de lågkvalificerade arbeten som ungdomar är ute efter 

(Olofsson & Lundahl, 2013, s. 740). Detta resonemang är i enighet med vad Widding-

Havenrås (2016) skriver i sin artikel ” Unge voksne som verken er i arbeid eller utdanning: 

En registerbasert studie” som nämns i kapitlet ovan. 

 

Parallellt med en ökad konkurrens återfinns även problematiken kring ungdomars bristande 

erfarenhet. En ungdom utan- eller med liten erfarenhet kan inte ¨producera¨ lika effektivt som 

en äldre person som besitter erfarenhet, därav blir marginalproduktionen hos ungdomar lägre 

(Håkansson, 2014, s. 41). Det finns även forskning som tyder på att unga män födda utanför 

Sverige i högre grad är exkluderade från arbetsmarknaden, vilket ofta får långtgående mentala 

och sociala problem (Thern, de Munter, Hemmingsson, Rasmussen, 2017, s. 345).  

 

2.3 Skolk 

 

Skolan är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn när det gäller unga som riskerar att hamna i 

missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa detta skriver Socialstyrelsen i sin rapport Social 

Rapport skriven av Vinnerljung, Berlin och Hjern (2010). Skolk definieras som otillåten 

frånvaro utan godkännande från föräldrarna, skolk förutsätter även att eleven gör ett aktivt val 

att utebli från en eller flera lektioner (Strand, 2012, s. 262). Långvarigt skolkande gör 

ungdomen mer sårbar för framtida psykosociala problem (Strand, 2012, s. 262). 

 

Denna tes stöds av Chang & Romeo (2008) som också menar på att elever som uppvisar hög 

skolfrånvaro tenderar att tillhöra familjer med lägre socioekonomiska status än genomsnittet 

på respektive skola. Detta kan bero på att barn från dessa familjer är mindre studiemotiverade 

och inte besitter samma studietradition som barn från mer bemedlade familjer (Chang & 

Romeo, 2008). Denna tudelning mellan välbärgade och mindre välbärgade familjer är enligt 

vår mening ett tydligt exempel på klasskillnader, och vilka effekter de kan få hos enskilda 

barn och ungdomar. Det finns även andra samband mellan skolk och elevers utveckling. 

Gottfried (2017) menar att skolfrånvaro i tidig ålder ökar risken för en minskad 

socioemotionell utveckling hos barnet (s. 129).  

 

Även European Child & Adolescent Psychiatry (2013, s. 197) påvisar med sin forskning kring 

barn- och ungdomars mentala utveckling kopplat till att just graden av skolk påverkar. Skolk 

påverkar ungdomars mentala hälsa negativt, då det leder till en förhöjd risk att utveckla 

ångest, depressioner, social fobi, självskadebeteende- och självmord (European Child & 
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Adolescent Psychiatry, 2013, s. 198). Mental ohälsa är, som vi läst ovan, en stort bidragande 

faktor till att ungdomar hamnat i ELOF. 

 

För att motverka uppkomsten av ELOF bland ungdomar brukar berörda organisationer som 

exempelvis skolor och kommuner använda sig av åtgärder för att höja närvaron i skolan, öka 

kunskapsnivån samt skapa vägar ut i arbetslivet- eller högre studier (Hutchinson, Beck, 

Hooley, 2015, s. 712). Att skolor och kommuner arbetar så hårt med att förebygga skolk 

handlar inte bara om att minska kunskapsluckor hos elever, det handlar även om att förebygga 

uppkomsten av ungdomar som hamnar i ELOF.  

 

Gottfried har genomfört en studie rörande skolk i grundskolan Does truancy beget truancy 

(2017), syftet med denna studie är att undersöka huruvida det föreligger något samband 

mellan skolk under höstterminen och skolk- samt påverkan på betygen under vårterminen (s. 

128). En annan aspekt som undersöks är om det finns en socioekonomisk dimension till 

varför vissa elever börjar skolka (Gottfried, 2017, s. 131). Vidare finns det ett samband 

mellan skolk och ålder, så till vida att elever tenderar till att skolka i allt högre grad under 

slutet av högstadiet och början av gymnasiet (Veenstra, Lindenberg, Tinga & Ormel, 2010, s. 

307). Studien visar även på att elever som skolkat under grundskolan tenderar att försätta med 

detta under gymnasiet, samt att pojkar är mer frekventa- och ihärdiga skolkare än flickor 

(Veenstra, Lindenberg, Tinga & Ormel, 2010, s. 307). 

 

Den gängse metoden att arbeta kring skolk är att skolan anslår preventiva åtgärder för att 

förhindra att frånvaro uppstår (Gottreid, 2017, s. 129). Trots preventiva åtgärder som 

exempelvis elev- och föräldrasamtal existerar det självklart någon form av skolk på alla 

skolor. När skolk uppstår arbetar de flesta skolor för att kväva detta i sin linda, dvs så snabbt 

som möjligt avstyra eleven från skolkningen och motivera denne tillbaka in i skolan igen, 

detta sker vanligtvis genom en kombination av piska- och morot (Gottreid, 2017, s. 129). 

 

Gottfried (2017) menar att hans hypotes kring sambandet mellan skolk på höstterminen och 

skolk på vårterminen stämmer (s. 130). Resultaten från studien visar på att elever med 

frånvaro under höstterminen även tenderar till hög frånvaro under följande vårtermin (ibid). 

Vad kan då detta bero på?  

 

Gottfried visar även resultat för denna tes, exempelvis för han ett resonemang kring att elever 

som uppvisat hög frånvaro presterar sämre resultat och är mindre aktiva när de väl befinner 

sig i skolan (Gottfried, 2017, s. 131). Dessa elever behöver också allt som ofta extra stöd på 

lektionerna, vilket kan bero på att de missat tidigare moment i kursen (ibid).  

 

Att uppmärksamma och stävja skolk har även ekonomiska fördelar, dels för eleven men även 

för kommunen som har ett informationsansvar för personer mellan 16–20 år som inte varken 

studerar, är i arbetsträning eller arbetar (NEET). Det ansvaret innebär att kommuner är 

skyldiga att vara informerade om elevers sysselsättning som inte går i 

gymnasieskola (Skollagen kap 29 § 9). Denna lag innebär ger kommunerna ytterligare ett 

incitament till att stävja att en ungdom hamnar i ELOF. Lagen säger att: 
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 ”kommuner ska under året hålla sig informerad om hur ungdomar i kommunen är sysselsatta 

som  

1. inte har fyllt 20 år, 

2. har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har 

skolplikt, 

3. inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande 

utbildning, 

4. inte har en gymnasieexamen, 

5. inte har ett gymnasiesärskolebevis, och 

6. inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med 

godkänt resultat.” 

 

Hemkommunen ska dessutom erbjuda ”lämpliga individuella åtgärder”. En lag som lägger 

mycket ansvar på kommunerna att få sina ungdomar tillbaka till sysselsättning (ur: ELOF). 

 

2.4 Sammanfattning 

 

Detta kapitel om tidigare forskning har belyst flera faktorer som leder till att ungdomar 

hamnar i ELOF samt vilka sociala följder det får i form av exkludering från samhällets olika 

delar. Somliga forskare antyder att det finns en oproportionerligt stor andel ungdomar från 

lågutbildade hem som hamnar i gruppen ELOF. Något som vi anser är än mer intressant med 

tanke på de skillnader i ”Andel som har efter gymnasial utbildning” som finns i de kommuner 

vi ämnar jämföra (61,2 % i Solna och 50,3 % i Sundbyberg). 

 

I det sista kapitlet nämner flera av forskarna de negativa följder som skolk kan orsaka hos en 

ungdom. Mental ohälsa nämns i majoriteten av artiklarna som en stor följd eller orsak till 

skolk. Skolk ses, enligt forskningen ovan, som ett riskbeteende att med starkt negativa följder 

däribland att hamna i ELOF, som i sin tur kan leda till social exkludering. Detta kan enligt vår 

mening bero på ett ackumulerat utanförskap, att eleven i fråga hamnar efter i undervisningen 

samt i de sociala relationerna gentemot kamraterna. På så vis ackumuleras en social 

exkludering av eleven. Vilket leder till en kumulativ exkludering. 

 

Kapitlet belyser även vilka grupper som är de mest frekventa ”skolkarna”. Vi tolkar den 

tidigare forskningen som att den finns ett samband mellan skolk och socioekonomisk 

bakgrund, även om forskarna utrycker sig försiktigt med termer som ”tenderar”.  

 

Vi anser att det är tydligt även kommunernas rädsla för att dess unga invånare ska hamna i 

ELOF. Flera forskare lyfter de samhällsekonomiska baksidorna med att ha ungdomar som är 

helt sysslolösa. 
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3 Teori och perspektiv 
 

Teorier i en uppsats ska utgöra ramen inom vilken en företeelse kan förstås och 

forskningsresultat kan tolkas, utifrån en teori kan vi sedan generalisera utifrån liknande fall 

Exempelvis kan en teori göra anspråk att förklara orsakssamband (Ahrne & Svensson, 2015, 

s. 210). 

 

Våra perspektiv och teorier syftar till att hjälpa oss i vår analys med att, likt ovan nämnt, 

formulera samband mellan teorierna och dessas begrepp och intervjumaterialet. Framförallt 

begreppen, social exkludering, kumulativ exkludering och gräsrotsbyråkrati kommer särskilt 

nära våra frågeställningar om riskbeteende och arbetsmetoder. Som senare beskrivs i metoden 

ämnar vi intervjua verksamma personer inom gymnasieskola, socialtjänst- och kommunalt 

aktivitetsstöd inom respektive kommun.  

 

Vi använder oss även ett klassperspektiv på studien där vi vill belysa ungdomar som hamnat i 

ELOF-gruppens tydliga alienation mot övriga samhället. Då ungdomar som hamnat i ELOF 

främst förekommer i socioekonomiskt svaga grupper kan vi analysera materialet med en 

kritisk inriktning att exkluderingen orkestreras av andra grupper i samhället som är 

intresserade av att behålla strukturen som den ser ut. Genom att fråga intervjupersonerna vad 

som finns i riktlinjer kring arbetet med att stävja ungdomar som hamnar i ELOF. 

 

3.1 Unga, arbetsmarknaden och prekariatet 

 

Inom ramen för vår utbildning har vi talat mycket om hur det sociala arbetet kan uppfattas 

som paternalistiskt (Skau, 2012 s.34). Med detta menas att socialarbetaren försöker styra över 

klienten liv, dels genom ekonomiska styrmedel men även genom moraliska sådana.  

 

Denna rådande inkludering och exkludering på arbetsmarknaden är starkt beroende av den 

ekonomiska konjunkturen. Arbetskraft från denna grupp kan ställas till företagens förfogande 

vid produktions uppgångar- och toppar, för att sedan återgå till arbetslöshet när konjunkturen 

viker nedåt (Davidsson & Pettersson, 2016, s. 35). Det ovan nämnda är en beskrivning av en 

klass som Marx benämner proletariatet, vi har i vår studie valt att utgå 

ifrån Standings benämning av klassen som prekariatet (Standing, 2013, s. 18).   

 

Standing vill förklara och undersöka hur arbetsförhållandena inom den industrialiserade 

världen förändrats radikalt under Globaliseringen (1975–2008) samt vad detta inneburit för 

medborgarna. I synnerlighet fokuserar han på arbetarklassen- och de med svag anknytning till 

arbetsmarknaden (ungdomar, invandrare och så vidare.). Dessa menar Standing (2013) utgör 

en ny klass, prekariater (s. 16). Denna klass kännetecknas av sin prekära situation på 

arbetsmarknaden, genom lågt inflytande, osäkra anställningar och ständig konkurrens 

(Standing, 2013, s. 19). Standings prekariat har mycket gemensamt med Marx välkända 

proletariat dvs en egendomslös klass som är beroende av att arbetsgivare köper deras 

arbetskraft för att få sin försörjning (Pettersson & Davidsson, 2016, s. 34).  



15 

 

  

Standing (2013) hävdar att den drivande kraften bakom uppkomsten av prekariater är 

globaliseringen och nyliberalismen som varit den dominerande doktrinen efter östblockets 

kollaps på 1990-talet. Detta har drivit på en stark strävan efter flexibla arbetsrelationer, en 

nedmontering av arbetarskyddet och fackföreningar (Standing, 2013, s. 52). En försvagning 

av arbetarskyddet har framhållits som nödvändig av inflytelserika institutioner, företag och 

makthavare för att vara konkurrenskraftiga dvs. behålla och attrahera utländskt kapital 

(Standing, 2013, s. 53). Detta har enligt Standing (2013) lett till en kraftig försvagning av 

anställningstryggheten och en försvagning av de sociala försäkringssystemen (s. 103).  

  

Denna drabbar som sagt främst grupper med svag arbetsmarknadsanknytning. Ungdomar 

utgör generellt en sådan grupp (Standing, 2013, s. 101). Detta får långtgående negativa 

konsekvenser för ungdomarna på ett individuellt plan men även för samhället i stort. Standing 

menar att ett senare inträde på arbetsmarknaden leder till en lägre grad av självständighet som 

i sin tur försenar steget in i vuxenlivet med arbete, bostad och familjebildning (Standing, 

2013, s. 102).  

 

3.2 Social exkludering 

 

Social exkludering är en process som har en negativ inverkan på såväl individer- som 

samhället i stort. Individer definieras som socialt exkluderade då de saknar ekonomiska 

resurser samt möjligheter att deltaga i samhällets gemenskap (Davidsson, 2016, s. 36). 

Exkluderingen kan ske till följd av ett antal faktorer som exempelvis ekonomisk, kulturell, 

utbildnings- och funktionsmässig och så vidare. Om individer exempelvis inte besitter den 

grundläggande utbildningen som krävs för ett visst yrke, blir de sedermera exkluderade från 

just det yrket. Kärnan i teorin om social exkludering är dock att individen i fråga befinner sig i 

en uteslutningsprocess från samhället, denna uteslutning är ofrivillig och är bortom individens 

egen påverkan (Larsen, 2009, s. 127). 

 

Detta får som följd att individen inte blir en ”fullvärdig” medlem av samhället hen vistas i, då 

personen i fråga inte kan vara aktiv i samhället fullt ut (Davidsson och Pettersson, 2016, s. 

36). Individer såväl som grupper kan befinna sig i en social exkludering (Davidsson och 

Pettersson, 2016, s. 35). Genom en social exkludering berövas även individen möjligheten att 

avancera i samhället, för att stävja denna exkludering kan vi inom det sociala arbetet verka för 

att inkludera dessa individer och grupper (Schrimer & Michailikis, 2013).  

Att verka för att inkludera människor kan bedrivas enligt en disciplineringsprocess, där 

individer uppmanas att anpassa sig till samhällets rådande normer (Billquist, 1999).   

 

3.3 Kumulativ exkludering 

 

Mycket av den tidigare forskningen om NEET/ELOF kretsar kring begreppet social 

exkludering, denna process ansågs vara en tydlig bakomliggande orsak till uppkomsten av 
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ELOF. Således är det av intresse för oss att använda social exkludering som en teoretisk ram 

för att undersöka hur kommunerna i fråga arbetar kring ungdomar i ELOF. 

 

Ett ytterligare led i exkluderingsprocessen är den så kallade kumulativa exkluderingen, med 

detta menas att en person befinner sig utestängd från exempelvis arbetsmarknaden även 

riskerar att exkluderas från bostadsmarknaden, kreditmarknaden, utbildningsmarknaden, 

äktenskapsmarknaden och så vidare (Sen, 2002, s. 4). Sen (2002) menar att detta kan medföra 

en negativ spiral vilket leder till ökad exkludering och utsatthet vilket begränsar personens 

chanser i livet (s. 5). Enligt teorin finns det ett sammanband mellan fattigdom och social 

exkludering, en särskilt viktig faktor är berövande av förmåga (Sen, 2002, s. 4).  

Med detta menas att om en person exempelvis berövas möjligheten till utbildning, genom 

avhopp eller ofullständiga betyg kan hen sedan berövas förmågan till arbete (Sen, 2002, s. 5). 

 

Enligt vår mening har ELOF starka drag av exkludering då dessa grupper löper stor risk att  

hamna i ett socialt, ekonomiskt och kulturellt utanförskap. Sen (2002) betonar just detta: att 

social exkludering ofta är något som är sprunget ur fattigdom men som även kan leda till just 

detta (s. 5). En annan intressant aspekt som Sen (2002) lyfter som en viktig faktor för social 

exkludering är oförmågan att interagera fritt med andra i sociala sammanhang, exempelvis 

skolan (s. 4). Utifrån den tidigare forskningen vet vi att många ungdomar som går utan 

sysselsättning det vill säga varken arbete, skola eller någon form av arbetsträning (NEET) 

löper förhöjd risk att hamna ELOF.  

 

I ett längre perspektiv blir det sociala arbetets syfte att hjälpa dessa exkluderade individer bli 

inkluderingsbara för de viktiga system de blivit exkluderade från, exempelvis förvärvsarbete 

eller utbildningsväsendet (Schirmer & Michailakis, 2013). Detta illustrerar varför ELOF har 

en betydelse för det sociala arbetet och dess klienter, hur inkludering- och 

exkluderingsprocesserna utgör en kärna i varför socialt utanförskap och fattigdom uppstår.  

 

 

3.4 Gräsrotsbyråkrati 

 

Professionella inom människovårdande yrken likt de intervjupersoner vi använder oss av i 

studien har en skyldighet att upprätthålla samhällsnormer och byråkratiska ramverk samt en 

lojalitet gentemot klienterna. Denna tudelning är kan tänkas påverka de professionella i sin 

yrkesroll. 

 

Street-level bureaucracy som Lispky kallar gräsrotsbyråkrati handlar om individens del i den 

offentliga verksamheten. Vi har intervjuat personer som arbetat inom kommunerna på 

myndigheter, gräsrotsbyråkrater. Dessa personer arbetar dagligen i närkontakt med klienter 

och allmänheten, samtidigt som de ska upprätthålla de lagar och regler som drivs på dem 

ovanifrån (Lipsky, 2010 s. 13). 
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Teorin bygger på det komplexa förhållande som en ”gräsrotsbyråkrat” har till, dels sin 

arbetsgivare och kommunens/statens krav på att upprätthålla mål, lagar och regler, samtidigt 

som personen har fått i uppdrag att hjälpa och hitta individuella lösningar till personer som 

omfattas av verksamheten. Ett stort ansvar ligger alltså på gräsrotsbyråkraten att försöka 

glädja/tillgodose båda dessa parters behov. Gräsrotsbyråkraten har ofta någon form av frihet 

och handlingsutrymme när det gäller att upprätta en planering för individer men ofta uppstår 

ett dilemma mellan valen (Lipsky, 2010 s. 42). 

 

Detta är ett dilemma som för våra intervjupersoner kan ha stor påverkan på de klienter som de 

arbetar med. De personer vi intervjuat har olika profession, men alla har en 

högskoleutbildning som ska ha gett dem de verktyg för att klara av när det uppstår en 

intressekonflikt mellan de två olika parterna. Det intressanta blir hur de svarar på frågorna 

angående mål och riktlinjer samt hur de känner för den hjälp de faktiskt kan ge klienterna.  

 

3.5 Sammanfattning 

 

I kapitlet har vi redovisat vilka teorier och perspektiv vi tänker använda oss av senare i 

analysen. Vi inledde kapitlet med att beskriva våra tankar kring klassperspektivet. Därefter 

beskrev vi de tre teorierna, social exkludering, kumulativ exkludering och gräsrotsbyråkrati 

som vi har till hjälp i analysdelen.  

 

Vi har beskrivit på vilket sätt vi anser att dessa teorier och perspektiv fungerar bäst i vår 

studie och hur vi kommer att använda dem längre ner i analysdelen. 

4 Metod 
 

Metodavsnittet beskriver hur vi gått tillväga för att samla in relevant material till analysdelen. 

Studien är komparativ till sin utformning; detta innebär att det kommer att ske en jämförelse 

mellan två, tillsynes, liknade kommuner. Dessa kommuner har vi i kapitel 1, inledning, 

presenterat och jämfört genom olika variabler. Detta kapitel förklarar hur vi de facto gjorde 

när vi jämförde dem. 

 

Det faktum att vi genomfört djupgående intervjuer med få antal personer innebär att studien i 

viss mån är en kvalitativ sådan. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod snarare än en 

kvantitativ då vi ansåg att det ger oss en mer ingående bild om hur verksamma 

professionella/gräsrotsbyråkrater arbetar med ELOF bland ungdomar. Intervjupersonerna kan 

förklara vad det dagliga arbetet innebär och vad de anser som riskbeteende mer adekvat än 

vad statistik och enkätfrågor kan. Detta gav oss möjligheten att fråga hur intervjupersonerna 

såg på sin egen profession samt arbetet kring ungdomar och ELOF. 

 

Vi kommer vidare beskriva insamlingen av materialet till studien skedde. Materialet blir 

senare det som ligger till grund för resultat- och analysdelen. Det är förklarat hur vi uppfyller 
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de validitets- och reliabilitetskrav som ställs på studien. Och vilka etiska överväganden vi har 

ställts inför i och med studien.  

 

4.1 Komparativ metod 

 

Som framgår av inledningen och syftet vill vi undersöka hur Solna- och Sundbybergs 

kommun arbetar proaktivt och reaktivt för att förhindra uppkomsten och rehabilitera 

ungdomar inom gruppen NEET/ELOF. Denna jämförande arbets- och analysmetod brukar 

benämnas som en komparativ metod (Denk, 2002, s. 8). Det finns inom denna metod en rad 

olika användningsområden men främst fokuserar metoden på jämförandet av olika länders 

och städers skillnader, hur vi mäter dessa skillnader samt vad som kan vara de bakomliggande 

anledningarna till dessa (Denk, 2002, s. 12).  

 

Denk (2002, s. 12–14) beskriver denna typ av komparativ studie som förklarande studie. 

Dessa studier ställer enligt samma författare frågan: varför finns det skillnader/likheter mellan 

länder samt hur olika länder antagit olika former av politiska system? Att komparativa studier 

lämpar sig bäst för makroanalyser är Denk (2002, s. 32) tydlig med, dock visar han på hur 

grundstrukturen i en komparativ studie kan appliceras på en mindre omfattande studie likt 

denna uppsats. Vår ansats i denna studie är att utforska huruvida några likheter/olikheter i hur 

dessa två kommuner arbetar med en och samma fråga. Vi använder oss alltså av en deskriptiv 

klassinspirerad analys av kommunerna i fråga.  

 

4.1.1 Most similar method 

 

För att undersöka våra frågeställningar använder vi oss av en komparativ fallstudie. Vi har 

valt en metod som kallas the most similar method. Most similar method är en metod som går 

ut på att två studieobjekt, i vårt fall kommunerna Solna och Sundbyberg, som "borde" vara 

liknande ändå skiljer sig. Gällande ELOF har vi genom ovan redovisad statistik kunnat utläsa 

att kommunerna är tämligen likartade i viktiga aspekter som påverkar just ELOF.  

 

Denna studie syftar till att undersöka hur två grannkommuner arbetar för att minska 

uppkomsten av NEET/ELOF bland ungdomar. På detta vis ämnar vi undersöka om det finns 

ett samband mellan proaktiva och reaktiva insatser och angående NEET/ELOF i 

kommunerna.  

 

Enligt Denk (2002) kan most similar method förklara skillnaderna i Solna- och Sundbyberg i 

den beroende faktorn. För vår del innebär detta att de skillnader vi visade på under 1.3 kan 

förklara varför ELOF skiljer sig åt mellan kommunerna. Därefter menar vi på att skillnaden i 

den beroende faktorn, dvs. ELOF beror på/är orsakad av kommunernas olika arbetsmetoder 

kring arbetet.  

 

Med hjälp av Most similar method vill vi identifiera- och förklara hur arbetsmetoderna skiljer 

sig åt mellan kommunerna. Detta för att besvara studiens grundläggande syfte, hur arbetar 
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kommunerna med problematiken kring NEET/ELOF, samt att identifiera faktorer som kan 

vidareutvecklas i analysdelen för att förklara resultatet i studien, och ligga till grund för en 

avslutande diskussionsdel.  

 

 

4.2 Kvalitativ metod 

 

Denna studie är baserat på djupgående intervjuer med berörda professionella inom 

gymnasieskolor, socialtjänst- och kommunalt aktivitetsstöd. Därav lämpar sig en kvalitativ 

metod för att fånga deras bild av problematiken kring ELOF. 

 

Kvalitativa metoder fokuserar i stor utsträckning på att undersöka fenomen empiriskt, genom 

exempelvis observationer och intervjuer (Padgett, 2008, s. 2). Padgett menar på att det finns 

en relation mellan intervjupersonen och forskaren, samt en avsaknad av kontroll då forskaren 

inte kan förutsätta hur intervjupersonen kommer att svara på frågeställningarna (2008, s. 2). I 

och med att denna studie är intervjubaserad (se 4.3 Intervjupersoner) utgår vi från den gängse 

normen att en sådan studie bör utformas genom en kvalitativ metod. Denna metod lämpar sig 

bäst för att besvara vår frågeställning, då vi i resultat- och analysdelen tolkar och analyserar 

vad intervjupersonerna berättat om arbetsmetoderna kring NEET/ELOF.  

 

Kvalitativa metoder är ofta lämpade för en induktiv forskningsansats. Detta skiljer sig 

avsevärt från de kvantitativa metodernas högst opersonliga datainhämtning som vanligtvis 

sker genom enkätstudier eller analysering av större mängder data, samt slutna system där 

hypoteserna förutsätter en deduktiv forskningsprocess (Padgett, 2008, s. 2).   
Denna studie baseras på kvalitativa intervjuer med intervjupersoner från organisationer som 

är aktuella för vårt syfte: analysera hur de kommunala organen i Solna- och Sundbybergs 

kommun arbetar med ungdomar med ELOF inom gruppen ungdomar. Detta för att sedan 

jämföra eventuella skillnader i arbetsmetoder kommunerna emellan. 
 

Trost (2010) menar att kvalitativa intervjuer utmärks av att utvinna ett rikligt och komplext 

material ur tämligen simpla frågeställningar (s. 25). Detta utförs genom att låta 

intervjupersonerna själva utveckla sina svar och resonemang kring forskarens frågor (ibid). 

Genom detta får vi ett rikligt datamaterial som vi sedan måste tolka och analysera. Ett 

problem som vi kan stöta på i analysen är att materialet blir allt för omfattande (Trost, 2010, s. 

25).  

 

Ett sätt att undvika det ovan nämnda problemet är att använda sig av standardisering dvs 

avsaknad av variation i frågeställningarna till intervjupersonerna (Trost, 2010, s. 39). För vår 

del innebär detta att vi under intervjuerna följer en standardiserad intervjuguide, detta för att 

försöka eliminera variation i svaren från vederbörande intervjupersoner. Dock kan vi inte på 

förhand veta hur svaren lyder från dessa, därav går det inte att sia om analysen innan samtliga 

intervjuer är avklarade. Mot bakgrund av detta lämpar sig därför en induktiv 

forskningsprocess bäst.  
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4.3 Intervjupersoner 

 

Den kvalitativa data vi samlar in består av intervjuer med ansvariga personer på olika fält, 

men som alla arbetar med unga personer i Solna eller Sundbybergs kommun. Vi har valt att 

intervjua personer som arbetar med ungdomar för att få ta del av deras expertis inom områden 

som är relevanta för vår studie. Att "välja" intervjupersoner på detta sätt kallas för 

ändamålsenligt urval (Padgett, 2008).  

  

Statistik kommer givetvis användas och utifrån statistiken får vi redan på hur 

ungdomsarbetslösheten skiljer sig mellan kommunerna. Detta ligger till underlag för vår 

undersökning. Därefter använder vi materialet från de kvalitativa intervjuerna med 

områdesansvarig (ungdomsarbetslöshet) i respektive kommun. Vi har intervjuat skolkuratorer 

(en i Solna och en i Sundbyberg), SYO-konsulenter (en i Solna och en i Sundbyberg), KAA, 

kommunalt aktivitetsansvariga (en i Solna och en i Sundbyberg) och professionella 

socialarbetare inom försörjningsstöd (en i Solna och en i Sundbyberg). Vi valde 

att intervjua socialarbetare över ett spektrum som täcker en ungdoms (16–19 år) kontakt med 

socialtjänst/skola. Vi vill forma en bild av hur kommunerna arbetar proaktivt och reaktivt med 

ungdomar som är i behov av insatser eller riskerar att hamna i NEET/ELOF. Även hur 

socialtjänsten kommer i kontakt med ungdomar som enligt tidigare instanser ansetts behöva 

stöd.  

  

Skolan har som nämnt ovan ett stort ansvar i att hitta barn som börjar visa riskbeteenden. Av 

den anledningen är intervjuerna med kuratorer och SYO-konsulenter av högsta vikt för att 

kunna kartlägga ett proaktivt arbete. Vi frågar intervjupersonerna om vad som definieras som 

riskbeteende och vad de i sin yrkesroll gör för att slussa den unge vidare till rätt hjälp eller på 

"rätt" väg. Riskbeteenden är en subjektiv uppfattning därför blir ordet högst relevant då vi 

jämför två kommuner, vad deras definition av riskbeteenden är. Vi tänker att kuratorn är den, 

på skolan, som ansvarar för att eleverna mår bra och vill komma tillbaka till skolan. Vi lyfter 

att skolk är ett klassiskt riskbeteende som bör fånga kuratorernas uppmärksamhet, men det 

finns oceaner av olika anledningar till varför en elev skolkar och här blir det extra intressant 

att se vad intervjupersonerna svarar på frågan för att se vad som klassas som riskbeteende och 

vad som klassas som "vanlig" skolk. Intervjuerna kommer senare användas i analysdelen där 

resultatet presenteras. Ett resultat grundat på vad intervjupersonerna svarar på våra utsatta 

frågeställningar.  

 

4.4 Material 

 

Datainsamlingen till studien bestod av totalt sju intervjuer. Vår förhoppning var att genomföra 

tio stycken intervjuer. Av olika skäl kunde tre intervjupersoner inte medverka i studien (vi 

fick ett bortfall på 30 %). Intervjupersonerna bestod av anställda inom socialtjänst, 

gymnasieskolor och KAA (kommunalt aktivitets ansvariga) inom Sundbyberg och Solna 



21 

 

kommun. I resultat- och analysdelen kommer intervjupersonerna citeras och fortsätta kallas 

intervjupersoner, dock kommer förklaras det i resultat- och analysdelen deras yrkesroll och 

vilken kommun de tillhör när de citeras.   

 
Samtliga intervjuer genomfördes fysiskt på intervjupersonernas arbetsplatser och varierade 

mellan 25–55 minuter. Alla intervjuer spelades in med diktafon efter inhämtat samtycke för 

att förenkla transkriberingsprocessen. Intervjuerna utfördes till största del individuellt i syfte 

att inte låta personerna påverkas av andras svar. Dock utfördes intervjun på Solna gymnasium 

med två intervjupersoner och två intervjuare närvarande. Detta valde vi att göra då båda 

intervjupersonerna arbetade med samma frågor och det lämpade sig för dem att diskutera 

dessa frågor tillsammans. Ena intervjupersonen var kurator och den andra var 

studievägledare, studievägledaren bjöds in av kuratorn och det blev naturligt att vi diskuterade 

ämnet tillsammans. Det finns en risk med att intervjua två intervjupersoner samtidigt, de kan 

påverkas av varandra, det finns större risk för att inte vilja röja information (Trost, 2010). Vi 

ansåg ändå att det var bättre att genomföra intervjun med båda intervjupersonerna i samma 

rum av ovan nämnda skäl.  

 

Intervjuerna började med en beskrivning av studien, vilket innebar att framföra syftet och vad 

intervjun i sig hade för betydelse i uppsatsen. Efter presentationen av vår studie och dess syfte 

följde en snabb genomgång av vår intervjuguide och de gemensamma teman som 

intervjupersonerna förväntades respondera på. (Se: bilaga 1) 
 

Trost kallar detta i boken Kvalitativa intervjuer (2010) för en intervju med låg 

standardisering. Låg standardisering innebär att intervjuaren känner in intervjupersonen och 

inte håller sig strikt till intervjuguidens disposition, utan tar frågor som lämpar sig bäst för 

stunden (s. 40).  

 

Intervjuerna kommer däremot ha en hög strukturering vilket avgränsar våra frågeställningar 

till det faktiska ämnet. Med hög strukturering och låg standardisering följer vi Trost tips att 

ersätta uttrycket "semi-strukturerad" som han menar är ett ord som används av forskare som 

tycker att det låter bra, eller har hört/läst någon annan använda dem (s. 42).  

 

4.5 Kodning 

 

Kodningen utfördes utifrån en transkribering av varje enskild intervju. Vidare kodades 

dessa utifrån en nummerordning (nr 1–7) samt en blå markering för intervjuer i Solna och en 

rosa markering för intervjuer i Sundbyberg. Detta steg kan liknas vid en grov reduktion av 

data så att få en överblick av de transkriberade intervjuerna (Hjerm m.fl. 2014, s. 37). Genom 

att identifiera koder (nyckelord) och para ihop dem med den kategoria vi ansåg lämplig kunde 

vi skapa ordning i vårt material (Hjerm m.fl. 2014, s. 37). Efter den grova ordningen följde vi 

den kvalitativa analysmodellen som Hjerm m.fl. (2014, s. 34) beskrivit. Denna analysmodell 

utgår från; insamling av data, kodning, tematisering samt summering (Hjerm m.fl. 2014, s. 

36).   
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Nedan följer de teman som vi valt ut från kodningen av vårt transkriberade material, dessa 

använde vi sedan i vår slutliga summering av materialet. 

 

Vi har analyserat intervjuerna och kodat dem utifrån följande teman 

1. Vad ser kommunerna som riskbeteenden? 

2. Hur ser kommunerna på skolk? Vad anses som skadligt? 

3. ELOF 

4. Arbetsmetoder/åtgärder. 

 

 

Dessa ovan redovisade teman operationaliserar studiens syfte och frågeställningar på ett 

rimligt sätt. Första frågeställningen vi har är vad definierar de professionella som 

riskbeteende för att hamna i ELOF? Vi tar ut de första två tematiseringarna för att kunna 

besvara denna fråga. De andra två frågeställningarna handlar om arbetsmetoder och hur 

intervjupersonerna ser på proaktiva åtgärder samt återaktivering. Dessa frågeställningar anser 

vi att tema 2,3 och 4 hjälper oss att svara på. Vi har sett i tidigare forskning att skolk är en 

starkt bidragande orsak till ELOF därför undersöker vi allt som intervjupersonerna tar upp 

angående i skolk, både som riskbeteende men även hur kommunerna arbetar med 

ungdomarna som skolkar.  

 

 

4.6 Validitet & Reliabilitet 

 

Inom den vetenskapliga traditionen återfinns begreppen reliabilitet och validitet, det 

sistnämnda syftar till –’’mäter vi det vi avser att mäta?’’ (Trost, 2010, s. 131). Då denna 

studie utgår från en kvalitativ forskningsansats kommer validiteten att beskrivas utifrån en 

kvalitativ synvinkel och inte en kvantitativ sådan. Validitetsbedömningar av studiens 

forskningsmetoder genomförs av kollegor eller andra läsare, för att säkerställa att studien som 

sådan uppfyller de vetenskapliga kraven på stingens och korrekt mätning av data (Trost, 2010, 

s. 132). I denna studie är vår ambition att sträva efter hög validitet genom noggrant utvalda 

intervjupersoner som vi anser kan besvara studiens syfte. 

 

Reliabilitet är ett snarlikt kompletterande begrepp som enligt Trost (2010) beskrivs som 

tillförlitlighet (s. 131). Mer utvecklande kan reliabilitet definieras som –’’att en mätning vid 

en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en förnyad mätning’’ (Trost, 2010, s. 131).   

Ett problem i vår studie är att om vi skulle genomföra samma undersökning exempelvis ett år 

senare, finns en risk att personerna vi intervjuade inte längre arbetar kvar på sin tjänst. Då 

skulle vi behöva intervjua nya intervjupersoner som kan tänkas uppfatta arbetet annorlunda än 

deras föregångare. Detta påverkar studiens reliabilitet negativt och gör resultatet av den 

svagare än om vi till exempel undersökt en mer konstant grupp.  
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Genom reliabilitet och validitet försöker vi säkerställa att vår studie har en hög grad av 

trovärdighet, då studien är byggd på empiriska data är det av stor vikt att säkerställa för 

läsaren hur undersökningen bedrivits samt om den är replikerbar (Ahrne & Svensson, 2015, s. 

25). Att skapa trovärdighet i studien är extra viktigt inom den kvalitativa forskningen då vi till 

stor del undersöker den mänskliga världen och inte naturfenomen (Ahrne & Svensson, 2015 s. 

26). Vikten av att skapa trovärdighet kan inte understrykas, då vi genom detta även kan öka 

graden av generaliserbarhet utifrån studiens resultat och analys (Ahrne & Svensson, 2015, s. 

26).  

 

4.7 Etiska överväganden 

 

I vår studie har vi hela tiden tänkt på de etiska överväganden som alla forskare ställs inför. Vi 

har genomfört intervjuer med individer som trots sin profession också är privatpersoner. Att 

intervjua personer medför alltid ett krav på utföraren. Vi har noga förberett våra intervjuer 

och intervjupersoner så att de ska känna sig så bekväma som möjligt med att medverka i 

studien. Med det menar vi inte att det varit helt bekymmersfritt. 

 

Vetenskapsrådet formulerade 2002 fyra huvudkrav för forskning inom humaniora och 

samhällsvetenskap (vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Väldigt förenklat kan de förklaras på följande 

sätt:  

 

-informationskravet, berörda personer inom uppsatsen ska informeras om den aktuella 

forskningens syfte. 

-samtyckeskravet, intervjupersonerna har full självbestämmanderätt över sin medverkan och 

kan när som helst avbryta utan att ge en anledning.  

-konfidentialitetskravet, personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan 

ta del av det. En forskare kan aldrig garantera anonymitet, vi lovade att intervjupersonerna 

kommer avidentifieras och uppgifterna makuleras efter användning. 

-nyttjandekravet, uppgifterna som samlas in får endast användas i forskningssyfte 

(vetenskapsrådet, 2002). 

 

Vi har genomfört intervjuer med verksamma personer som alla, givetvis, har en stor och 

betydande roll i forskningsprocessen. Detta medför vissa etiska överväganden som måste 

utredas. Vi skrev därför ett informationsbrev till verksamhetschefer som fick fungera som 

”grindvakter” (Trost, 2015 s. 17). Som grindvakt ombads de att ge förslag på intervjupersoner 

som de antog kunde svara på uppsatsens frågeställningar. Detta blev mest aktuellt på 

socialtjänsten i kommunerna då vi inte kände till vilka som arbetar med yngre. I de andra 

områdena behövdes inga grindvakter då vi kunde undersöka på internet vilka vi ville intervjua 

(kuratorer och personer anställda att jobba med KAA). Dessa verksamhetschefer tillfrågade 

personer blev informerade om uppsatsens syfte, vad deras roll som ”grindvakter” innebär och 

vad vi hade tänkt ta upp i intervjuerna med de verksamma. I mailet skrev vi även om att 

deltagande är frivilligt och kunde avslutas närsomhelst utan någon anledning (detta tog vi 
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även upp på plats innan intervjuerna genomfördes). Alla som vi intervjuade gick med på att vi 

spelade in samtalet med ljudupptagning.  

 

Ytterligare en del av informationskravet uppfyllde vi i och med att intervjupersonerna fick ta 

del av intervjuguiden innan vi genomförde intervjun och att de dessutom fick kommentera 

och ändra om de kände sig obekväma med någon fråga (detta gjordes inte av någon 

intervjuperson, men möjligheten fanns för alla tillfrågade).  

 

I konfidentialitetskravet har vi inte kunnat lova anonymitet på grund av att det finns ett 

begränsat antal skolor i kommunerna som vi valt att undersöka och att vi tidigare har skrivit ut 

vilken anställning eller vilket arbete intervjupersonerna har. Detta ansåg var viktigt med tanke 

på att vi gör en geografisk undersökning/jämförelse av två kommuner som vi redan nämnt. I 

och med att vi röjer vilken skola/arbetsplats vi varit på ger mer validitet till studien när vi 

presenterar resultatet. Vår uppfattning är att skolor har olika klientel på gymnasienivå med 

anledning av till exempel val av program osv och därför krävs en motivering till valda skolor 

för att, helt enkelt, öka validiteten i studien.  

 

Samtyckeskravet uppfyller vi genom att berätta för intervjupersonerna att de närsomhelst får 

avbryta intervjun utan att ge någon särskild anledning. Vidare får de utan anledning dra ur sin 

medverkan i studien. Inspelningen har de även full rätt att avbryta när de vill och dessutom 

tacka nej till innan intervjun började. 

 

Sista kravet, nyttjandekravet, handlar om att all information vi fått in under 

materialinsamlingen endast används till studiens syfte och inte i något annat sammanhang. 

Detta säkerställer vi genom att inte ge ut materialet till någon annan obehörig. 

 

4.8 Sammanfattning 

 

I metodavsnittet har vi redogjort för hur vi samlade in materialet, vad vi hade i åtanke med det 

material vi samlade in och hur vi säkerställde forskningens krav på validitet och reliabilitet, 

samt hur intervjupersonerna skyddas för att deras identitet inte ska röjas eller bryta mot något 

av de andra etiska kraven som ställs på forskare inför en sådan studie. 

 

Vi gick in djupare på varför vi samlat in de material vi gjort, vilka personer vi valt att 

intervjua och hur vi tänkte att det skulle kunna svara på vårt syfte på bästa sätt. Vi ger en 

omfattande bild om hur vår studie är uppbyggd i ett kvalitativt forskningssätt och varför vi 

anser att det är den bästa metoden för att få svar på syftet. I stycket förklarar vi även hur vår 

kodning i materialet ser ut och vad vi har använt oss för teman när vi säkerställt resultatet. 

5. Resultat 
 

De analyserade resultaten från intervjuerna presenteras nedan i sin helhet och så brett och 

förståeligt som möjligt. Resultaten redovisas i kronologisk ordning utifrån våra huvudteman; 
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Riskgrupper, Förebyggande av ELOF – och Återaktivering. Genom detta är det vår ambition 

att binda ihop våra teman för att det ska bli så tydligt och förståeligt som möjligt. Kodningen 

förklarades ovan i kapitel 4.1, metod. Kodningen av materialet ska sedan ligga till bakgrund 

för den avslutande diskussionsdelen under kapitel 6.  

I Diskussionsdelen analyseras de resultat vi funnit mot bakgrund av våra tre frågeställningar 

som presenterades under 1.2 samt knyta an till teoridelen 3.0. 

 

Den forskning vi känner till har jämförts och applicerats på det som vi försöker att belysa, 

våra frågeställningar:  

 

- Vad definierar de professionella som riskbeteende för att hamna i ELOF? 

- Hur arbetar organisationerna kring proaktiva åtgärder som har till syfte att förhindra 

uppkomsten av ELOF bland ungdomar? 

- Vilka arbetsmetoder utgår organisationerna från för att återaktivera ungdomarna och 

bryta deras sociala exkludering?  

 

 

Dessa frågor anser vi är bäst lämpade för att ge svar på hur de två kommunerna arbetar med 

ungdomar som uppvisar ELOF- samt hur de arbetar proaktivt och reaktivt i relation med 

ELOF. Inför studien visste vi att Solna kommun har låg andel ELOF- samt låg 

ungdomsarbetslöshet, av den anledningen ville vi jämföra kommunen med en likvärdig 

(förutsättningsvis) för att skönja skillnader i arbetssätt, proaktivt arbete- samt riskgrupper. 

 

 

5.2 Riskgrupper och riskbeteende 

 

Vi inleder resultatdelen med att redogöra för temat vi kallar Riskgrupper. Här redovisar vi vad 

intervjupersonerna berättat om sammansättningen av gruppen ungdomar som uppvisar ELOF. 

Analysen av gruppens sammansättning härrör från frågeställning; vad kännetecknar ni som 

riskbeteenden (för att riskera utveckla ELOF)? 

Med riskgrupp är det vår ambition att söka efter underlag för att se om gruppens 

sammansättning är sprungen ur en social exkludering, detta kommer sedan att analyseras ur 

ett klassperspektiv enligt Standings (2015) teorier om prekariatet. Vilken information ger 

intervjupersonerna om eventuella kumulativa exkluderingar? Exempel på detta kan vara 

bidragstagande senare i vuxenlivet, arbetslöshet och bostadslöshet.  

 

Efter en sammanställning av materialet framgår ett tydligt mönster av riskgruppernas 

problematik utifrån den informationen intervjupersonerna gett oss. Enligt intervjupersoner 

utgörs riskgruppen främst av ungdomar som lider av psykiska problem, neuropsykiatriska 

diagnoser som exempelvis ADHD, ADD, Autismspektrumstörning, dyslexi. Ungdomarna 

uppvisar ofta multipla riskfaktorer. Enligt intervjupersonerna i Sundbyberg kommer 

ungdomarna i relativt stor utsträckning från socioekonomiskt svaga hem med ofta arbetslösa, 

lågutbildade föräldrar som saknas ett nätverk och sammanhang. Intervjupersonerna i Solna är 
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av en liknande uppfattning men de hävdar att långt från majoriteten av ELOF ungdomar 

kommer från socioekonomiskt svaga hem. Riskgrupperna kommer således i viss utsträckning 

från klassmässigt underordnade hushåll, ungdomarna i dessa kan enligt Standing (2015) 

tänkas tillhöra prekariatet.  Dock är gruppen ELOF enligt intervjupersonerna i Solna och 

Sundbyberg en heterogen grupp. Här återfinns även högpresterande elever, dessa utgör en 

riskgrupp då pressen att få högsta betyg i alla ämnen kan leda till utbrändhet eller andra 

psykiska åkommor likt depression. Detta kan orsaka att eleverna upplever ångest i skolan 

vilket ofta leder till ökad frånvaro och i värsta fall att de blir ELOF. 

En intervjuperson berättar: 

 

” …ja men med vissa elever nöjer sig inte med något annat än ett A! Då väljer många av dem 

att hoppa över vissa prov eller labbrapporter om de inte känner att de är tillräckligt påläsa, så i 

slutet av terminer kan uppgifterna och proven ha hopat sig och då sätts det en enorm press på 

eleven. ” 

 

Citatet ovan tyder på hur differensen mellan de mål eleven har för sig själv i sina studier och 

den faktiska nivå som eleven klarar av att prestera. Det framgår av intervjupersonerna på 

skolorna i Solna- och Sundbyberg att somliga elever upplever en stark press hemifrån. De 

förväntas nå högsta betyg i alla ämnen, eller studera ett specifikt program som föräldrarna 

önskar. Detta trots att somliga av dessa eleverna varken har intresset- eller rätt färdigheter för 

just den inriktningen de studerar. 

En intervjuperson berättar: 

 

 ” …Detta är vanligare på Naturprogrammet, lärarna upptäcker många på screeingen som har 

 dåliga kunskaper i matematik. Då blir jag jätteorolig; hur ska det gå framöver i programmet? 

 Ligger mycket prestige i Naturprogrammet, föräldrarna vill att barnen ska gå detta program och 

 det är väldigt svårt att vägleda ungdomarna in på ett nytt program. ” 

 

I Sundbyberg hävdade intervjupersonerna att det i större utsträckning rörde sig om ungdomar 

med invandrarbakgrund som riskerade att utveckla ELOF. Detta påstående baserade 

intervjupersonerna på ungdomarnas svaga socioekonomiska ställning samt ökad risk att dras 

in i kriminella nätverk.   

 

Att ungdomar dras in i kriminalitet var inte en lika stor riskfaktor för att utveckla ELOF enligt 

intervjupersonerna i Solna. Ur analysen framkommer även en tydlig trend att klientelet till 

största delen ca 60–70 % utgörs av killar. Under tidigare forskning framkom det att killar 

sedan en längre tid tillbaka presterar sämre i skolan an tjejer, och att det är fler tjejer (60 %) 

än killar som går vidare till högre studier. Killar drabbas även i större utsträckning av 

neuropsykiatriska diagnos (ADD, ADHD, Autismspektrumstörning, dyslexi) vilket försvårar 

arbetet i skolan. Intervjupersonerna i Solna påstod att många nya tekniska hjälpmedel 

tillkommit de senaste åren exempelvis digitala ljudboksbibliotek, avancerade 

rättstavningsprogram och så vidare. Trots detta får elever med neuropsykiatriska diagnoser en 

uppförsbacke i skolan vilket kräver extra stöd och i många fall hjälp hemifrån. Elever från 

socioekonomiskt svaga hem med dessa diagnoser får mycket svårt att klara av skolan, enligt 
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intervjupersonerna i Solna- och Sundbyberg. Enligt dem påverkar detta självförtroendet samt 

ungdomarnas möjligheter till framtida utbildning och jobb.  

 

 

5.3 Förebyggande av ELOF 

 

Det andra temat vi valt kallar vi Förebyggande av ELOF. Efter analys av materialet från 

intervjupersonerna framkommer en bild av multipla faktorer, där intervjupersonerna berättar 

att det handlar om att fånga upp elever från riskgrupper- eller som visar tecken på skoltrötthet 

tidigt. Vi studerar utifrån intervjupersonernas olika professioner hur social exkludering och 

kumulativ exkludering tar sig i uttryck för elever med omfattande skolfrånvaro. Temat är 

kopplat till vår frågeställning om huruvida; Hur de kommunala organen (skola, socialtjänst & 

KA) arbetar för att förebygga ELOF? 

 

När vi hade utrett vilken riskgrupp som löper störst risk att utveckla ELOF valde vi att 

fokusera på intervjupersonernas berättelser och exempel hur de arbetar proaktivt med ELOF 

bland ungdomar. Kuratorerna och Studie- och yrkesvägledarna berättade för oss att de inom 

skolan arbetar med någonting som kallas för screening. Med detta menas att eleverna från 

årskurs ett på gymnasiet genomgår ett kunskapstest, för att se om vart på kunskapskurvan de 

ligger. Detta test utförs enligt informanterna främst för att upptäcka vilka elever som är i 

behov av extra ämnesstöd eller de som misstänks ha diagnoser t.ex. dyslexi. Enligt dem själva 

är detta en typisk proaktiv åtgärd; att dessa elever fångas upp och erbjuds extra stöd. Annars 

riskerar dem att förlora lusten till undervisningen, skolka eller rent av helt utebliva helt från 

skolan.  

 

Precis som den tidigare forskningen visar menade intervjupersonerna att det är av yttersta vikt 

att få elever från riskgrupper att stanna i skolan, frånvaro eller ouppnådda betygskrav måste 

stävjas snabbt. För detta finns resurser att tillgå; exempelvis screeningen men även stödlärare, 

extra undervisning och ”plugg-stugor” efter skolan. KA personerna i Sundbyberg och Solna 

menar på att det finns en dialog mellan skola, socialtjänst och kommunalt aktivitetsstöd, detta 

samarbete har dessutom stärkts på senare år. En intervjuperson berättar:   

 

 ” Kommunen försöker på olika sätt stötta ELOF att gå ut gymnasiet, 

 Eller göra sig redo för arbetsmarknaden. Kring elever där det finns en oro 

 har vi samarbetsmöten tillsammans med socialtjänst och föräldrar. ” 

 

 

Ungdomar som skolkar mycket tenderar enligt intervjupersonerna i båda kommunerna att dras 

in i en negativ spiral av allt mer tilltagande sysslolöshet och brist på rutiner/struktur. 

Ungdomarna vare sig studerar- eller arbetar, på grund av detta förlorar de sina kontaktnät- 

eller formar nya, mer destruktiva sådana med likasinnade ungdomar. Allt som ofta 

förekommer det droger- och kriminalitet i dessa kretsar.  
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Intervjupersonerna svarade dock att många i dessa grupper kan ha svårt att ta emot den hjälp 

de behöver. En intervjuperson berättar: 

 

” jag jobbar med de som redan fallit ur systemet så att säga. Det är ett ganska blandat klientel, 

men vi kan se en tydlig trend att ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser har ökat i denna 

grupp de senaste åren. Problemen i skolan uppstår oftast i högstadiet, många har även svårt att ta 

emot hjälp. ” 

 

Svårigheten att ta emot hjälp beskriver KA personen i Sundbyberg som en av anledningarna 

till att dessa ungdomar inte klarar av skolan. De får dåligt självförtroende/självkänsla när de 

inte lever upp till kraven i skolan, som ett led i detta tappar de lusten att vara i skolan. 

Intervjupersonerna från skolorna betonade samma problematik; ungdomar med svårigheter är 

i vissa fall inte mottagliga för den hjälp som skolan erbjuder. Intervjupersonerna från de båda 

skolorna nämnde också att det finns ett stigma kring extra stöd. Att en elev får hjälpmedel för 

dyslexi eller extra undervisning kan få dem att framstå som mindre intelligenta inför sina 

kamrater, detta skapar en risk för mobbning från skolkamraterna. Av intervjumaterialet 

framkommer även att elever i stor utsträckning inte vill berätta för sina föräldrar om de 

upplever svårigheter i skolan. Enligt intervjupersonerna är detta ett sätt för eleverna att skydda 

föräldrarna, de vill inte göra dem oroliga. En intervjuperson berättar: 

 

 ” Det finns ett stort stigma kring att berätta för sina föräldrar – men även kompisar  

 om att man mår dåligt. Vi upplever att många ungdomar inte vill stressa upp sina  

 föräldrar, men även inte göra dem besvikna, att de exempelvis inte klarar av  

 skolan så som det förväntas att göra.” 

 

Utifrån materialet framkom det även att arbetet på senare år har börjat utvecklats mer åt det 

proaktiva hållet från de kommunala organens sida. Intervjupersonerna från Sundbyberg 

uppger att det sedan årsskiftet 2018 har införts en uppsökande verksamhet för att nå fram och 

finna ungdomar som hamnat i ELOF. Denna uppsökandeverksamhet är enligt 

intervjupersonerna i Sundbyberg nära sammankopplade med kommunens 

arbetsmarknadsenhet som i sin tur vägleder ungdomarna in i antingen skola- eller arbete. En 

intervjuperson berättar: 

 

 ”Vi vägleder ungdomarna till AF men arbetsmarknadsenheten har en stor del av detta, 

 Förutom att hjälpa och stötta ungdomarna, ska de vägleda, hålla i MI samtal, sedan  

 följer ett tätt samarbete för att följa upp ungdomarna för att ge exempelvis mer MI  

 samtal eller finna en sysselsättning. ” 

  

I Solna har de ett liknande arbetssätt kring ELOF-ungdomar, intervjupersonerna tar bland 

annat upp MI-samtal för att empowermenta ungdomarna genom att stärka deras 

självförtroende och självkänsla. Även samverkan mellan skola, socialtjänst- och föräldrar är 

metoder som Solna använder sig av. Detta i likhet med Sundbyberg, dock framgår det av 

materialet att Solna urskiljer i några avseenden från Sundbyberg. Enligt intervjupersonen i 

Solna har de betydligt mindre resurser till sitt förfogande vad gäller KA än Sundbyberg. I 
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Solna finns det endast en person som arbetar med KA, denne ska ansvara för att ca 450 

stycken ungdomar ska slussas in i antingen arbete/praktik- eller skolan. Detta är avsevärt 

mycket mindre resurser än vad Sundbyberg allokerar till sin KA-grupp, vad kan detta bero 

på? Enligt intervjupersonerna i Solna finns det i kommunen inte en stor problematik med 

arbetslöshet och utanförskap, arbetslinjen är väldigt framträdande. Sundbyberg har å sin 

sida en tyngre problematik med arbetslöshet/utanförskap samt enligt intervjupersonerna; 

kriminalitet bland ungdomar. På frågan hur Solnas KA-grupp ser ut berättar en intervjuperson 

i Solna följande: 

 

”Det är bara jag som jobbar med KA i kommunen, vi skulle behöva vara fler egentligen, men 

det beror väl på ambitionsnivån man vill ha på verksamheten från kommunens sida. Sen är ju 

inte alla i behov av hjälp, många ungdomar fixar jobb eller utbildning på egen hand. Men jag vill 

ha tydliga spår att gå efter, snarare modeller, på hur vi skall arbeta kring detta i kommunen.” 

 

Detta uttalande kan tolkas som att intervjupersonen vill ha mer av en tydlig struktur på hur 

arbetet med ELOF skall utformas. Det kan också tolkas som en uppmaning om att öka 

resurserna till just KA-gruppen. 

 

5.4 Återaktivering 

 

Identifiering av riskgrupper- samt proaktiva åtgärder är två viktiga delar av arbetet med 

ungdomar med ELOF (Omfattande frånvaro). Att utifrån socialtjänstens, kommunens- och 

KA-personalens sida arbeta utifrån målsättningen att ingen ungdom ska hamna i ELOF utgör 

en målbild. Dock är den just en målparagraf, en del ungdomar i en årskull kommer tyvärr att 

avvika från undervisningen, arbete eller praktik. Det finns således ständigt en grupp 

ungdomar som befinner sig i ELOF. Att arbeta med detta problem handlar till stor del om att 

få ungdomen att bryta sitt destruktiva mönster och på så vis återaktivera denne in i ett 

hälsosamt sammanhang igen dvs skola, arbete- eller praktik.  

 

Av socialtjänsten i de båda kommunerna framgår det att båda använder sig av något som de 

kallar ungdomskontrakt. Detta kontrakt innebär att socialtjänsten i respektive kommun sluter 

ett avtal med ungdomen. Avtalet är utformat så att ungdomen i fråga får bidrag som täcker 

hyra, mat och andra löpande utgifter av socialtjänsten. Dessa medel får ungdomen förutsatt att 

hen är närvarande i skolan/praktikplats och fullgör sina studier/praktik. Enligt socialtjänsten i 

Solna- och Sundbyberg finns det ett nära samarbete mellan elevens skola/praktikplats och 

handläggare på socialtjänsten, ogiltig frånvaro tolereras inte utan detta rapporteras till 

ungdomens handläggare som därefter kontaktar ungdomen om varför hen har ogiltig frånvaro.  

Enligt intervjupersonen på Solna socialtjänst utgår arbetet från en modell, som återfinns inom 

Solna kommun. Enligt hen utgår socialtjänsten från en ömsesidig tillit mellan socialtjänst och 

ungdomen.  

Intervjupersonen berättar: 
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 ” Modellen går ut på att alla klienter ska vara i aktiveringsåtgärder, alla medborgare ska vara 

 självförsörjande. Arbetslinjen är den dominerande filosofin, kan man inte jobba eller utbilda sig 

 går man snarare mot sjukersättning eller någon arbetsmarknadsåtgärd men vi utgår ifrån att alla 

 ska kunna jobba. Arbetsförmedlingen har det primära ansvaret men när det inte fungerar har vi 

 ett eget arbetsmarknadsprogram här i kommunen. ” 

 

Berättelsen ovan visar på hur intervjupersonen på socialtjänsten i Solna uppfattar kommunens 

filosofi kring stöd och utbetalningar av bidrag. Hen ger en tillsynes hård bild om vad som 

förväntas av medborgare, främst i vilka plikter alla kommuninvånare förväntas uppfylla. 

 

KA-intervjupersonen i Sundbyberg berättar att under det senaste året har skett en större 

satsning på att återaktivera ungdomar som uppvisat ELOF. Genom den uppsökande 

verksamheten som nämndes i 5.3 har de lyckats identifiera fler ungdomar som hamnat utanför 

skolan/arbete/praktik. Detta har som även nämnts ovan skett med hjälp av ungdomscoacher. 

Efter uppsökandet påbörjas själva återaktiveringen av ungdomen, detta är enligt 

intervjupersonerna i Sundbyberg en process som baseras på ungdomens individuella behov. 

Fokus ligger enligt dem själva på att snabbt lyckas identifiera ungdomens behov för att 

därefter sluss hen till rätt typ av stöd. Har finns även samarbete med civilsamhället och 

statliga myndigheter som exempelvis arbetsförmedlingen. KA-intervjupersonen i Solna 

berättade å sin sida att inte finns någon sådan uppsökande och rehabiliterande verksamhet 

inom kommunen. Tillskillnad från Sundbyberg finns det ingen specifik enhet för att arbeta 

med ungdomar som uppvisar ELOF. KA-intervjupersonen i Solna menar att arbetet kring 

detta är integrerat i socialtjänstens övriga enheter men det är KA-personen som leder arbetet 

kring vart ungdomarna ska slussas. Dock har Solna enligt intervjupersonen ett team som 

arbetar med yngre ungdomar, vanligtvis i högstadieåldern.  

KA-personen i Solna berättar: 

 

” Bakgrundkartläggningen undersöker jag vad det är som gör att de inte går i skolan? Vad 

skulle krävas för att de skulle göra det? Målet med KA är att ungdomarna ska gå tillbaka till 

skolan men sen passar inte detta alla, utan jobb/praktik kan vara ett bättre alternativ för vissa. 

Sen kommer det fram att exempelvis jag hoppade av därför att jag inte fick någon hjälp i 

skolarbetet, trivdes inte, droger och så vidare. Då får man jobba vidare utifrån grundorsaken. 

Främst utifrån vad de själva vill, ta reda på deras drömmar och mål.”  

 

Intervjupersonerna från skolan i de båda kommunerna berättar att de främst arbetar med de 

proaktiva åtgärderna eftersom de till stor del saknar de resurser för att återaktivera 

ungdomarna in i skolan igen. Dock berättar intervjupersonerna från Solna att de genom 

föräldrakontakt och nätverksmöten arbetar för att få eleven att komma tillbaka till skolan. 

Intervjupersonerna från skolan i Sundbyberg använder sig av liknande metoder för att 

återaktivera eleverna. Intervjupersonerna från båda skolorna berättade att när en elev börjar 

skolka mer frekvent sköts kontakten med eleven samt föräldrarna främst genom elevens 

mentor. Om mentorn inte lyckas förmå eleven att återvända till skolan kontaktar denne 

kuratorn samt studie- och yrkesvägledaren. Kuratorerna på från båda skolorna berättar att de 

därefter arbetar i elevens nätverk, för att stödja denne till återaktivering. Detta sker genom 
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samordningsmöten där kuratorn, eleven, vårdnadshavare och mentor ofta medverkar. De 

försöker enligt intervjupersonerna kartlägga varför eleven skolkat samt vad som behöver 

förändras för att denne ska återvända.  

En intervjuperson från Solna berättar: 

 

” Solna försöker i olika former stötta elever med ELOF att gå ut gymnasiet, eller göra sig redo 

för arbetsmarknaden. Kring elever där det finns en oro att de antingen inte kommer kunna gå ut 

gymnasiet eller att de har börjat skolka mycket, har vi sammöten med socialtjänst och 

föräldrarna. Elevens mentor brukar också vara med, eftersom mentorn oftast är den som känner 

eleven bäst av lärarna. ” 

 

Studie- och yrkesvägledarna berättar att de också kan vara involverade i att återaktivera 

ungdomarna. Dock berättar intervjupersonerna från både Solna och Sundbyberg att de främst 

arbetar med eleverna när de valt att återgå till skolan. Studie- och yrkesvägledarna har enligt 

dem själva en uppgift att få eleverna motiverade till framtida utbildningar- eller yrkesval. 

Genom detta menar intervjupersonerna att detta kan motivera eleven till att fortsätta med 

skolan och minska avhopp.  

En intervjuperson från Sundbyberg berättar: 

 

”… jag försöker ta reda på vad eleven är intresserad av, då kanske eleven säger typ att han 

tycker mest om slöjd men inte gillar matte. Då har jag haft elever som är intresserade av andra 

sker än vad de pluggar. Många pluggar t.ex. Natur även fast de inte gillar matte, då blir det 

väldigt svårt. Efter detta brukar jag visa vilka vägar det finns in i ett yrke som eleven verkar vara 

intresserad av, typ vilken utbildning som krävs, vilka företag som sysslar med sånna jobb. ” 

 

Studie- och yrkesvägledaren ovan utgår från ett synsätt att försöka ta fasta på elevens styrkor 

och intressen, för att på sådant vis få denne motiverad till en utbildning eller ett yrke.  

 

5.5 Sammanfattning 

 

Sammanfattningen av resultaten visade att de olika kommunala organen i Solna- och 

Sundbyberg arbetar utifrån snarlika metoder inom arbetet med ungdomar som riskerar- eller 

uppvisar ELOF, dock fann vi några områden där kommunerna skiljer sig åt.  

 

Inom de båda kommunerna fann vi en samsyn kring vilka ungdomar som utgör den främsta 

riskgruppen (presenterades ovan i 5.2) för ELOF. En aspekt bland ungdomar som befann sig i 

ELOF var att de i stor grad hade diagnoser som exempelvis ADHD, ADD, 

Autismspektrumstörning och dyslexi. Ungdomarna led också i större utsträckning av psykisk 

ohälsa. Ur resultaten framkom även något mer oväntat, att gruppen ELOF var tämligen 

heterogen i förhållande till socioekonomisk bakgrund, då även högpresterande elever löpte 

större risk att drabbas av ELOF, dessa elever hade dock större chans att ta sig ur sin sociala 

exkludering med hjälp hemifrån. 
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När det kom till kommunernas proaktiva (presenterades ovan i 5.3) åtgärder fann vi vissa 

olikheter i deras arbetsmetoder. Socialtjänsten i Sundbyberg har tillskillnad från 

motsvarigheten i Solna en uppsökande verksamhet. Denna verksamhet går ut på att skapa 

relationer till ungdomar som riskerar- eller befinner sig i ELOF, för att sedan hjälpa dem in i 

sysselsättning igen. Sundbybergs kommun verkade även avsätta mer resurser till KA-

verksamheten inom socialtjänsten än vad Solna kommun avsätter. Inom verksamheten med att 

stävja ELOF använde sig båda kommunerna av empowerment- och MI-samtal som 

arbetsmetoder. Gymnasieskolorna inom de båda kommunerna använder sig av en metod som 

heter screening. Metoden går ut på att genom läs, skriv- och matematiktester finna elever som 

inte uppfyller kunskapskraven och därför är i behov av extra stöd i undervisningen. 

 

Genom återaktivering (presenterades ovan i 5.4) är det kommunernas ambition att bryta 

ungdomarnas negativa spiral och få dem åter in i sysselsättning, främst utbildning. För att 

bryta ELOF använder sig båda kommunerna av så kallade ungdomskontrakt. Dessa kontrakt 

möjliggör att ungdomar från socioekonomiskt svaga hem får bidrag för att fullgöra sin 

gymnasie- eller annan praktisk utbildning. Det verkar också som att det inom Sundbybergs 

KA satsas mer resurser på att återaktivera ungdomar som befinner sig i ELOF. Båda KA-

verksamheterna samt gymnasieskolorna utgick från en motiverande metod, där det handlar 

om att finna ungdomens intressen och drivkrafter.  

 

 

6 Diskussion och analys  
 

Under vår diskussionsdel kommer vi sammanställa de mest centrala upptäckterna från vår 

studie. Dessa centrala upptäckter härleder vi sedan till studiens syfte och dess frågeställningar, 

parallellt med detta kommer de centrala delarna av resultaten att kopplas samman till våra 

teorier, tidigare forskning- och val av metod.  

Slutligen för vi en diskussion om hur denna studie kan ligga till grund för vidare forskning 

inom ämnesfältet.  

 

Syftet med vår studie var att undersöka hur Solna- och Sundbybergs kommun arbetar med 

problematiken kring ungdomar som befinner sig- eller riskerar att hamna i ELOF.  

 

För att besvara detta syfte har vi använt oss av tre frågeställningar som alla berör ELOF som 

fenomen och kommunernas arbetssätt. 

 

Vår första frågeställning handlar om vilka grupper av ungdomar som löper störst risk att 

hamna i ELOF? Finns det bakomliggande socioekonomiska faktorer till denna sociala 

exkludering? 

 

- Vad definierar ni som riskbeteende för att hamna i ELOF, och hur upplever ni att 

sammansättningen på grupper ser ut? 
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Den andra frågeställningen utgår från kommunernas proaktiva åtgärder, kan vi finna 

implikationer på att dessa är adekvata eller ej i intervjupersonernas utsagor: 

 

- Hur arbetar ni kring proaktiva åtgärder som har till syfte att förhindra uppkomsten av 

ELOF bland ungdomar? 

 

 

Den tredje frågeställningen vi använt oss av är den om arbetsmetoder, hur de olika 

kommunala organen använder sig av dessa för att rehabilitera ungdomarna tillbaka in i 

utbildningen eller arbete. 

 

- Vilka arbetsmetoder utgår ni från för att återaktivera ungdomarna och bryta deras 

sociala exkludering?  

 

 

6.1 Analys och diskussion av riskgrupper 

 

En stor riskgrupp är ungdomar med psykiska problem, detta tar sig ofta i uttryck att eleven i 

fråga skolkar allt mer. Detta leder till en ond cirkel, eftersom skolkning tenderar till att 

förstärka- eller rent av utlösa den mentala ohälsan (European Child Adolescents Psyhiatry, s. 

12) (Strand, 2012). Sedermera kan en omfattande skolkning kombinerat med psykisk ohälsa 

kraftigt öka risken att ungdomen hamnar i ELOF (SOU 2017:9). Denna tes stärk ytterligare av 

vad som framkommit i vår studie, intervjupersonerna från båda kommunerna tydliggör att 

ungdomar med psykisk ohälsa utgör en stor grupp bland ELOF. 

 

Genom att ungdomen skolkar från skolan i allt tilltagande grad påbörjas en 

utslussningsprocess från utbildning, kamrater- och samhället. Larsen (2009) hävdar att när 

denna process fördjupas blir det mycket svårt för individen att ensam bryta denna begynnande 

sociala exkludering. Risken är att ungdomen i fråga blir allt mer isolerad, hen tenderar att 

förlora sina tidigare sociala nätverk och driver längre bort från utbildnings- och 

arbetsmarknaden (Sen, 2002). Vidare påstår Sen (2002) att denna sociala exkludering tenderar 

att utvecklas till en kumulativ sådan, om inte individens isolering bryts. Den kumulativa 

exkluderingen som Sen (2002) tar upp syftar till en utestängning av individens möjligheter till 

samhällets grundläggande institutioner- och mellanmänskliga relationer.  

 

Ytterligare en riskgrupp vi identifierat är ungdomar från socioekonomiskt svaga hem. Under 

denna punkt finns en viss skillnad mellan Solna- och Sundbybergs kommun, i det avseendet 

att intervjupersonerna från Sundbyberg hävdar att ungdomar i ELOF kommer i stor 

utsträckning från socioekonomiskt svaga hem. Intervjupersonerna i Solna är av en annan 

uppfattning; de menar att gruppen ungdomar i ELOF från socioekonomiskt svag hem inte 

utgör någon majoritet. Gruppen ungdomar i ELOF är enligt intervjupersonerna i Solna relativt 

heterogen, dock upplever de en övervikt av ungdomar från socioekonomiskt svaga hem. Vi 

tolkar denna distinktion mellan kommunerna utifrån det faktum att det finns en skillnad i den 
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demografiska sammansättningen mellan kommunerna, detta redogörs under 1.2 (Bakgrund) 

där det framgår att andelen med eftergymnasial utbildning är 11 % högre i Solna jämfört med 

Sundbyberg.  

 

Enligt Chang & Romeo (2008) redogör i sin studie att ungdomar från socioekonomiskt svaga 

hem tenderar att skolka mer frekvent än ungdomar från mer bemedlade familjer. Forskarna i 

studien hävdar att detta fenomen kan bero på en skillnad i studietradition mellan 

socioekonomiska grupper. Utifrån det som framgick av intervjupersonerna i Sundbyberg 

styrker resultaten Chang & Romeos (2008) tes om socioekonomiska bakgrunder. 

Intervjupersonerna i Sundbyberg var av den meningen att ungdomar med invandrarbakgrund 

från socioekonomiskt svaga hem tenderar till att mer frekvent hamna i ELOF. Detta grundar 

intervjupersonerna i att ungdomar med invandrarbakgrund i Sundbyberg har svårare 

hemförhållanden i form av: trångboddhet, svag studietradition, språkliga brister samt 

avsaknad av kapital. Denna skillnad mellan kommunerna kan tänkas bottna i en mindre 

lyckad integration i Sundbyberg jämfört med Solna. En annan orsak kan enligt vår mening 

vara att Solna arbetat aktivt för en gentrifiering, genom att attrahera högutbildade. I vår studie 

framgick märkbara skillnader mellan kommunerna i synen på ungdomar med ELOF. Ett 

exempel på detta är de ökade resurserna som allokeras till arbetet med ELOF inom 

Sundbybergs kommun, samt en nästintill avsaknad av resurser inom Solna kommun.  

 

6.2 Analys och diskussion av förebyggande åtgärder mot ELOF 
 

När det kommer till det förebyggande arbetet mot ELOF nämner intervjupersonerna några 

olika metoder och tillvägagångssätt. Under denna punkt var intervjupersonerna i de båda 

kommunerna samstämmiga gällande de flesta avseende kring det förebyggande arbetet. 

Tyngdpunkten i arbetet utgår från att finna- och identifiera ungdomar som bedöms vara i 

behov av hjälp/extra stöd pga. kognitiva diagnoser som exempelvis ADHD, ADD, dyslexi- 

och autismspektrumstörning. Denna hjälp erbjuds även i syftet att få eleverna att stanna kvar i 

skolan. Gottfried (2017) hävdar att elever med hög frånvaro tenderar att prestera sämre 

resultat, och tenderar att vara mindre aktiva när de är i skolan. Detta kan förebyggas genom 

extra stödinsatser (Gottfried, 2017). Skolorna arbetar utifrån denna proaktiva metod för att 

stävja skolk och förhindra avhopp, precis i linje med Gottfrieds tes om hur skolkning 

förebyggs. 

 

Båda kommunerna arbetar med två metoder som kallas för screening och pluggstugor. Syftet 

med screening är enligt intervjupersonerna att identifiera de elever som kan behöva extra 

insatser för att fullgöra sina studier, samt utredas för diagnoser likt de ovan nämnda. 

Pluggstugor har till syfte att hjälpa elever som an någon orsak hamnat efter i undervisningen, 

är i behov av extra stöd- eller har svårt att studera hemma, denna undervisning sker efter 

skoldagens slut.  

 

6.3 Återaktivering 
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Gällande återaktiveringen av ungdomar som hamnat i ELOF använder sig båda kommunerna 

av i stort sett liknande åtgärder, dock finns det en skillnad i resursfördelning. Precis som 

nämndes ovan under 6.1 tillskjuter Sundbyberg mer resurser till arbetet kring ELOF än vad 

Solna gör. Solna har enligt vad som framgår från intervjuerna valt att förlita sig främst på sina 

egna kommunala åtgärder, via socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Att kommuner 

använder sig av åtgärder för att höja närvaron i skolan- samt skapa vägar in i arbetslivet är i 

linje med Hutchinsons, Becks och Hooleys forskning om hur vi motverkar ELOF (2015). 

 

Den tidigare forskningen tyder på sambandet mellan låg utbildning och frekvensen av social 

exkludering (Bäckman & Nilsson, 2016). Det ligger därför i kommunernas intresse att 

förhindra avhopp från- och återaktivera ungdomar in i skolan eller arbete igen. De senaste 

decennierna har övergången mellan skola och arbete markant ökat. Olofsson & Lundström 

påstår att trösklarna in på arbetsmarknaden har blivit betydligt högre, allt längre utbildning 

och kvalifikationer krävs för arbeten som tidigare saknade detta (2013). Detta är i linje med 

Standings (2013) konstaterande om att grupper med svag arbetsmarknadsanknytning, likt 

ungdomar, befinner sig i en prekär situation på arbets- och utbildningsmarknaden som tar sig i 

uttryck genom osäkra- och oregelbundna anställningar.  

 

En intressant aspekt av kommunernas arbete kring återaktivering av ungdomar i ELOF var de 

så kallade ”ungdomskontrakten”. Dessa utgår från att ungdomen och kommunen ingår ett 

avtal, där den unge får bidrag får hyra, mat och löpande utgifter. Som motprestation är 

ungdomen skyldig att vara närvarande- och fullfölja sina studier eller praktik. Om Ungdomen 

skulle bryta mot närvarokravet, förfaller således kontraktet och bidragen fryser. Detta är enligt 

vår mening intressant ur en paternalistisk aspekt. Skau (2012) är av den meningen att 

socialarbetaren försöker styra ungdomens liv genom ekonomiska såväl moraliska incitament. 

Här bestämmer den professionelle vilka beteenden och livsval som är önskvärda, att utbilda 

sig och bli en god skattebetalare verkar enligt oss vara den ”rätta” vägen framåt.  

 

Inom denna moraliska vägledning återfinns enligt oss en klassdimension där socialarbetaren 

från medelklassen ska uppfostra ungdomen från arbetarklassen till en god 

samhällsmedborgare. Genom sin kontroll av den politiska- och sociala arenan i samhället kan 

socialarbetaren i form av sitt ”medelklasskapital” utöva kontroll över ungdomen från 

arbetarklassen (Payne, 2015). Här i ligger en del av socialarbetarens dilemma, hen förväntas 

tillgodose individens önskemål samtidigt som de förväntas upprätthålla samhällets normer. 

Lipsky (2010) kallar detta dilemma för gräsrotsbyråkrati, detta påverkar enligt vår mening 

samtliga av de yrkesgrupper vi har intervjuat i denna studie. Då samtliga intervjupersoner 

arbetar nära ungdomarna och ska motivera dem till att återgå till studier eller arbete, även fast 

detta inte alltid är individens önskemål. För att lyckas med detta menar intervjupersonerna att 

de använder sig av metoder som exempelvis MI (Motiverande samtal) och Empowerment. 

Genom detta arbetar dem för att finna ungdomens intressen; vad hen är intresserad av och på 

sådant sätt motivera.  
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6.4 Avslutande diskussion 

 

Vi har under denna uppsats redovisat resultat och diskussioner som kan tolkas att det inom 

Solna och Sundbybergs kommun finns ett antal faktorer som ökar risken för en ungdom att 

drabbas av ELOF. Det vi kan utröna är att psykisk ohälsa samt svag socioekonomiska 

bakgrund tenderar att vara de främsta riskfaktorerna för att utveckla ELOF. Gällande de 

förebyggande insatserna använder sig båda kommunerna av insatser som syftar till att 

identifiera ungdomar som riskerar att utveckla ELOF, för att därefter sätta in adekvata insatser 

för att motivera ungdomen tillbaka in i utbildning eller arbete/praktik. De skillnader vi fann i 

arbetsmetoder mellan kommunerna tolkar vi utifrån en demografisk skillnad. Denna skillnad 

består i att Solna kommun har 11 % högre andel högskoleutbildade. Ungdomar från Solna har 

därför generellt en lägre risk att hamna i ELOF än vad beträffar Sundbyberg. Detta då det är 

konstaterat att risken för att utvecklas ELOF är mindre om du kommer från en stark 

socioekonomisk bakgrund. Sundbyberg satsar därför mer resurser på sin uppsökande 

verksamhet kring ungdomar i ELOF, då detta inte är ett särskilt stort problem i Solna 

kommun.  

 

6.5 Diskussion om vidare forskning 
 

I denna studie har vi funnit att ELOF tenderar att vara mer frekvent hos ungdomar från 

socioekonomiskt svaga hem. En intressant aspekt av resultaten är att det verkar finnas ett 

samband mellan ELOF och skolk- samt svårigheter i skolan. Genom att arbeta proaktivt med 

exempelvis screening och extra stöd i skolan kan ELOF motverkas bland ungdomar. För 

vidare forskning vore det intressant att undersöka hur gymnasieskolor i socioekonomiskt 

utsatta områden arbetar för att stävja skolk- och avhopp. Existerar det effektiva metoder för 

att arbeta med detta problemet, och upplever kuratorer- och Studie & yrkesvägledare att de 

har tillräckligt med resurser och kunskap för att arbeta kring denna problematik? 
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Intervjuguide 

 
1) Vad ser ni som ett riskbeteende? 

a. Finns det några riskgrupper som ni kikar extra på? 

b. Ser ni ett samband mellan skolk och något annat som påverkar? 

c. Hur upplever du kommunens insatser mot NEET/ELOF? 

d. Känner du att ni har tillräckligt med resurser/tid? 

 

2) Hur arbetar ni med ungdomar som uppvisar riskbeteende? 

a. Arbetar ni utifrån några beprövade metoder? 

b. Arbetar ni utifrån någon speciell filosofi? 

c. Känner du att ni får tillräcklig information angående problemet från ledning? 

d. Känner du att ungdomar får tillräckligt stöd? 

 

3) Hur arbetar ni för att återaktivera ungdomarna? 

a Vilka arbetsmetoder använder ni er av? 

b Anser ni att dessa är adekvata för att ge resultat? 

c Hur ser samarbetet ut mellan er organisation och ungdomen, vårdnadshavare 

och andra berörda organisationer? 

 


