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Förord 

 

Uppsatsskrivandet har varit lärorikt och utmanande, inte minst då omständigheterna av covid-

19 har inneburit att uppsatsen gjorts genom distansstudier och på varsin sida av Östersjön. Vi 

vill rikta ett stort tack till våra intervjupersoner som valt att ställa upp i studien och även varit 

behjälpliga med att finna intervjupersoner, utan er hade studien inte varit möjlig. Vidare vill vi 

tacka Vi-projektets tillförordnade projektledare Annica Plate Kihlstrand som avsatt arbetstid 

för att hjälpa oss samt vår handledare Madeleine Sultán Sjöqvist för stöd och pepp i 

skrivprocessen. 

 

Frida och Johanna  
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Sammanfattning 

Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) är en grupp som fått alltmer uppmärksamhet i 

Sverige och Europa. Att unga vuxna är utan sysselsättning kan få konsekvenser både för samhället 

med höga kostnader men även för den unga själv i form av psykiskt och socialt lidande. Tidigare 

forskning visar på att unga som varken arbetar eller studerar är en heterogen grupp med individuella 

behov, samt att psykisk ohälsa är vanligt förekommande inom målgruppen. Denna studie syftar till 

att undersöka vad unga vuxna med erfarenhet av att vara UVAS samt professionella som arbetar 

med UVAS anser är orsak till att bli UVAS, hinder till hjälp för att ta sig ur sin situation och psykiska 

ohälsa samt förslag på hur fler UVAS kan få hjälp. Studien har utförts genom en kvalitativ metod 

med semistrukturerade intervjuer. De intervjuade är sju professionella som på något sätt arbetar 

med UVAS samt tre unga med erfarenhet att vara UVAS. Studien utgår från ett systemteoretiskt 

perspektiv och Bronfenbrenners ekologiska modell. Resultatet har analyserats genom tematisk 

analys. Resultaten visar att UVAS-gruppen är heterogen och att orsaker till att bli en UVAS varierar 

och att flera orsaker kan påverka- och förstärka varandra. Orsaker som framkommer är bland annat 

svårigheter i skolan, oroliga hemförhållanden samt psykisk ohälsa. Hinder för UVAS att få hjälp 

finns enligt studiens empiri på både strukturell- och individuell nivå. Exempel på hinder som 

framkommer är långa väntetider inom psykiatrin, att det inom skolan saknas resurser för 

individanpassat stöd, stigmatisering av psykisk ohälsa samt en social ångest som gör det svårt för 

UVAS att ta sig utanför hemmet. Förslag som finns för att fler UVAS ska få hjälp att ta sig ur sin 

situation och psykiska ohälsa är bland annat förbättrad samverkan mellan myndigheter och 

verksamheter, individuellt anpassat stöd, alternativa undervisningssätt i skolan samt fler 

lättillgängliga hälsovårdstjänster. 
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Abstract 

 
Young people not in education, employment or training (NEET, which is comparable with UVAS 

in swedish) is a group which has received more and more attention in Sweden and Europe. Young 

people who neither work or study is a problem both on society level with high costs for the society 

as well as on an individual level in form of poor mental health and social suffering. Previous 

research shows that NEET is a heterogeneous group with individual needs, and that poor mental 

health is common in the group. This study aims to investigate what young adults with experience 

of being NEETs as well as professionals who work with NEETs consider to be the reason of 

becoming NEET, barriers to get help to get out of their situation and poor mental health and 

suggestions on how more NEETs can get access to help. The study has been conducted through 

a qualitative method with semi-structured interviews. The respondents are seven professionals who 

work with NEETs and three young people with experience of being NEET. The study is based on 

a system theoretical perspective and Bronfenbrenner's ecological model. The results have been 

analyzed through thematic analysis. The result shows that NEET is a heterogeneous group and 

that causes of becoming NEET vary and can affect each other. Causes that emerge include 

difficulties in school, troubled home conditions and poor mental health. Example of barriers that 

emerge are long queues to get help from the psychiatry, lack of resources in schools for 

individualized support, stigmatization of poor mental health and social anxiety. Suggestions to help 

more NEET to get out of their situation and poor mental health includes improved collaboration 

between authorities and welfare services, individually adapted support, alternative teaching 

methods in the school and more accessible health care services. 
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1. INLEDNING 

Följande uppsats kommer vara en del av ett projekt kallat Vi-projektet gällande målgruppen 

unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) i åldern 15-24 år. Vi-projektet ägs av 

Folkhögskoleförvaltningen och stöds av Europeiska socialfonden. Projektet är under ledning 

av Tomas Rydsmo, rektor på Dalslands folkhögskola och bedrivs i Västra Götalandsregionen. 

Vi-projektet handlar i korthet om att unga i utanförskap ska ta makt över sin egen framtid med 

mål på både på individ- organisation- och samhällsnivå. De övergripande målen är att matcha 

insatser för unga som varken arbetar eller studerar för att gå tillbaka till studier eller närma sig 

ett arbete samt att minska psykisk ohälsa bland UVAS och stärka självkänslan. Målen ska nås 

genom en kedja av samverkande aktörer, däribland personal inom skolor, kommunala 

aktivitetsansvaret (KAA)1, ungdomsmottagningar och vårdcentraler (Västra 

Götalandsregionen, 2020). 

 

Målgruppen UVAS som Vi-projektet riktar sig till har fått alltmer uppmärksamhet i Sverige 

och andra länder i Europa. Ett internationellt begrepp för målgruppen är NEET (not in 

education, employment or training) (Olofsson & Panican, 2017, 7 mars). År 2017 beräknades 

127 600 unga i åldern 15-29 tillhöra NEET-gruppen i Sverige, där högsta andelen var i åldrarna 

20-24 (SOU 2018:11, s. 12). Att unga hoppar av skolan, blir hemmasittande eller står utanför 

arbetsmarknaden kan leda till negativa konsekvenser på både individ- och samhällsnivå. På 

individnivå kan det innebära betydligt högre risker att hamna i ett utanförskap och inte lyckas 

etablera sig i samhället (SOU 2018:11, s. 283). Utanförskapet kan i sin tur ha flera långsiktiga 

negativa konsekvenser, däribland risk för psykisk ohälsa, missbruksproblem och kriminalitet 

(Olofsson & Panican, 2017, 7 mars). Statistik från Sverige visar vidare att betydligt fler UVAS 

lider av psykisk ohälsa jämfört med den övriga ungdomsbefolkningen i stort. Enligt statistiken 

har 14,8 % av UVAS i åldern 20-24 jämfört mot 5 % i den totala ungdomsbefolkningen i samma 

ålder mottagit öppen psykiatrisk vård under år 2013. Dels kan psykisk ohälsa vara en av 

anledningarna till att unga inte arbetar eller studerar, dels kan det bli en konsekvens av att inte 

studera eller arbeta (Temagruppen Unga i arbetslivet, 2017:22, 25). De individuella problemen, 

som en konsekvens av utanförskapet, kan innebära en ökad välfärdskonsumtion och därmed 

ökade kostnader för samhället (Lindmark Nilsson & Nilsson, 2015:5). 

 

En inspirationskälla för Vi-projektet och för denna studie är den statliga utredningen Vårt 

gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar (2018:11) som påbörjades 

år 2015 när en särskild samordnare för unga som varken arbetar eller studerar tillsattes. 

Utredningens övergripande mål är att fler unga ska kunna etablera sig i samhället. Ett 

konstaterande som görs i den statliga utredningen är att UVAS är en heterogen grupp med olika 

individuella behov. För att nå målet och möta de individuella behoven inom målgruppen krävs 

 
1 Det kommunala aktivitetsansvaret innebär att kommuner enligt skollagen har ett aktivitetsansvar för 

kommunens folkbokförda ungdomar upp till 20 år som har en fullförd skolplikt, men inte fullföljt utbildning på 

gymnasienivå (SKR, 2019). 
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enligt samordnaren insatser på olika nivåer i samhället med en ökad samverkan mellan 

myndigheter såsom skola, socialtjänst och hälso-och sjukvård samt att mer forskning ska 

bedrivas gällande effekterna av dessa (SOU 2018:11, s. 15,51,155). I den statliga utredningen 

framkommer fyra strategier; förebyggande arbete, kvalitet i insatser, systemsynsätt och 

utvecklad samverkan (SOU 2018:11, s. 18). Gällande psykisk ohälsa bland UVAS menar 

samordnaren att samverkan mellan kommun och landsting har brister. Detta då verksamheter 

på kommunal nivå, såsom arbetsmarknadsförvaltningar, hävdar att de inte alltid har kunskap 

eller verktyg för att hjälpa UVAS med psykisk ohälsa samt att de upplever att landstinget ofta 

skjuter över det ansvaret på dem eller socialtjänsten (2018:11, s. 178). 

1.1 Problemformulering 
Med bakgrund av att UVAS är ett växande problem i samhället och att psykisk ohälsa anses 

vara vanligt inom målgruppen är det av stor vikt att UVAS får tillgång till hjälp för att dels ta 

sig ur sin situation och komma i en sysselsättning, dels att de får hjälp med eventuell psykisk 

ohälsa. Att UVAS är en heterogen grupp kan även tänkas innebära att en del endast behöver 

hjälp med att hitta sysselsättning, medan andra har flera komplexa hjälpbehov och behöver stöd 

från olika instanser. Om samverkan mellan myndigheter inte fungerar kan det innebära att 

UVAS inte får den hjälp de behöver och blir utanför arbete och studier under en längre tid. 

 

Genom att undersöka vad som orsakar att unga blir UVAS, vilka hinder som kan finnas för 

UVAS att få hjälp samt vilka förslag som finns för att fler UVAS ska kunna få hjälp hoppas vi 

kunna bidra med förståelse och kunskap om hur hjälpinsatser kan förbättras. Om det inte finns 

kunskap och förståelse bland professionella och beslutsfattare anser vi att det kan bli svårt att 

nå ut till UVAS och skapa framgångsrika insatser särskilt utformade för målgruppen och deras 

behov. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vad unga vuxna med erfarenhet av att vara UVAS samt 

professionella som arbetar med UVAS anser är orsak till att bli UVAS samt hur de ser på 

hjälpen som finns att tillgå för UVAS att ta sig ur sin situation och psykiska ohälsa, för att 

därigenom få en djupare förståelse för hur hjälpinsatser kan förbättras. 

 

Studien kommer att utgå från följande frågeställningar: 

 

• Vad anser professionella som arbetar med UVAS samt unga vuxna med erfarenhet av 

att vara UVAS är orsaker till att unga varken arbetar eller studerar? 

• Vilka hinder kan finnas för UVAS att få tillgång till hjälp att ta sig ur sin situation och 

psykiska ohälsa? 

• Vilka förslag finns för att fler UVAS ska kunna få hjälp? 



Frida Hallgren & Johanna Henriksson 

7 (51) 

1.3 Avgränsningar 
Då det finns många möjliga forskningsområden att studera gällande målgruppen UVAS har vi 

valt att avgränsa oss till att undersöka hur fler UVAS skulle kunna få tillgång till hjälp med 

särskilt fokus på psykisk ohälsa. Vidare har avgränsningar gjorts i samsyn med Vi-projektets 

mål och åldersgrupp (15-24 år) då uppsatsen är en del av Vi-projektet. Det medför att vi inte 

haft fokus på exempelvis barn under 15 år som har skolplikt men av olika anledningar inte tar 

sig till skolan. 

1.4 Begreppsdefinitioner 
Några begrepp som är återkommande i uppsatsen är UVAS, NEET och psykisk ohälsa. För att 

tydliggöra vad som menas med begreppen i följande uppsats görs en förklaring nedan: 

 

UVAS betyder unga som varken arbetar eller studerar och används för att beskriva unga vuxna 

som på olika sätt är utan sysselsättning. Det kan exempelvis gälla unga som hoppat av 

gymnasiet, de som gått ut gymnasiet men sedan blivit hemmasittande på grund av psykisk 

sjukdom eller de som inte lyckas komma ut på arbetsmarknaden. 

 

NEET står för not in education, employment or training och är ett internationellt begrepp som 

används för att beskriva unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Begreppet är jämförbart 

med UVAS. 

 

Psykisk ohälsa är ett svårdefinierat begrepp som kan omfatta flera olika tillstånd. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2020) innefattar begreppet allt från oro och nedstämdhet till svårare 

psykiatriska tillstånd som depression och ångestsyndrom vilka bör behandlas av hälso- och 

sjukvård. I denna uppsats kommer därför psykisk ohälsa syfta till både konstaterade 

psykiatriska tillstånd och mer allmänna tillstånd som gör att en individ mår dåligt. 

 

Då Vi-projektet använder sig av begreppet UVAS men begreppet NEET oftast förekommer i 

forskning har vi valt att använda NEET vid hänvisning till forskning och UVAS i resterande 

text. 

1.5 Disposition 
Studiens första kapitel består av en inledning med bakgrund till ämnet för uppsatsen, 

problemformulering och studiens syfte och frågeställningar. Vidare framkommer de 

avgränsningar som gjorts i studien samt definitioner av återkommande begrepp. 

Det andra kapitlet redogör för tidigare forskning kring NEETs där fyra huvudteman har urskilts: 

NEET som begrepp, Orsaker till att bli NEET, Upplevda hinder för unga att få hjälp och 

Förslag för att hjälpa NEET. Kapitlet avslutas med reflektioner kring kunskapsläget. 

I kapitel tre presenteras det systemteoretiska perspektivet som valts för studien med inriktning 

på Urie Bronfenbrenners ekologiska modell. Kapitlet avslutas med det teoretiska perspektivets 

relevans för studien. 
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Metodavsnittet utgör studiens fjärde kapitel. Där presenteras studiens metodval, 

forskningsansats, urval, genomförande, analysmetod samt validitet, reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med etiska överväganden. 

Det femte kapitlet redogör för intervjupersonerna, resultatet och analysen av studien vilket 

presenteras utifrån de olika huvudteman och underteman som framkommit av den tematiska 

analysen av intervjuerna. 

Det sjätte och avslutande kapitlet innehåller diskussion av studiens resultat. Inledningsvis görs 

en summering av studiens resultat i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Därefter 

diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning, teori och metod. Avslutningsvis 

förs en diskussion kring studiens implikationer för socialt arbete som forskning och praktik. 

Till sist följer referenslista samt bilagor med intervjuguide, förfrågan om deltagande i studie 

och samtyckesblankett. 

 

2. TIDIGARE FORSKNING OM NEET 

I följande avsnitt kommer vår sökprocess att beskrivas. Vi redogör för vilken databas vi använt 

oss av och vilka sökord som användes i databasen. Sedan presenteras den forskning som vi 

funnit vara relevant för vår forskningsfråga. För att få en övergripande bild av forskningsfältet 

har studierna delats upp i olika teman av relevans. De teman som har urskilts är NEET som 

begrepp, Orsaker att bli NEET, Upplevda hinder för unga att få hjälp och Förslag för att hjälpa 

NEET. Forskningsöversikten avslutas med reflektioner kring kunskapsläget. 

2.1 Sökprocess 
Sökningen efter litteratur har gjorts i Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst. Inledningsvis 

användes svenska sökord. Då svenska sökord inte gav för oss relevanta resultat valde vi att 

övergå till engelska sökord för att vidga sökresultaten och hitta internationell forskning på 

området. De engelska sökord vi använde i olika kombinationer var: NEET; mental health; 

unemploy*; intervention*; Sweden; effect*; risk*; drop out*; social service*; barrier*. Förutom 

att använda sökord hittades även forskning och rapporter av relevans genom referenser i av oss 

redan hittade artiklar. Samtliga artiklar är vetenskapligt granskade (peer reviewed). Vid sökning 

av specifika hinder för NEET att få hjälp var det svårt att hitta forskning. Vi valde därför att 

även söka efter hinder för samtliga unga med psykisk ohälsa att söka vård. Sökorden som 

användes då var: barriers to care; mental health; young; youth health center; access. 

2.1.1 Avgränsningar i sökprocessen 
Vi har funnit flera begrepp för benämning av unga som varken arbetar eller studerar. Vi har i 

vår uppsats valt att avgränsa oss till begreppen UVAS och NEET då de är ett mer heltäckande 

begrepp av de olika personer och deras livssituationer som ingår i grupperna. Vi avser att inte 
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endast fokusera på exempelvis arbetslösa, icke studerande, skolfrånvaro eller socialt isolerade 

såsom begreppen hemmasittare eller hikikomori kan syfta till. 

2.2 NEET som begrepp 
Utifrån den forskning vi har funnit har vi uppmärksammat att forskare ofta vidhåller att NEET 

är ett komplext begrepp samt att NEET som grupp behöver ses som heterogen. Maguire menar 

att definitionen av gruppen NEET är otydlig samt att kunskapen om vilka som ingår i gruppen 

NEET är bristfällig (Maguire, 2015:121, 123). Vidare framkommer att gruppen marginaliseras 

genom felaktiga stereotypiska bilder av NEET-ungdomars beteende, attityder och ambitioner 

där ungdomar anses vara passiva och saknar motivation att söka arbete (Maguire, 2015:127). 

Detta kan leda till att politiska åtgärder blir svåra att utforma samt att åtgärder konstrueras 

utifrån stereotypiska bilder av NEET-gruppen (Maguire, 2015:123). 

 

Yates och Payne (2006) anser att NEET-begreppet är problematiskt då det definierar och 

klassificerar unga utifrån vad de inte är, det vill säga inte i utbildning, arbete eller arbetsträning 

vilket leder till en negativ bild av gruppen och en bild av dem som socialt exkluderade. 

Författarna skriver att gruppen NEET är långt ifrån en homogen grupp. Unga NEETs befinner 

sig i olika livssituationer, har olika risker, problem och egenskaper, och dessutom talanger och 

kunskaper, vilka döljs på grund av den negativa bild som NEET-status innebär (Yates & Payne, 

2006:342-343). Yates och Payne framhåller vidare att alla som tillhör gruppen NEET inte 

riskerar att bli socialt exkluderade och att deras arbetslöshet eller brist på studier inte per 

automatik leder till andra risker. Att vara en NEET och samtidigt ha andra betydande problem 

i livet kan dock innebära att mest fokus läggs på att försöka få den unga i sysselsättning. En 

konsekvens kan då bli att de NEETs med större risker för social exkludering och djupliggande 

problem faller utanför ramen för de insatser som finns (Yates & Payne, 2006:342-343). Att 

NEET är en heterogen grupp är även något som behandlas i en rapport gjord av Eurofound om 

arbetsmarknadssituationen för ungdomar i Europa. I rapporten framgår att NEET är en kategori 

med flera olika undergrupper där några är mer utsatta än andra, vilket är viktigt att ha vetskap 

om när politiska åtgärder ska utarbetas (Eurofound, 2012:24). 

2.3 Orsaker till att bli NEET 
Tidigare forskning visar på att det finns flera orsaker och riskfaktorer för att bli en NEET och 

att orsaker ofta påverkar och förstärker varandra, vilket överensstämmer med att NEETs bör 

ses som en heterogen grupp. Sadler, Akister och Burch (2015) menar att det finns två 

huvudsakliga riskfaktorer vilka är låg utbildning samt socioekonomisk status. Dessa två kan i 

sin tur relateras till ytterligare riskfaktorer där låg utbildning exempelvis kan vara kopplat till 

skolk och psykisk ohälsa som leder till låg utbildning, medan låg socioekonomisk status 

exempelvis kan innebära att växa upp i fattigare områden med begränsade skolmöjligheter. Att 

låg utbildning är en riskfaktor att bli NEET kan även på samhällsnivå vara förknippat med att 

det begränsar ungas möjligheter att vidareutbilda sig eller vara tillräckligt kvalificerade för att 

få ett jobb. Författarna understryker därför att individuella riskfaktorer även behöver ses i 

relation till samhällets krav (Sadler et al., 2015:509-510). I Eurofounds rapport (2012) 

framkommer även att riskfaktorer kan vara att ha funktionsvariation, migrationsbakgrund, låg 
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utbildning, att växa upp i mer avlägsna och mindre städer samt låg socioekonomisk status. 

Vidare framkommer att risken för att bli NEET är större om föräldrar är arbetslösa eller har 

skiljt sig från varandra, samt att unga med låg psykisk hälsa har större risk att bli NEET än unga 

med högre skattad psykisk hälsa (Eurofound, 2012:61). 

 

En brittisk studie visar att NEET är ett ekonomiskt- och hälsorelaterat problem och inte ett 

problem gällande motivation och engagemang bland unga. Det framkommer i studien att unga 

NEETs är lika motiverade och engagerade som andra unga att söka jobb samt har önskan om 

att komma i sysselsättning (Goldman-Mellor et al., 2016:200). Detta är även något som påvisas 

i en norsk intervju- och enkätstudie. Enligt de unga i studien anses hinder till att inte arbeta eller 

studera vara sociala problem och hälsoproblem såsom låg utbildning, brist på yrkeserfarenhet, 

depression och låg självkänsla och inte deras motivation till sysselsättning (Ose & Jensen, 

2017:148). De ungas komplexa problem bör därför inte endast överlåtas till en instans, utan det 

krävs enligt Ose och Jensen (2017:148) ett fler-professionellt team där socialarbetare och hälso-

sjukvården inkluderas. 

 

Både internationell- och nationell forskning visar att det är vanligt med psykisk ohälsa bland 

unga som varken arbetar eller studerar och att det anses vara ett hinder för studier och arbete. 

Huruvida psykisk ohälsa är en orsak till att bli- eller konsekvens av att vara NEET är inte helt 

klarlagt. Enligt OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, är det 

betydligt vanligare med sämre uppskattad hälsa och fysiska begränsningar bland unga NEETs 

i Sverige än bland andra unga. NEETs har även en större risk att drabbas av långvariga psykiska 

hälsoproblem och sjukdomar (OECD, 2016:13). En norsk tvärsnittsstudie visar även att 

självupplevd hälsa och mental hälsa är sämre bland NEETs i åldern 16-21 än för andra unga 

som går på gymnasiet (Stea, Abildsnes, Strandheim, Håvås & Haugland, 2019:89). 

2.4 Upplevda hinder för unga att få hjälp 
I en finsk rapport har det genom intervjuer med unga i åldern 18-29 år samt professionella som 

arbetar på arbetsförmedlingar, socialkontor och andra servicetjänster för unga som varken 

arbetar eller studerar undersökts huruvida ungas behov av hjälp kan tillgodoses. Ett hinder som 

de unga upplevde för att få hjälp var långa väntetider till professionella, speciellt för tillgång av 

akut vård vid psykisk ohälsa (Aaltonen, Berg & Ikäheimo, 2016:8). För att reducera hinder för 

unga i behov av hjälp från olika välfärdstjänster finns ett behov av att korta ner väntetiden 

mellan bokning av möte och datumet för mötet, att unga som ingår i flera olika välfärdstjänster 

förses med en professionell som kan hjälpa till att samordna olika kontakter, införa fler 

onlinetjänster samt att prioritera ungas välbefinnande och införa fler lättillgängliga 

hälsotjänster. Det sistnämnda anses särskilt viktigt då det endast är när den unga mår bra som 

denne så småningom kan börja arbeta eller studera (Aaltonen, et al., 2016:11). 

 

Gällande hinder för unga att söka hjälp för hälsoproblem visar tidigare forskning att ett fåtal 

unga med psykisk ohälsa söker professionell hjälp (Lynch, Long, & Moorhead, 2018; Gulliver, 

Griffiths & Christensen, 2010; Salaheddin & Mason, 2016). En engelsk enkätstudie om unga 

med psykisk ohälsa (18-25 år) samt en systematisk forskningsöversikt påvisar att hinder till att 
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söka hjälp för unga med psykisk ohälsa främst handlar om stigmatiserande attityder om psykisk 

sjukdom, genans att söka vård, en tro på att dem klarar sig själva samt svårigheter med att känna 

igen symptom (Gulliver, et al., 2010; Salaheddin & Mason, 2016). Bland unga män med 

psykisk ohälsa har även hinder påvisats vara maskulina ideal, rädsla för homofobiska påhopp 

samt kulturell påverkan (Lynch et al., 2018:138). Förslag som kan underlätta för unga män att 

söka hjälp för psykisk ohälsa är att inkludera undervisning om psykisk ohälsa i skolan samt att 

marknadsföra och synliggöra professionell hjälp (Lynch et al., 2018:147). Ytterligare förslag 

för att underlätta för unga att söka vård är att utveckla strategier som fokuserar på att öka 

kunskapen om psykisk ohälsa i samhället, minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa samt 

beakta ungdomarnas egna förmåga att ta sig ur sin situation. Faktorer som underlättar tillgång 

till vård enligt unga själva med psykisk ohälsa är tidigare positiva erfarenheter, socialt stöd, 

uppmuntran samt en god relation med hjälparen (Gulliver et al., 2010:7). 

2.5 Förslag för att hjälpa NEET 
Med anledning av att NEET är en heterogen grupp kan det vara viktigt att utreda vilka insatser 

som kan behövas för att nå samtliga individuella behov som kan finnas i gruppen. I en 

metastudie-analys undersöktes effektiviteten av olika insatser som fanns att tillgå för NEET-

gruppen (Mawn, Oliver, Akhter, Bambra, Torgerson, Bridle, & Stain, 2017:1). Studien visade 

att insatser riktade till NEETs gav en liten, men signifikant minskning (4%) av arbetslösheten 

bland NEET-ungdomar efter deltagande i insatser som erbjöds. Deltagande i utbildning samt 

insatser där flera professionella samverkar påvisades ha mest positiv effekt på att få NEETs i 

sysselsättning. Av de studier som forskarna använt till denna studie kunde de se att kvalitéten 

på den forskning som finns är begränsad, vilket leder till att politiska beslutsfattare får en 

otillräcklig forskningsgrund vid utformande av nya program och att en redan utsatt grupp 

försummas (Mawn et al., 2017:12-16). En dansk metastudie påvisade även vikten av 

samverkande insatser med klassrumsutbildning, praktikplatser och mentorskap. Positiva 

effekter sågs särskilt hos unga NEETs med psykiatriska diagnoser och de unga som sågs som 

mest utsatta och inte redo för utbildning (Rosholm, Mikkelsen, & Svarer, 2019:18) 

 

I Frankrike har unga NEETs möjlighet att besöka Mission Locales (uppdragsplatser, vår 

översättning) där unga NEETs får information, yrkesvägledning och stöd för att utveckla och 

planera livs- och yrkesval. På uppdragsplatserna hade det tidigare erbjudits tillgång till läkare 

vilket sedan avvecklades (Robert et al., 2019:2). I en studie undersöktes därför om systematiska 

erbjudanden av läkar- och socialarbetarsamtal för NEET-ungdomar på uppdragsplatserna 

kunde öka möjligheterna för de unga att få tillgång till arbetsträning. Resultatet visade att 

regelbundna läkar- och socialarbetarsamtal har betydelse för unga NEETs tillgång och 

deltagande i arbetsträning samt påverkar deras hälsorelaterade beteenden. Robert et. al 

(2019:13-15) menar att detta leder till en större möjlighet till att ta sig in på arbetsmarknaden. 

 

Med bakgrund av att det är vanligt med psykisk ohälsa bland unga som varken arbetar eller 

studerar visar litteraturen på vikten av hälsofrämjande- och specialanpassade insatser för 

målgruppen för att de ska kunna återvända till skola eller anställning. Att identifiera orsakerna 

till hälsoproblem och inrikta insatser på de ungas psykiska hälsa bör få särskild uppmärksamhet 
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bland politiker som utformar insatser och åtgärder (Goldman-Mellor et. al., 2016:200; Stea et 

al., 2019:89; Temagruppen Unga i arbetslivet, 2017:3). 

2.6 Reflektioner över kunskapsläget 
De primära resultaten som framkommit är att NEET är en heterogen grupp som inbegriper 

många olika individer med varierande riskfaktorer, problem och egenskaper där multi-

professionella insatser gällande exempelvis vård, socialt arbete, arbetsmarknad och utbildning 

behövs för att möta varierande behov. Vidare framkommer att det är vanligt med psykisk ohälsa 

bland de som ingår i gruppen NEET och att det därför behövs särskilda hälsofrämjande insatser 

för gruppen. Individuella hinder för unga med psykisk ohälsa enligt unga själva att söka vård 

handlar främst om stigmatisering av psykisk ohälsa, brist på förtroende för vården samt 

svårigheter att uttrycka symptom. Hinder i förhållande till välfärdstjänster var långa väntetider 

att få hjälp, svårigheter att navigera i välfärdssystemet samt svårtillgänglig vård för hälsan. 

Något vi ser kritiskt på utifrån den forskning vi läst är att NEET-begreppet inbegriper olika 

kriterier och åldrar i olika länder för att ingå i gruppen. Vid hänvisning till gruppen med termen 

NEET eller UVAS är det därför av stor vikt att vara medveten om de komplexa problem som 

kan finnas inom gruppen. 

 

Vid genomgång av tidigare forskning har vi upplevt att det finns en begränsad mängd forskning 

om UVAS i Sverige. De svenska resultat som hittats har främst varit rapporter från olika 

myndigheter. Vidare har ingen forskning ur en svensk kontext hittats gällande UVAS och 

hinder till hjälp för att ta sig ur sin situation och psykisk ohälsa samt vilka förslag som finns för 

att fler UVAS ska kunna få hjälp. I enlighet med tidigare forskning innebär det en komplex 

problembild att som ung varken arbeta eller studera och samtidigt lida av psykisk ohälsa. Att få 

hjälp för sin psykiska hälsa är därför en stor del i att kunna etablera sig i samhället. Vi anser att 

det inom forskningen om UVAS saknas ett inifrånperspektiv av vad professionella och unga 

själva anser är orsaker till att bli UVAS, vilka hinder som finns för UVAS att få hjälp samt 

förslag för att fler UVAS ska kunna få hjälp i Sverige, vilket därmed motiverar vår studie. 

 

3. TEORI 

I följande avsnitt kommer det teoretiska perspektivet för studien att presenteras, följt av en 

motivering till det teoretiska perspektivets relevans för studien. Det perspektiv som valts är 

Bronfenbrenners ekologiska modell där centrala begrepp är mikro-, meso-, exo- och 

makrosystem. 

3.1 Systemteori 
Enligt Payne (2015:249) kan systemteorin delas in i generell systemteori och ekologisk 

systemteori. Det systemteoretiska perspektivet handlar i korthet om hur olika system i en 

individs liv samverkar med varandra på ett komplext sätt. Centralt för både systeminriktad 

praktik och ekologisk praktik är att samordna individuella insatser med insatser som även 



Frida Hallgren & Johanna Henriksson 

13 (51) 

innefattar sociala myndigheter, familj och närsamhälle. För att lyckas med detta krävs att 

uppmärksamhet riktas mot hur personliga faktorer och sociala faktorer samverkar med varandra 

(Payne, 2015:239). Genom att använda ett systemteoretiskt perspektiv och studera de olika 

systemen kan det bli möjligt att hitta flera förklaringar på ett problem samt skapa en förståelse 

för hur individer samspelar och påverkar varandra i familj, grupp och samhälle (Payne, 

2015:239-240). Att hitta flerfaktoriella förklaringar på ett socialt problem kan dock innebära 

svårigheter att hitta en konkret lösning i praktiken. Vidare kan det vid användning av 

systemteori uppstå svårigheter att välja hur eller på vilken nivå man vill rikta in sig på problemet 

för att hitta en lösning. Detta då perspektiv på problemet kan se olika ut beroende på vem heller 

hur man observerar det (Payne, 2015:245). 

3.2 Bronfenbrenners ekologiska modell 
Den amerikanska utvecklingspsykologen Urie Bronfenbrenner vill i sin bok The Ecology of 

Human Development: Experiments by Nature and Design (1979) presentera ett nytt teoretiskt 

perspektiv på människans utveckling med särskilt fokus på interaktionen mellan miljö och 

individ (1979:3). Bronfenbrenner använder sig av en ekologisk modell som utgår från att 

individens utveckling och de miljöer individen lever i behöver studeras i förhållande till 

varandra och hur de interagerar sinsemellan (Bronfenbrenner, 1979:3). Bronfenbrenner 

(1979:3) menar att miljön en individ befinner sig i är uppdelad i olika nivåer eller system där 

systemen inbegrips och interagerar med varandra vilket kan liknas vid en uppsättning ryska 

dockor. Den innersta dockan är individen själv och de omgivande “dockskalen”/miljöerna kan 

liknas med nivåerna Bronfenbrenner benämner som mikro-, meso-, exo- och makrosystem vilka 

individen förhåller sig till i sin mänskliga utveckling (Bronfenbrenner, 1979:7-8). I individens 

utveckling behöver det en individ gör ha en meningsfullhet och mål som definieras av individen 

själv. Meningsfullheten kan exempelvis vara relationer som finns inom eller mellan olika 

miljöer (Bronfenbrenner, 1979:46, 56). 

3.2.1 Mikrosystem 
Mikrosystemet är det system som har den mest direkta påverkan på individens utveckling. Det 

som utgör byggstenarna för mikrosystemet är de aktiviteter, roller och interpersonella relationer 

som en individ upplever i sin direkta omgivning (Bronfenbrenner, 1979:22). Det kan 

exempelvis handla om interaktionerna individen har med sin familj i hemmet, vänner och i 

skolan (Bronfenbrenner, 1979:22). Vid deltagande i aktiviteter inom mikrosystemet (hemmet, 

skola, arbete) upplever individer särskilda roller som exempelvis att vara mamma, vän, eller 

anställd. De roller en person har förändras beroende på vilken miljö denne vistas i samt påverkas 

av olika förväntningar och beteenden som innefattar rollen (Bronfenbrenner, 1979:25; 

Bronfenbrenner, 1977:514). Vidare anpassar sig individen till olika normer och värderingar 

som finns i de miljöer individen vistas i (Bronfenbrenner, 1979:248). 

 

3.2.2 Mesosystem 
Mesosystemet kan beskrivas som ett system av mikrosystem där interaktioner och samspel sker 

mellan två eller fler miljöer, vilka en individ är aktivt deltagande i (Bronfenbrenner, 1979:25). 
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Exempel på mesosystem som påverkar ett barn är samspelet mellan hemmet, skola, vänner och 

för en vuxen kan det vara samspelet mellan familj, jobb och sociala kontakter (Bronfenbrenner, 

1979:25; 1977:515). 

3.2.3 Exosystem 
Exosystem kan ses som en utvidgning av mesosystemet men inkluderar till skillnad från 

mesosystemet de miljöer och strukturer som individen inte aktivt deltar i men som indirekt 

påverkar individens utveckling (Bronfenbrenner, 1979:25). Strukturer som inkluderas på 

exonivå är bland annat lokala och statliga myndigheter, utbudet av tjänster såsom arbete, 

utbildning eller hälsovårdstjänster, föräldrars arbetsplatser, skolans organisation och 

massmedia (Bronfenbrenner, 1977:515; Andersson, 2013:204). 

3.2.4 Makrosystem 
Den fjärde nivån som Bronfenbrenner kallar för makrosystem interagerar med mikro-, meso- 

och exosystem på ett övergripande plan (Bronfenbrenner, 1979:26). Makrosystemet i sig består 

av överordnade institutionella mönster för kulturen såsom trossystem, värderingar, normer och 

ekonomiska-, sociala-, juridiska-, politiska- och utbildningssystem. Makrosystem kan ses som 

budbärare av information som ger mening och motivation till hur bland annat sociala nätverk, 

roller och myndigheter förhåller sig till- och agerar med varandra (Bronfenbrenner, 1977:515). 

Makrosystemet har alltså en övergripande påverkan på mikro-, meso- och exonivå och kan 

därmed indirekt påverka exempelvis individers levnadsförhållanden (Bronfenbrenner, 1979:26; 

Bronfenbrenner, 1977:515). 

3.2.5 Bronfenbrenners ekologiska modell i förhållande till UVAS 
För att vetenskapligt kunna närma oss en förståelse för UVAS och den komplexa problematik 

det kan innebära har Bronfenbrenners ekologiska modell för studien känts relevant från början 

av uppsatsskrivandet. Detta grundar sig i att den kan möjliggöra en större förståelse för vilka 

faktorer som påverkar unga som varken arbetar eller studerar i de olika system de befinner sig 

i samt hur dessa system samspelar. I tidigare forskning framhålls att UVAS är en heterogen 

grupp som inrymmer individer med olika risker, problem och egenskaper. Att varken arbeta 

eller studera och samtidigt lida av psykisk ohälsa kan vidare vara ett hinder att lyckas etablera 

sig på arbetsmarknaden eller fullfölja studier. Med Bronfenbrenners ekologiska modell kan 

orsaker till att bli UVAS samt hinder och förslag till att få hjälp att ta sig ur sin situation och 

psykiska ohälsa utforskas på ett systematiskt sätt. Det kan i sin tur ge en djupare förståelse för 

både individuella- och strukturella hinder som kan finnas för UVAS att få hjälp. Orsaker till att 

bli UVAS och hinder till att få hjälp för UVAS kan finnas inom de olika system som individen 

befinner sig inom och kan även interagera med varandra. Förslag som kan göra att fler UVAS 

får tillgång till hjälp för sin situation och psykiska ohälsa kan även finnas på flera nivåer av en 

UVAS liv. Dock kan det tänkas att beslut om insatser tas på de nivåer som har en indirekt 

påverkan på individen, det vill säga på exo- och makronivå vilket i sin tur får en direkt påverkan 

på individen i dennes mikrosystem. 
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4. METOD 

Nedan presenteras uppsatsens val av metod, forskningsansats, genomförande och analysmetod. 

Vidare presenteras studiens urval, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt etiska 

överväganden vi i studien har tagit hänsyn till. 

4.1 Metodval och forskningsansats 
Den metod vi valt för studien är kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Enligt 

Padgett (2017:16) är kvalitativ metod användbar när det handlar om ett ämne som är relativt 

outforskat, särskilt gällande att fånga ett “inifrånperspektiv”, och när en djupare förståelse av 

ett fenomen eftersträvas. Då få studier har gjorts gällande UVAS i Sverige, särskilt gällande 

hinder till att få hjälp för att ta sig ur sin situation och psykiska ohälsa, är det ett relativt 

outforskat fenomen vilket i enlighet med Padgett (2017:16) motiverar att utföra en kvalitativ 

studie. Professionella som arbetar med människor i utsatta situationer kan besitta en empatisk 

och förstående kunskap om människors livshistorier vilka kan fångas upp genom kvalitativa 

intervjuer (Padgett, 2017:16). Genom att dels intervjua professionella som på olika sätt kommer 

i kontakt med UVAS i sitt yrke, samt unga vuxna med erfarenhet av att vara en UVAS kan ett 

inifrånperspektiv samt en djupare förståelse fås genom deras erfarenheter. 

En filosofisk tradition som är nära besläktad med kvalitativa forskningsintervjuer är den 

hermeneutiska tolkningen av texters mening. Forskningsintervjun är ett samtal om en 

människas livsvärld som sedan omvandlas till text som i sin tur ska tolkas. Genom att 

inledningsvis rikta fokus på den dialog som skapar intervjutexter, för att sedan rikta fokus på 

processen där intervjutexterna tolkas kan likheter ses med den hermeneutiska traditionen 

(Kvale, 1997:49). Den hermeneutiska kunskapsprocessen och tolkningsprocessen kan liknas 

med en spiral där ett pendlande mellan del och helhet leder till en fördjupad förståelse för de 

båda. En del i en text kan endast förstås ur helheten av texten medan helheten endast kan förstås 

med hjälp av delarna (Alvesson & Sköldberg, 2017:134-135). 

Med bakgrund av hermeneutikens utgångspunkt gällande tolkning och förståelse av det 

studerande fenomenet har vi i denna studie en hermeneutisk forskningsansats då vi i vårt syfte 

vill få en djupare förståelse genom intervjupersonernas erfarenheter. En hermeneutisk ansats 

möjliggör för oss att se till större delar, såsom hinder för UVAS att få hjälp på samhällsnivå, 

samt mindre delar, såsom hinder på individnivå. En viktig aspekt att lyfta när det handlar om 

tolkningar är att vi människor förstår världen utifrån olika livsmiljöer och perspektiv. Enligt 

Sohlberg & Sohlberg (2019:87) blir det därför ofrånkomligt att ha en förförståelse som 

utgångspunkt för tolkningar. Vår förförståelse är därför utgångspunkten för alla tolkningar som 

görs i studien, likaså är intervjupersonernas berättelser påverkade av denna. Detta då vi utformat 

frågor utifrån både vår allmänna- och teoretiska förförståelse. Däremot bör vi som forskare vara 

lyhörda på intervjupersonernas berättelser och ha en öppenhet för aspekter som inte 

överensstämmer med vår egen förförståelse. 



Frida Hallgren & Johanna Henriksson 

16 (51) 

4.2 Urval 
Gällande urval vid intervjustudier är det viktigaste kriteriet att forskare utgår från att de tänkta 

intervjupersonerna besitter relevant och betydelsefull information i förhållande till studiens 

syfte och frågeställningar. Beroende på frågeställningar kan det handla om intervjupersonernas 

attityder, åsikter, kunskap eller erfarenheter. Vidare är det även av vikt att de aktuella 

intervjupersonerna är relativt olika varandra för att uppnå en bredare och mer generell bild av 

intervjuerna (Repstad, 2007:89). Då vi genom studien vill fånga in kunskap och erfarenheter 

om orsaker till att bli UVAS, vilka hinder som kan finnas för att få hjälp för att ta sig ur sin 

situation och psykiska ohälsa samt förslag hur fler UVAS kan få hjälp valde vi att intervjua 

professionella som på olika sätt kommer i kontakt med UVAS i sitt arbete samt unga med 

erfarenhet av att vara UVAS. De professionella som intervjuades i denna studie representerar 

olika yrkeskategorier med gemensamt att de på olika sätt kommer i kontakt med UVAS i sitt 

yrke. Med anledning av att denna studie är en del av Vi-projektet i Västra Götalandsregionen 

har de intervjupersoner vi tagit kontakt med varit från de deltagande kommunerna i projektet. 

 

För att få tag på intervjupersoner använde vi oss av vad Repstad (2007:61) kallar för 

“snöbollsprincipen” vilket innebär att intervjupersoner rekommenderar andra intervjupersoner. 

Vi kontaktade inledningsvis tillförordnade projektledaren för Vi-projektet och berättade om 

syftet med studien och vilka intervjupersoner vi sökte. Vi fick då kontaktuppgifter till en av 

intervjupersonerna, som i sin tur gav kontaktuppgifter till ytterligare två intervjupersoner. De 

unga med erfarenhet av att vara UVAS fick vi vidare kontakt med genom en av de 

professionella som intervjuades då hen kommit i kontakt med dem i sitt arbete. Då vi även ville 

få ett perspektiv från professionella som arbetar med unga och psykisk ohälsa valde vi att 

kontakta olika ungdomsmottagningar i Västra Götaland. Vi kontaktade då två olika 

enhetschefer för  ungdomsmottagningar via telefon och mail och gav information om studien. 

Enhetscheferna tog sedan kontakt med kuratorer som arbetar på ungdomsmottagningar som i 

sin tur anmälde sitt intresse till enhetschefen som vidarebefordrade deras kontaktuppgifter till 

oss. På så sätt kan de tänkas att de kuratorer som valde att ställa upp i studien hade vetskap om 

målgruppen UVAS samt kunde bidra med relevanta erfarenheter i förhållande till studiens syfte. 

En fördel med att få kontakt med intervjupersoner genom exempelvis en enhetschef eller en 

professionell är att de har en övergripande bild över vilka som skulle vara lämpliga 

intervjupersoner inom en verksamhet (Jfr Repstad, 2007:89). Däremot kan det enligt Repstad 

(2007:89) innebära ett metodiskt problem då chefer eller professionella kan tänkas påverka 

urvalet genom att välja de medarbetare som exempelvis är mest enig med chefens position i 

viktiga frågor eller de klienter som är mest följsamma. 

 

Vi-projektet, som denna uppsats är en del av, startade 1 april vilket var dagen vi hade vårt första 

handledningstillfälle. Detta medförde att vi hade kort om tid att hitta intervjupersoner. Vi 

upplevde dock att det bland de professionella fanns ett intresse och engagemang för målgruppen 

UVAS vilket kan vara en anledning till att många ville ställa upp för en intervju med kort varsel. 

Däremot insåg vi att det var betydligt svårare att komma i kontakt med unga med erfarenhet av 

att vara UVAS vilket kan tänkas bero på att det kan vara jobbigt att dela med sig om personliga 

förhållanden som påverkat en negativt men även sekretessbestämmelser inom myndigheter. 
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Detta medförde att de blev totalt sex intervjuer med sju professionella, som namngetts 

Professionell 1-7, och tre intervjuer med unga med erfarenhet av att vara UVAS, som namngetts 

Ung vuxen 1-3. Intervjupersonerna presenteras mer detaljerat i början av resultatavsnittet för 

att det ska bli tydligare för läsaren att följa med i resultat och analys. 

4.3 Genomförande 
Till uppsatsen har vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes 

enligt två intervjuguider (en för unga vuxna, en för professionella) med mestadels öppna frågor 

och möjlighet att ställa följdfrågor och spontana frågor (Padgett, 2017:115) (Bilaga 1 och 2). 

Intervjuguiderna tematiserades utifrån vårt teoretiska perspektiv, syfte och frågeställningar. På 

så sätt blir intervjun halvstrukturerad där fokus blir på särskilda teman av relevans för studien, 

samtidigt som frågeformuläret inte är strikt strukturerat (Kvale, 1997:32). Frågorna i 

intervjuguiden är inledningsvis mer allmänna för att sedan specificeras i förhållande till vårt 

syfte (Padgett, 2017:118). 

Intervjuerna skulle ha genomförts genom fysiska möten i Västra Götaland då urvalet begränsats 

till de deltagande kommunerna i Vi-projektet. På grund av rådande omständigheter med covid-

19 blev det inte möjligt och vi fick därför utföra åtta av intervjuerna via videolänk (Zoom) och 

en intervju via telefon. En av intervjuerna genomfördes med två intervjupersoner samtidigt då 

de arbetade tillsammans och hade ett begränsat tidsschema. Intervjupersonerna gavs 

information om studien, att deras medverkan är frivillig samt samtyckesblankett (se Bilaga 3 

och 4). När samtycke till deltagande i studien hade inhämtats bokades en intervju in via 

videolänk. Intervjuerna tog mellan 20-45 minuter och ljudinspelades efter godkännande av 

intervjupersonerna för att i transkriberingen ordagrant kunna återge vad som sagt. Efter 

transkribering genomfördes en tematisk analys för att identifiera och analysera olika mönster 

inom insamlat empiriskt material i relation till studiens teoretiska perspektiv. 

Fördelarna med att utföra intervjuerna via videolänk var att det dels var en tidsbesparing både 

för oss och för intervjupersonerna att inte behöva förflytta sig till och från en intervju, samt att 

intervjupersonerna själva kunde välja en bekväm och trygg plats att utföra intervjun. Vidare 

möjliggjorde videosamtal att intervjupersonen kunde stänga av bilden under videosamtalet och 

endast ha på micken vilket kunde ge intervjupersonerna en ökad känsla av vara mer anonym i 

studien. Det är även en fördel att använda intervju via videolänk då nuvarande omständigheter 

med covid-19 innebär att vissa arbetar hemifrån samt att fysiska möten ska undvikas för att 

minska smittspridningen av covid-19. Nackdelen med videosamtal var att situationen kan 

kännas konstlad och att tekniken kan krångla där internetuppkopplingen ibland bidrog till att 

ljud och bild bröts (jfr Padgett, 2017:128, 131). Att göra intervjuer via videolänk kräver även 

att informanterna har tillgång till teknik som kan tillgodose det, vilket inte kan tas förgivet att 

alla intervjupersoner har. Detta var fallet vid en av intervjuerna vilket gjorde att det istället blev 

en telefonintervju. 
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4.4 Analysmetod 
Den metod som använts för analys av studiens empiriska material är tematisk analys. Genom 

tematisk analys kan olika mönster i det insamlade materialet identifieras, analyseras och återges 

på ett organiserat och detaljerat sätt och vidare kunna kopplas till olika aspekter av vår 

forskningsfråga (Braun & Clarke, 2006:79). Den tematiska analysen kan enligt Braun och 

Clarke (2006:87) delas upp i sex olika faser vilka kommer vara utgångspunkten för analysen i 

denna studie. I den första fasen behöver forskaren läsa igenom materialet ett flertal gånger och 

bli insatt i det insamlade materialet för att sedan i fas två kunna plocka ut ett flertal kodord vid 

intressanta delar. I den tredje fasen jämförs och sorteras kodorden sedan till möjliga teman för 

att i fjärde fasen avgöra om temana är relevanta och överensstämmer med insamlad empiri. I 

den femte fasen namnges temana med namn som känns aktuella för studien och empirin. Vid 

den sista och sjätte fasen är temana väl bearbetade och färdigställda och ska återges i studien 

på ett sätt som beskriver komplexiteten i den insamlande empirin så att läsaren känner sig 

övertygad av studiens relevans och värde. I analysen skrivs exempel från de teman som 

utkristalliserats i relation till forskningsfrågan och teori (Braun & Clarke, 2006:87-93). 

Vidare har vi i analysen valt att använda oss av en abduktiv ansats. Med abduktiv ansats menas 

att i forskningsprocessen både utgå från empirisk data och teoretiskt perspektiv.  Den 

alternering mellan empiri och teori som sker vid tillämpning av abduktiv metod förfinar och 

justerar hela tiden det övergripande mönstret som teorin bidrar med (Alvesson & Sköldberg, 

2017:12-14). 

Liksom Braun och Clarke (2006:87-93) olika faser inledde vi analysen med att läsa igenom 

transkriberingarna, för att sedan i nästa fas urskilja olika kodord och markera intressanta delar 

av den insamlade empirin, exempelvis kodorden ångest, social fobi, depression, oroliga 

hemförhållanden och långa väntetider. I nästa fas sorterade vi upp materialet genom att skapa 

möjliga teman och sedan sätta in det vi markerat som intressant under respektive tema. Den 

näst sista fasen bestod av att förfina, justera och namnge teman i förhållande till vårt syfte och 

frågeställningar och teoretiska förståelse. Det resulterade i tre övergripande teman vilka är 

Orsaker till att bli UVAS, Hinder för UVAS att få hjälp samt Förslag. För att presentera 

resultatet på ett tydligt sätt skapades även underteman till respektive övergripande tema. I den 

sista fasen återges de resultat som framkommit utifrån de teman som utkristalliserats samt 

utifrån vad som anses relevant i förhållande till studiens teoretiska perspektiv. Då temat Orsaker 

till att bli UVAS bestod av en gedigen del insamlad empiri beslutade vi oss för att tillägga temat 

i vårt syfte och frågeställningar då vi såg det som relevant för studien i sin helhet. Detta då 

orsaker till att bli UVAS ofta hängde ihop med hinder och förslag för UVAS att få hjälp. 

Genom att vi i analysen har använt oss av en abduktiv metod har intervjupersonernas berättelser 

och det teoretiska perspektivet båda fått utrymme, vilket även har gjort att nya mönster kunnat 

hittats som kan ge en större förståelse för det empiriska materialet vi funnit. Att vi även i den 

tematiska analysen har pendlat mellan del och helhet, exempelvis genom att skapa kodord som 

blir till teman i relation till studiens syfte och teori, kan kopplas till studiens hermeneutiska 

utgångspunkt. 
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4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
För att försäkra sig om att studiens resultat är pålitligt är det viktigt att resonera kring studiens 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Inom kvalitativa studier handlar validitet om 

trovärdigheten av resultatet, hur relevant det insamlade materialet är och vilken mening det ger 

i förhållande till frågeställningarna för studien (Ruth, 1991:285-286). Genom att vi intervjuat 

professionella som arbetar med UVAS och unga med erfarenhet av att vara UVAS samt 

utformat intervjuguiden utifrån studiens syfte och teori bör vår data ge valida svar. 

Med reliabilitet menas tillförlitligheten av studiens resultat och forskningsansats (Ruth, 

1991:283). Något som kan tas i beaktande vid intervjuer är intervjupersonernas reliabilitet. 

Möjligheten finns att intervjupersonerna inte är helt tillförlitliga eller ärliga i sina svar eller att 

de säger det de tror intervjuaren vill höra. Det innebär inte att intervjupersonen avsiktligen 

ljuger, däremot att intervjuaren behöver vara uppmärksam på bakomliggande faktorer och vad 

som pågår “under ytan” (Padgett, 2017:109). För att öka tillförlitligheten av det insamlade 

materialet har vi spelat in intervjuerna för att ordagrant kunna återge vad intervjupersonerna 

har sagt i transkriberingen. Stor vikt har lagts på transkribering och tolkning av det empiriska 

materialet. För att vidare öka reliabiliteten har alla intervjuer utgått från samma intervjuguide, 

men med möjlighet att till viss del vara flexibel i frågorna. Detta för att studien ska kunna 

utföras igen och med olika personer och därmed få jämförbara resultat (Repstad, 2007:87). 

En av de vanligaste invändningarna mot intervjuforskning som metod är att den inte är 

generaliserbar då det är ett litet urval av intervjupersoner (Kvale, 1997:260).  Då urvalet i denna 

studie är begränsat till tio intervjupersoner i Västra Götalandsregionen kommer resultatet inte 

med säkerhet kunna gälla en större mängd befolkning. Samtidigt menar Ruth (1997:289) att en 

generalisering av kvalitativ data till viss mån kan uppnås genom en teoretisk förankring i 

tolkningen av empirin. Genom att besvara våra forskningsfrågor, ha ett teoretiskt perspektiv 

som är relevant för studien, samt nyansera det insamlande materialet i analysen kan resultatet 

till viss mån gå att generalisera. Detta även om det huvudsakliga målet med studien inte är att 

få ett generaliserbart resultat, utan att få en djupare förståelse av det studerade fenomenet som 

i sin tur skulle kunna bidra med argument för vidare forskning. 

4.6 Etiska överväganden 
Vid bedrivande av forskning behöver hänsyn tas till olika etiska principer för att säkerställa 

kvaliteten på studien. Två krav på forskning som inledningsvis måste vägas mot varandra är 

Forskningskravet, det vill säga att samhället och samhällets medlemmar har ett berättigat krav 

på att forskning bedrivs, och individskyddskravet, att samhällets medlemmar har ett skydd mot 

olämplig insyn i sina livsförhållanden samt inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 2002:5). Vidare finns det enligt 

Vetenskapsrådet (2002) fyra forskningsetiska principer vilka alla kommer följas i studien. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002:6). 

Informationskravet innebär att intervjupersonerna ska informeras om deras roll i studien, 

forskningens syfte och utifrån vilka villkor intervjupersonerna deltar. Informationen ska 
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inbegripa all fakta intervjupersonerna kan behöva för att avgöra sitt deltagande i studien. Vidare 

ska det framgå att deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Med samtyckeskrav 

menas att deltagarna i studien bestämmer själva om de vill medverka och på vilka villkor. 

Intervjupersonerna har även rätt att avbryta sin medverkan utan att forskaren utför påtryckning 

om att inte avbryta deltagandet. Konfidentialitetskravet innebär att all information om 

deltagarna ska avidentifieras så resultatet inte kan härledas till intervjupersonerna samt att 

känslig information om intervjupersonerna inte delas med obehöriga. Nyttjandekravet innebär 

att inhämtade uppgifter endast får brukas till forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002:7-

14). 

 

Ovanstående krav och forskningsetiska principer har följts i studien genom att skriftlig 

information om studiens syfte, att medverkan är frivillig och konfidentialitetskravet framgår i 

blanketten om förfrågan till deltagande i studie som skickades innan intervjun. Informationen 

gavs även muntligt innan varje intervju för att försäkra oss om att de medverkande 

intervjupersonerna har tagit del av informationen. Vid transkriberingen av den insamlade 

empirin har intervjupersonernas namn, arbetskommun, hemkommun och annat som kan 

härledas till intervjupersonen tagits bort för att tillgodose kravet på konfidentialitet. 

Etiska överväganden vi ansett behövts tas i beaktande särskilt i denna studie är bland annat att 

inte intervjua unga under 18 år. Vidare har vi även tagit hänsyn till att de unga i flera fall kan 

ha varit i kontakt med många myndigheter, insatser och professionella. Detta kan innebära en 

“myndighetströtthet” och brist på motivation till att medverka i denna typ av studie. Att ha varit 

i en utsatt situation med samtidig psykisk ohälsa kan vara känsligt att vilja prata om vilket vi 

behövde ta hänsyn till. Att vara ung och varken arbeta eller studera kan även vara kopplat till 

social isolering. Att utföra videosamtal eller samtal med endast ljud där intervjupersonen kan 

befinna sig på en plats där den känner sig bekväm kan ha varit till fördel vid intervjuerna. 

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I följande kapitel kommer studiens resultat att presenteras. Studiens frågeställningar berör 

orsaker till att bli UVAS, vilka hinder som kan finnas för UVAS att få hjälp för att ta sig ur sin 

situation och psykiska ohälsa samt vilka förslag som finns för att fler UVAS ska få hjälp. 

Genom att använda tematisk analys har teman och underteman urskilts. De tre huvudtemana 

som urskilts är Orsaker till att bli UVAS, Hinder för UVAS att få hjälp samt Förslag. 

Inledningsvis ges en presentation av de deltagande intervjupersonerna. 

5.1 Intervjupersoner 
Professionell 1: Arbetskonsulent på en arbetsmarknadsenhet samt arbetande inom en 

verksamhet som heter Hikikomori som riktar sig till UVAS i åldrarna 16-30 år. 

Professionell 2: Arbetskonsulent för en kommun och handläggare för kommunens 

aktivitetsansvar (KAA-handläggare) och arbetar med UVAS i åldrarna 16-20 år. 
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Professionell 3: Arbetar i insatsen Hikikomori med målgruppen UVAS i åldern 16-29 år. 

Professionell 4: Kurator på ungdomsmottagning som arbetar med unga upp till 25 år 

Professionell 5: Kurator på ungdomsmottagning som arbetar med unga upp till 25 år 

Professionell 6: Kurator på ungdomsmottagning som arbetar med unga upp till 25 år 

Professionell 7: Kurator på ungdomsmottagning som arbetar med unga upp till 25 år. Då 

professionell 6 och 7 delvis arbetar tillsammans har intervjun genomförts med båda samtidigt. 

Ung vuxen 1: Ung vuxen med erfarenhet av att varken arbeta eller studera, 26 år 

Ung vuxen 2: Ung vuxen med erfarenhet av att varken arbeta eller studera, 23 år 

Ung vuxen 3: Ung vuxen med erfarenhet av att varken arbeta eller studera, 18 år 

5.2 Orsaker till att bli UVAS 
I detta tema kommer det intervjupersonerna anser är orsaker till att en ung person varken arbetar 

eller studerar att presenteras. För att få en struktur på följande tema skapades underteman vilka 

är Skola, Hemförhållanden och stöd av närstående samt Psykisk ohälsa. Viktigt att ha i 

beaktande trots underteman är att samtliga intervjupersoner understryker att det oftast beror på 

mer än en orsak till att bli en UVAS och att orsakerna samspelar med varandra. 

5.2.1 Skola 
Flera av de professionella, oavsett profession, framhåller att UVAS är en heterogen grupp med 

stora individuella skillnader i gruppen. Detta är något som även överensstämmer med tidigare 

forskning (jfr Yates & Payne, 2006). Av studiens empiri framgår att en av orsakerna som kan 

leda till att en person blir en UVAS ofta börjar med problem under skoltiden. Problem inom 

skolan som tas upp är bland annat långvarig- och hög skolfrånvaro samt brist på individuellt 

anpassat stöd. Att skoltiden under lång tid är bekymmersam för UVAS kan enligt de 

professionella leda till att de unga ofta blir sittandes hemma och då blir fast i en ond spiral där 

den unga inte mår bra av att vara hemma samtidigt som den unga inte mår bra av att vara i 

skolan. Vidare kan det enligt intervjupersonerna innebära avsaknad av grundskole- och 

gymnasiebetyg vilket gör det svårare att komma i sysselsättning senare i livet (jfr Sadler et al., 

2015:509-510). Flera av intervjupersonerna menar att skolan idag inte är till för alla och att det 

därmed finns många som inte får det stöd de skulle behöva vilket antas bero på begränsad 

budget: 

 

Förväntningarna alltså den här framförallt i skolvärlden den här fyrkantigheten som finns idag 

2020, så är de fortfarande tycker jag att skolan är inte tillför alla liksom så. Man har inte lyckats 

riktigt fullt ut där. De finns ju många som fortfarande inte får de stöd man behöver beroende på 

olika faktorer naturligtvis. De är ju så de finns ju inte obegränsat med pengar och man kan inte 

anställa mycket personal och så vidare som helst. (Professionell 3) 



Frida Hallgren & Johanna Henriksson 

22 (51) 

 

Bristen på individuellt anpassat stöd i skolan kan även utläsas i en av intervjuerna med en ung 

person med erfarenhet av att vara UVAS. Ung vuxen 2 menar att orsaken att hen blev i sin 

situation hade grund i tidigare skolgång och att en outredd diagnos var främsta orsaken. Ung 

vuxen 2 berättar att hen inte fick någon utredning under skoltiden vilket hen anser borde ha 

gjorts då rätt hjälp och stöd inte gavs. Hen menar att anledningen till att det inte blev någon 

utredning var att hen inte var utåtagerande i sitt sätt. Ung vuxen 2 fick i vuxen ålder diagnosen 

ADHD och funktionsnedsättning. Hen menar att om utredningsbehovet tagits på allvar av 

skolan skulle rätten till annat stöd funnits och en större möjlighet till avklarad skolgång. 

 

Även Professionell 2 förklarar att en outredd neuropsykiatrisk funktionsvariation kan göra att 

anpassningarna i skolan inte blir för elevens bästa då skolan inte vet vad eleven behöver. 

Professionell 2 menar att det inte alla gånger behöver vara skolan som orsakar att det inte finns 

rätt stöd. Hen berättar om att föräldrars ovilja till att deras barn ska vara annorlunda och att de 

ska gå i vanlig klass kan orsaka en skolfrånvaro då barnet inte får rätt resurser. Professionell 2 

nämner att det är viktigt med överlämningar mellan olika skolformer såsom mellanstadiet, 

högstadiet och gymnasiet. Hen upplever att föräldrar i många fall säger nej till överlämningar 

vilket kan leda till att överlämningar uteblir och att det i sin tur kan orsaka problem för barn 

och ungdomar att få den hjälp de behöver. 

5.2.2 Hemförhållanden och stöd av närstående 
Intervjupersonerna menar även att hemförhållanden kan ha en påverkan och vara en orsak till 

att en person varken arbetar eller studerar. Olika hemförhållanden som kan påverka unga 

negativt enligt de professionella är bland annat dålig relation med närstående och vänner, orolig 

hemmiljö, föräldrar som är arbetslösa, missbruksproblematik och psykisk ohälsa inom familjen. 

I två av intervjuerna med de unga med erfarenhet av att vara UVAS tas hemförhållanden upp 

som en av orsakerna till att de hamnade utanför arbete och studier: 

Ja aa de var väl mer problem med familjen liksom, jag mådde inte så bra psykiskt liksom dom 

höll på o bråka o sen så skiljdes dom o de blev att jag orkade inte med liksom skola o, de blir 

för mycket för mig. (Ung vuxen 3) 

Jag lyckades ta mig till skolan med hjälp av min mormor och min pappa att dom körde mig till 

skolan och att dom fick vänta utanför och så, så att jag tog mig igenom studierna. Men sen blev 

jag ju hemma i ja.. vi ska se när tog jag studenten?... ja men de blir väl 6 år ungefär då så var 

jag ju hemma […] vi hade en ganska dålig hemsituation just då. Med alkoholiserad man som 

min mamma var ihop med och så.. så att då mådde jag väldigt dåligt psykiskt och skolan var ju 

inte jättebra heller så att de blev inget riktigt safe place så. Ja så att de va väl då. (Ung vuxen 1) 

Som citaten ovan visar var det en kombination av dåliga hemförhållanden och psykisk ohälsa 

som i ena fallet ledde till skolavhopp och i det andra fallet ledde till att bli utanför arbete i 

studier i sex år efter avklarad skolgång. Även om en orolig hemsituation var en av orsakerna 

till att bli UVAS för Ung vuxen 1 klarade hen studierna vilket grundade sig i stöd av anhöriga. 
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Vid fråga till de professionella om de anser att UVAS får stöd från familj, vänner och närstående 

varierar svaren mellan att vissa UVAS får mycket stöd av drivande föräldrar som exempelvis 

hjälper till att ta olika hjälpkontakter, medan andra ungdomar inte har särskilt mycket stöd 

hemifrån. Vid de fall UVAS saknar stöd hemifrån understryks vikten av att det finns 

professionella som kan finnas där och ge stöd. Samtidigt som intervjupersonerna menar att 

många föräldrar är stöttande finns det en gräns till hur mycket föräldrarna orkar. Professionell 

3 förklarar att föräldrar kan vara väldigt trötta och ringa hen och berätta hur de har försökt med 

allt men att inget fungerar för att få ut sin ungdom. Även andra professionella som intervjuats 

nämner att orken hos föräldrar ofta är orsak till bristande stöd hemifrån för UVAS, samt en 

myndighetströtthet eller låg kunskap om vart man ska vända sig för hjälp. 

De tre unga med erfarenhet av att vara UVAS som intervjuats berättar alla att de har haft stöd 

av någon närstående, däribland mamma, pappa eller mormor, vilket enligt dem själva varit av 

stor betydelse för dem att ta sig ur sin situation. Även om de anser att de fått stöd från närstående 

finns ändå en rädsla att belasta eller oroa de närstående. Ung vuxen 2 ger ett exempel på detta 

och säger att hen haft mycket stöd från familjen och nära vänner men att “man vill ju inte lägga 

allt till dom heller, man vill ju inte göra dom oroliga, man vill ju visa att man kan klara sig 

själv” (Ung vuxen 2). Ung vuxen 1 och 2 berättar att de inte ville prata med deras vänner om 

deras mående under skoltiden. Ung vuxen 1 anledning till att inte berätta om sin situation för 

vänner var att hen tänkte att de inte skulle förstå samt att hen inte ville “outa sig själv att man 

mådde psykiskt dåligt”. Hen menar vidare att psykisk ohälsa var ett dolt fenomen och inte lika 

utbrett i media som de är idag. Istället för att öppna upp sig för vänner valde Ung vuxen 1 att 

dra sig undan och sitta hemma alltmer vilket i sin tur ledde till att hen förlorade vänner och 

slutligen blev ensam. Att unga inte alltid tar hjälp av vänner kan enligt oss tolkas som att det 

anses stigmatiserande att visa att man mår dåligt. 

Under flera av intervjuerna nämns datorspelande både som orsak och konsekvens till att varken 

arbeta eller studera. Flera av intervjupersonerna påpekar dock att dataspelandet kan leda till att 

UVAS får vänner via spelet. Att ändå ha någon form av vänner och socialt umgänge, även om 

det inte är fysiska möten, ses av Professionell 3 som positivt. Hen berättar att de vänner man 

kan ha via dataspel är precis lika betydelsefulla som vänner man träffar fysiskt och att vännerna 

via spel lyfter många UVAS i sin situation. Dock kan det även bli en negativ konsekvens till att 

bli eller fortsätta vara utanför arbete och studier då det leder till att dygnsrytmen ändras då 

vännerna de spelar med kan finnas på andra sidan jorden. 

5.2.3 Psykisk ohälsa 
Under intervjuerna framkommer att psykisk ohälsa anses vara vanligt förekommande bland 

UVAS och att det både kan vara en konsekvens och orsak till att inte arbeta eller studera. Det 

framkommer i flera av intervjuerna att det ofta blir en ond cirkel där den psykiska ohälsan och 

att inte ta sig till skola eller arbete förstärker och samspelar med varandra samt att den psykiska 

ohälsan tangerar flera nivåer av en UVAS liv. Depression, ångest, nedstämdhet och social fobi 

nämns av de professionella som intervjuades och anses enligt dem vara de vanligaste psykiska 

hälsoproblemen bland ungdomarna, ofta i kombination med funktionsvariationer eller 

neuropsykiatriska diagnoser. Samtliga unga vuxna vi intervjuat berättar att de upplevt någon 
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form av psykisk ohälsa men på olika sätt. De psykiska hälsoproblem som de unga nämnde att 

de haft var bland annat ångest av olika slag, agorafobi, depression och stress. Ung vuxen 1 

menar att den främsta orsaken till att hen hamnade utanför studier och arbete var på grund av 

det psykiska måendet, som i sin tur var en konsekvens av bland annat skolsituation och 

hemförhållanden. I följande citat beskriver Ung vuxen 1 sitt mående när det var som värst och 

vad konsekvensen av det psykiska måendet blev: 

För när det var som värst, det var väl [...], då blev det ett sånt där riktigt bombnedslag eller vad 

ska man säga. Att för då hade vi flyttat ifrån den här mannen och sånt, och då hade jag stängt 

av mina känslor i några år sen kom allting tillbaka och det var då panikångest var som mest och 

det var då jag blev väldigt mycket hemma och vågade inte gå utanför dörren knappt med någon 

annan heller. Utan det var ångest att bara ta sig ut och så.  (Ung vuxen 1) 

 

Ung vuxen 3 berättar att hen inte hade någon ork att göra någonting och att exempelvis ta sig 

in till stan eller skolan blev för jobbigt vilket ledde till att hen endast ville vara hemma. Vidare 

framkommer att hen haft panikångest sedan tidig ålder och att det är den som främst har hindrat 

hen i livet. Panikångesten förklarar Ung vuxen 3 genom att säga att “man känner sig inte trygg 

ute de känns som bara ska typ dö, liksom man får sån ångest liksom, de blir jättejobbigt…”. 

Ung vuxen 2 berättar att den psykiska ohälsan blev en form av stress och en konsekvens av att 

inte klara av betygen i skolan. Vidare berättar Ung vuxen 2 att hen upplevde en form av ohälsa 

när hen blev förälder då det innebar ytterligare en stress med hur hen skulle få ihop allt med 

både barn, studier, arbete och praktik. 

5.2.4 Sammanfattning och analys av temat ‘Orsaker till att bli UVAS’ 
Sammanfattningsvis visar studiens empiri att orsaken till att bli en UVAS varierar och att det 

ofta handlar om flera orsaker som påverkar varandra. De orsaker som intervjupersonerna tar 

upp är bland annat svårigheter i skolan såsom brist på individuellt anpassat stöd, oroliga 

hemförhållanden, dåliga relationer med närstående, psykisk ohälsa och outredda diagnoser som 

gör att skolsituationen blir svår. 

 

För att förstå hur en individ blir en UVAS behöver man studera hur flera av de miljöer som den 

unga befinner sig inom förhåller sig till och interagerar med varandra vilket kan göras med hjälp 

av Bronfenbrenners ekologiska modell. Orsaker på vad Bronfenbrenner (1979:22) benämner 

som mikronivå, det vill säga de miljöer som har mest direkt inverkan på individens utveckling, 

är exempelvis skola, hemförhållanden, stöd av anhöriga och psykisk ohälsa. Dessa kan i sin tur 

vara påverkade av andra system som individen befinner sig inom men som inte har en direkt 

påverkan på individens utveckling. Exempelvis kan psykisk ohälsa vara en konsekvens av en 

orolig hemmiljö i individens mikrosystem vilket kan leda till att individen börjar må dåligt 

vilket i sin tur leder till att individen inte klarar av skolan. Att inte ha fullständiga skolbetyg kan 

vidare påverka möjligheter för individen att ta sig ut på arbetsmarknaden eller studera vidare 

då det idag ofta krävs gymnasiebetyg. Att det är svårare att få jobb eller söka 

universitetsutbildning kan i sin tur vara påverkat av de exosystem individen ingår i som 

exempelvis utbudet av arbete, samt av makrosystemets ekonomiska-, politiska- och 

utbildningssystem (Bronfenbrenner, 1977:515). Vidare kan en outredd diagnos leda till att unga 
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inte får rätt hjälp i skolan vilket därmed gör att skolsituationen blir svårhanterlig och leder till 

avsaknad av betyg. Det kan vara påverkat av hur mycket resurser skolan har (exo- samt 

makronivå), att skolan inte förstår individens behov (mesonivå) samt föräldrars ovilja att barnet 

ska vara annorlunda vilket leder till dåliga relationer mellan skola och hem (mesonivå). 

Föräldrars ovilja till att barnet ska vara annorlunda kan vidare vara orsakat av normer som finns 

i samhället på makronivå. 

 

Som nämnts ovan menar Ung vuxen 1 att psykisk ohälsa var ett dolt fenomen och inte lyftes 

lika mycket i media som idag vilket gjorde det svårare att vända sig till vänner och ta hjälp i 

skolan. Detta kan enligt Bronfenbrenners ekologiska modell förklaras genom att media, som 

återfinns på individens exonivå, påverkar individens utveckling indirekt (Bronfenbrenner, 

1977:515). Vår tolkning av detta är att om psykisk ohälsa hade varit mer uppmärksammat i 

media hade det kunnat leda till att det inte upplevdes som lika stigmatiserande att söka hjälp. 

Vidare kan internet och nutidens teknikutveckling ha en stor påverkan på individens utveckling, 

vilket är en del av individens makrosystem. Utifrån den insamlade empirin kan internet dels ses 

närma sig en individs mikronivå då en person får betydelsefulla vänner genom dataspelande, 

dels kan dataspelandet på internet innebära att personen vänder på dygnet och isolerar sig från 

omvärlden. 

5.3 Hinder för UVAS att få hjälp 
Följande tema presenterar den empirin som kopplas ihop med vad intervjupersonerna anser är 

hinder för UVAS att söka hjälp för att ta sig ur sin situation och psykiska ohälsa. De fyra 

underteman som urskilts är Att inte söka hjälp, Hinder för hjälp vid psykisk ohälsa, 

Begränsningar inom skolan samt Individuella hinder. 

5.3.1 Att inte söka hjälp 
Enligt tidigare forskning är det många unga som inte söker hjälp för sin psykiska ohälsa (Lynch 

et al., 2018; Gulliver et al., 2010; Salaheddin & Mason, 2016). Vid intervjuerna med de 

professionella frågas det därför om i vilken grad UVAS söker hjälp för psykisk ohälsa och för 

att kunna ta sig tillbaka till arbete och studier. Svaren varierar, där några av de professionella 

anser att UVAS för det mesta söker hjälp, medan andra anser att dem till en början inte gör det 

utan att det tar tid, särskilt för pojkar eller män. Skillnaden mellan könen beskrivs vara orsakat 

av feminina och maskulina normer. En av intervjupersonerna säger såhär: 

[...] de brukar ta en tid och det tar mycket längre för pojkar slash män är våran reflektion här. Å 

de ha vi ju haft lite egna teorier om hur de kommer sig att det är så. Vi tror våran teori är att 

killar dom håller sig mycket längre, tjejer dom pratar med varandra och gråter ut å såhära och 

säger att de mår dåligt medans killar de går mycket längre tid innan dom liksom känner att jag 

mår inte gott. Och då kan de ha gått så pass lång tid att dom är riktigt dåliga när dom väl söker 

vården. (Professionell 3) 

Av studiens empiri framkommer att många UVAS inte tar den första hjälpkontakten själva och 

att de ofta är någon anhörig som har sett att personen inte mår bra och är i behov av hjälp. Flera 

av kuratorerna menar även att UVAS är en grupp som inte ber om hjälp i hög utsträckning och 
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att dem inte “gör så mycket väsen av sig” (Professionell 5). Risken finns då enligt professionell 

5 att de kan falla mellan stolarna och tappas bort på olika sätt. 

På frågan om de professionella anser att deras verksamheter är tillgängliga för UVAS 

framkommer olika svar beroende på vilka professionella som intervjuas. Professionell 2 menar 

att det där hen arbetar är låsta kontor där det inte finns en kundvärd eller möjlighet att komma 

på drop-in tider vilket ses som ett hinder. Flera av kuratorerna som intervjuades menar att dem 

är tillgängliga sett till att dem har online-besök, drop in tider och onlinebokning, men att dem 

endast kan ge begränsad hjälp till UVAS då dem inte har kunskapen om vilka insatser som finns 

att hänvisa vidare UVAS till. Under en intervju med en kurator framkommer att 

arbetsförmedlingar i mindre kommuner har stängts ner vilket gör det svårt att veta vart man kan 

vända sig för frågor gällande arbete och annat som kan behövas för UVAS. 

5.3.2 Hinder för hjälp vid psykisk ohälsa 
Vid frågan om hinder för UVAS att söka hjälp för sin psykiska ohälsa är psykiatrin ett 

återkommande ämne i samtliga intervjuer med de professionella. Flera av de professionella 

berättar att det idag är långa väntetider för att få hjälp inom både barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP) och vuxenpsykiatrin. De professionella menar att det är ett stort problem med långa 

väntetider men poängterar att det beror på avsaknad av resurser inom psykiatrin och att de har 

mycket att göra. Detta är något som de professionella även ser som ett problem i hela Sverige 

och inte bara i den kommun de jobbar i. Vidare framkommer att personer inom vuxenpsykiatrin 

inte får behålla sin plats om man under tre tillfällen inte dyker upp på inbokade möten på 

psykiatrin. Att förlora sin plats hos psykiatrin ses av flera intervjupersoner som problematiskt 

då det ofta ligger i problematiken hos UVAS-gruppen att det är svårt att ta sig till möten: 

Dom flesta har ju nån typ av kontakt med psykiatrin eeh dock så har dom inte alltid förmågan 

att följa sin planering där om man säger så och där e ju vi också mycket stöd i att hjälpa dom att 

faktiskt komma iväg på sina möten [...] sen e de tyvärr ofta så också att om dom inte har kommit 

till kanske tre möten så så blir dom avskrivna så får dom ingen kallelse och de blir ju så tokigt 

med tanke på att de ofta är de som är bekymret, att dom inte kan ta sig till möten för att dom 

mår så dåligt och dom behöver ju verkligen ha då psykiatrin som hjälp.  (Professionell 1) 

Flera av kuratorerna tar upp att det är svårare för unga över 18 år att få hjälp för att ta sig ur sin 

situation och för sin psykiska ohälsa. De menar att det ställs betydligt mer krav på att klara sig 

själv som myndig och att de är svårare att veta vilken insats de bör vända sig till. Detta då det 

för personer under 18 år finns ett större skyddsnät, däribland BUP och socialtjänsten. En av 

kuratorerna berättar att svårigheterna med de äldre unga uppstår när samtalsstöd hos kurator på 

ungdomsmottagning inte räcker till och den unga söker sig till psykiatrin istället. Väl på 

psykiatrin anses ibland inte den unga ha tillräckliga svårigheter för att få hjälp där, vilket leder 

till att den unga hänvisas tillbaka till ungdomsmottagningen igen. Vidare anser kuratorn att en 

ung person som är inskriven på psykiatrin kan hindras från att få hjälp från andra vårdinsatser 

såsom från vårdcentraler. Hen beskriver det såhär på vår följdfråga gällande att tillhöra 

psykiatrin och då inte få hjälp från vårdcentral: 
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Ja så är det, ungdomsmottagningen kan, vi har ju inte så mycket exkluderande då men de e ju 

då om man märker då att man söker psykologen på vårdcentralen och så säger dom ”nänänä, 

den här personen tillhör psykiatrin”. Och då känner man att ”ja men okej men dom har inga som 

jobbar där”, nämen (skratt). Nämen dom har ju läkare som har jättemycket patienter så dom har 

ju inte tillgång på samma sätt. Så de är en del som faller mellan stolarna på det sättet 

också.  (Professionell 4) 

Två av intervjupersonerna med erfarenhet av att vara UVAS sökte psykiatrisk hjälp men 

upplevde väntetiderna olika. Ung vuxen 1 berättar att hen fick psykiatrisk hjälp snabbt men att 

det grundade sig att läget var så pass allvarligt. Ung vuxen 2 berättar att hen fick vänta länge 

på att komma in på psykiatrin för utredning och reflekterar över att det berodde på att hen inte 

var utsatt för någon speciell fara, exempelvis självskadebeteende. Med hjälp av en verksamhet 

riktad till UVAS fick Ung vuxen 2 hjälp att ringa psykiatrin för att se att något hände och att 

hen inte blev “lagd åt högen” då hen ändå hade behov av psykiatrisk hjälp. Enligt oss kan detta 

tolkas som att psykiatrisk hjälp ges snabbt endast i de fall läget är akut. I tidigare forskning har 

det även framkommit att hinder för unga att söka hjälp var långa väntetider och att det behövs 

fler lättillgängliga hälsovårdstjänster (Aaltonen et al., 2016). 

5.3.3 Begränsningar inom skolan 
Som ovan nämnts är det flera av intervjupersonerna som påpekar att orsakerna till att bli en 

UVAS ofta börjar i skolan. Det framkommer i empirin att skolan idag upplevs som fyrkantig, 

att den inte är anpassad för alla och att skolan inte har tillräckliga resurser. Professionell 1 menar 

att det kan bli problem för barn och unga redan i skolan då alla ska lära sig på samma sätt, att 

de ämnen som finns i skolan är det man ska vara bra på och att det inte finns utrymme för att 

vara annorlunda. För att fånga upp dessa anser professionell 1 att skolan skulle behöva ha en 

bredare pedagogik och olika undervisningssätt, exempelvis distansundervisning. 

 

Brist på individuellt anpassat stöd och resurser inom skolan är ett hinder som Ung vuxen 2 har 

upplevt. Hen säger att hen fick visst stöd i skolan och att de ordinarie lärarna försökte att hjälpa 

till så mycket de kunde, men att de inte hade tiden att ge den hjälp som behövdes. Ung vuxen 

2 berättar vidare att hen många gånger fick höra att det handlade om att kommunen och skolan 

inte hade de ekonomiska resurserna för att tillsätta mer hjälp i skolan. Då hen inte fick sina 

diagnoser förrän efter skoltiden saknades dessutom rättigheten att kräva mer hjälp. Att de är 

främst resurser som är största hindret inom skolan beskrivs av Ung vuxen 2 på följande sätt: 

 

men väldigt mycket slås ju undan för lärare också, dom kan inte göra mer än sina jobb liksom 

eller rekommendationer, dom kan inte göra mer än så men jag tycker att lärare borde få mer 

stöd där också, dom ska kunna sätta sig ner med en enskild elev, de ska finnas sånna resurser 

antar jag, det ska inte vara ett frågetecken över huvudtaget. (Ung vuxen 2) 

 

I intervjuerna med de unga med erfarenhet av att vara UVAS framkommer olika faktorer som 

gjorde att några av dem valde att inte söka hjälp i skolan. Det kunde handla om att det var 

jobbigt och ångestframkallande att söka hjälp, att andra elever såg att man gick till elevhälsan, 

att hjälp på externt håll ansågs bättre samt att det kunde kännas bra att skilja på studier i skolan 

och att ta hand om det psykiska måendet. Ett annat hinder inom skolan som en av kuratorerna 
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tar upp är att skolan inte alla gånger fångar upp en elevs frånvaro och släpper det för lättvindigt. 

Professionell 5 menar att skolan är för inriktad på måluppfyllelse och om ungdomen fortfarande 

klarar betygen och följer med i skolan så ses det inte som ett bekymmer. Det finns då en risk 

att den psykiska ohälsan som kan finnas bland elever hamnar i skymundan och inte tas på allvar. 

Detta menar även professionell 5 kan vara fallet med de unga som står utanför arbetsmarknaden, 

att fokus mer blir på att få ut de unga i arbete eller praktik och att den psykiska ohälsan då 

riskerar att missas. Vikten av att både få hjälp för att komma i sysselsättning och för psykisk 

ohälsa för UVAS är även något som framhålls i tidigare forskning (Aaltonen et al., 2016:11; 

Robert et al., 2019:13-15). 

5.3.4 Individuella hinder 
Förutom strukturella hinder inom psykiatrin, skolan och andra myndigheter framkommer även 

hinder för att få hjälp på individnivå. Ett av dessa hinder handlar om svårigheter för UVAS att 

ta sig till olika platser och möta människor: 

Så de finns ju mycket såna hinder som e, som många e rädda för att de e för mycket folk på ett 

och samma ställe å de kan va jobbigt att vara i grupp överhuvudtaget är väldigt jobbigt för 

många. Men ja tror att de e bra om man väl kommer så långt liksom. ...men just de här med att 

vara i grupp de är en jätteskrämmande tanke för många, så de säger dom att de vill dom absolut 

inte. Sen brukar de gå ändå om man får motivera. Men de e stora hinder de här med att måsta ta 

sig nånstans.  (Professionell 1) 

Flera av de professionella menar att det kostar energi och kräver mycket ork för UVAS att ta 

sig iväg någonstans och att det krävs en motor och en drivkraft som UVAS ofta saknar. En av 

kuratorerna berättar att orsaken till det kan vara psykisk ohälsa samt att många UVAS kan få 

stor ångest på grund av att de övertänker och på det viset sätter upp hinder för sig själva genom 

att göra små saker till stora. Ett annat hinder som framkommer i empirin bland de professionella 

är att UVAS i tidig ålder känt sig övergivna och att de känner att de inte orkar  ta fler 

hjälpkontakter och öppna upp sig om deras historik igen med risk att inte bli hjälpta ändå. Vid 

fråga till de unga vuxna om vilka hinder de hade upplevt till att ta sig ur sin situation framkom 

hinder såsom ångest att ta sig utanför dörren, svårigheter med att veta vart de skulle vända sig 

samt en känsla av orkeslöshet. Ung vuxen 3 berättar att hen fick en samtalskontakt på en 

ungdomsmottagning men hade inte orken att gå på mötena då hen mådde så dåligt av att ta sig 

dit varje gång vilket ledde till att hen avslutade kontakten. 

Under intervjuerna har både de professionella och de unga med erfarenhet av att vara UVAS 

poängterat att anledningen till att bli UVAS inte har att göra med motivationen till att vara 

sysselsatt. Tvärtom finns en vilja men att det är andra omständigheter som orsakar att den unga 

hamnar utanför sysselsättning vilket överensstämmer med tidigare forskning (jfr Maguire, 

2015; Ose & Jensen, 2017; Goldman-Mellor et al., 2016). 

5.3.5 Sammanfattning och analys av ‘Hinder för UVAS att få hjälp’ 
Sammanfattningsvis visar studiens empiri att hinder för UVAS att få hjälp finns inom skolan, 

bland instanser för hjälp med psykisk ohälsa och på individuell nivå. Exempel på hinder som 

tas upp av intervjupersonerna är att det saknas resurser i skola, att det kan vara svårt att ta den 
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första hjälpkontakten på egen hand, långa väntetider och hårda krav inom psykiatrin, 

stigmatisering av psykisk ohälsa samt en ångest att ta sig utanför hemmet. 

 

Utifrån Bronfenbrenners ekologiska modell kan hinder för UVAS att få hjälp finnas på både 

mikro-, meso-, exo- och makronivå. Hinder på de olika nivåerna kan i sin tur påverka varandra. 

Exempelvis kan psykiatrins riktlinjer där en person blir utskriven efter tre uteblivna besök, som 

utformas på individens exonivå, leda till att individen inte får hjälp. Dock kan orsaken till att 

individen inte dyker upp på möten hos psykiatrin grunda sig i individens psykiska ohälsa och 

ångest att ta sig utanför dörren. Detta kan ses som en ond spiral där orsakerna samspelar och 

förstärker varandra och leder till att personen inte får den hjälp som skulle behövas. Därmed får 

psykiatrins riktlinjer på exonivå en direkt påverkan på individen i dennes mikrosystem. 

 

Det kan även utläsas från studiens empiri att det på grund av maskulina normer i samhället kan 

vara svårare för män att söka hjälp för psykisk ohälsa. Makrosystemet består enligt 

Bronfenbrenner (1977:515) bland annat av överordnade normer och värderingar som finns i 

samhället. Att killar generellt sätt enligt Professionell 3 exempelvis inte “gråter ut” på samma 

sätt som tjejer och att de tar längre tid för killar innan de söker hjälp för psykisk ohälsa kan 

därmed vara kopplat till överordnade maskulina- och feminina normer som finns i samhället på 

makronivå som påverkar individen. Från den insamlade empirin framkommer att det kan 

kännas jobbigt och stigmatiserande att söka hjälp i skolan då någon kan se att personen går till 

elevhälsan. Detta kan kopplas till Bronfenbrenner (1979:248) som menar att de normer och 

värderingar en individ förhåller sig till förändras beroende på vilken miljö individen vistas i. 

 

Skolan är enligt Bronfenbrenners ekologiska modell ytterligare ett exempel på hur flera nivåer 

i en individs liv samspelar- och påverka varandra. Skolan är en närmiljö i individens 

mikrosystem, medan skolans organisation är en del av individens exosystem. På exonivå kan 

skolan ha en begränsad budget vilket kan ge effekten av att till exempel inte kunna ha flera 

resurslärare eller ge individanpassat stöd. Att skolan inte har tillräckligt med resurser kan i sin 

tur vara påverkat av den ekonomiska politiken på makronivå. Att skolan enligt 

intervjupersonerna saknar resurser och inte lyckas individanpassa utbildningen tillräckligt kan 

därför vara ett exempel på hur individens exo- och makrosystem påverkar individen negativt. 

5.4 Förslag 
Under intervjuerna framkommer flera förslag som de professionella och unga vuxna med 

erfarenhet av att vara UVAS själva anser är av betydelse för att fler UVAS ska kunna få hjälp 

att ta sig ur sin situation. De underteman som utformats är Känsla av sammanhang, Individuellt 

anpassat stöd, Hjälp vid psykisk ohälsa, Förbättringar inom skolan samt Spindeln i nätet och 

samverkan. 

5.4.1 Känsla av sammanhang 
Att det är viktigt att unga vuxna som varken arbetar eller studerar känner att de finns i ett 

sammanhang för att lättare ta sig ur sin situation är något som flera av de professionella berättar. 

Exempel på sammanhang som tas upp är sociala sammanhang såsom relationer med vänner, 



Frida Hallgren & Johanna Henriksson 

30 (51) 

familj och professionella samt att ha en meningsfull sysselsättning som bidrar till en känsla av 

sammanhang2. Professionell 2 berättar att det är bra att känna sig saknad någonstans, att det 

finns ett sammanhang där någon håller i en men att det ska vara frivilligt för den unge att vara 

med. Att ha stöttande föräldrar anser Professionell 5 vara av särskilt stor vikt samt att föräldrar 

även vågar pusha de unga och är positivt inställda till att den unga kan lyckas ta sig ur sin 

situation. Sociala sammanhang kan även förutom fysiska vänner innefatta vänner som fås 

genom exempelvis dataspel. 

När den unga befinner sig i ett sammanhang ses det även som viktigt av flera professionella att 

det man gör i sammanhanget ger en känsla av att bidra med något. Professionell 1 förklarar att 

många UVAS mår bättre utav att de faktiskt försöker och att de gör något där det finns 

människor runt om som bryr sig om och stöttar så att sysselsättningen känns meningsfull. Även 

Professionell 6 och 7 framhåller vikten av att ha någonting att gå till som känns meningsfullt. 

Enligt Professionell 7 finns en risk med att inte delta i ett sammanhang vilken hen förklarar på 

följande sätt: 

[...] en viktigt kugge i livet är ändå att man går till någonting som ändå känns, att man deltar i 

någons sorts sammanhang. För hela dygnet flyter ju ihop för en om man inte kommer sig iväg 

nånstans. Då spelar det ingen roll att det är natt eller dag eller att man äter frukost klockan tre 

eller så (.) om man alls äter alls. Utan man hamnar i så negativa spiraler.  (Professionell 7) 

Som tidigare nämnts har alla de unga med erfarenhet av att vara UVAS som intervjuats haft 

stöttande närstående som funnits där för dem vilket kan tolkas som att de haft ett socialt 

sammanhang i form av goda relationer med familjemedlemmar. Samtidigt kan den sociala 

isoleringen som de unga som intervjuades har upplevt enligt vår tolkning ha inneburit att de 

inte klarat av att befinna sig i sociala sammanhang och att de behövt stöttning av både 

professionella och anhöriga för att komma utanför sitt hem. 

Om en UVAS hamnar i långa väntetider till insatser menar Professionell 3 att det under den 

tiden är viktigt att någon finns där vilket framgår av citatet nedan: 

jaa, jag tänker liksom så här lite som vi jobbar om man tänker med hikikomori att man ibland 

de här att bara vara en medmänniska medans man väntar på nånting annat, att liksom “hur mår 

du? Du ser trött ut”. Att man observerar människor, att man ser dom och bekräftar dom och ger 

dom hopp under tiden som dom väntar. Allting handlar ju inte om vad man sitter på för 

professioner utan lite vem vi är. Är vi goda samtalspartners, är vi bra på att snacka med 

ungdomar, hittar vi dom, fångar vi in dom. Så att jag tror att man kan göra väldigt mycket, 

många människor kan göra väldigt mycket med liten liten insats med lite sunt förnuft. 

(Professionell 3) 

Ovanstående citat tolkar vi som att det idag kan vara ett stort fokus på verksamhetens mål och 

de arbetsuppgifter som professionella har vilket gör att individens samtliga behov inte fångas 

 
2 Uttrycket ‘Känsla av sammanhang’ kan syfta till Aaron Antonovskys teoretiska perspektiv KASAM och skulle 

kunna användas i detta avsnitt för en djupare analys. Vi valde att inte tillägga denna teori på grund av begränsat 

utrymme. 
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upp. Detta kan enligt Bronfenbrenners ekologiska modell bero på att professionella måste följa 

organisationens krav på exonivå samt effektivisering inom välfärdssektorn som sker på 

makronivå. 

5.4.2 Individuellt anpassat stöd 
Under intervjuerna har betydelsen av individuellt anpassat stöd, eller “en till en stöd” som 

några av intervjupersonerna säger, för UVAS lyfts fram. De två som arbetar inom Hikikomori 

(Professionell 1 och 3) berättar att en till en stöd varit en stor framgångsfaktor i deras arbete. 

Med en till en stöd menar Professionell 1 och 3 att utgå från den ungas egna vilja, att insatserna 

ska bygga på frivillighet samt att det är av stor vikt att bygga upp en bra relation med ungdomen. 

Något annat som ses som viktigt i arbetet med UVAS är att börja från grunden och kartlägga 

människorna som ingår i gruppen och ställa frågorna “Vad är det dom behöver, vad är det dom 

vill ha? och inte utgå från vad professionella tror att dem behöver (Professionell 3). 

Professionell 3 understryker betydelsen av att ge tid till varje enskild individ och menar att det 

blir både en besparing för samhället och betydelsefullt för individen vilket hen förklarar såhär: 

Men om man ger dom har personerna tid och utrymme att få blomstra liksom i sin tur och på 

sitt sätt så är de ju oerhört samhällsbesparande, dels ekonomiskt men även personligt lidande 

för dom här personerna. De har vi ju liksom sett de också vilka fantastiska framsteg människor 

kan göra om vi ger dom rätt verktyg och tiden för det. vi har så bråttom idag, allting ska gå så 

fort, så fort, så fort, så fort. Men vi e ju olika vi e ju individer, en del behöver ju mer tid å förstå 

och känna sig trygga. Men att man tror på dom och låter det ta tid. De är superviktigt. Aa, de är 

nyckeln.  (Professionell 3) 

Flera av de professionella belyser, i likhet med tidigare forskning, vikten av att bygga upp 

relationer med UVAS (jfr Gulliver et al., 2010:7). De menar att UVAS behöver ha en 

upparbetad relation med en professionell som de litar på samt att det inom skolan bör finnas en 

trygg person som den unga kan få en anknytning till för att våga ta sig till skolan. Professionell 

5 som idag arbetar som kurator på ungdomsmottagning har tidigare arbetat med elever med hög 

frånvaro i en skola. Hen berättar att hen till en början åkte hem till eleven och fick börja med 

små steg, som exempelvis att gå två steg utanför dörren för att ungdomen skulle överkomma 

ångesten och slutligen kunna ta sig till skolan. Även Professionell 1 menar att det är viktigt att 

söka upp ungdomarna samt att ha insatser nära där UVAS bor då det många gånger kan vara 

svårt för UVAS att ta sig utanför kommungränserna. Hen menar att det som behövs är att 

“berget kommer till Mohammed inte bara Mohammed kommer till berget” (Professionell 1). 

De unga med erfarenhet av att vara UVAS understryker vikten av att få individuellt anpassat 

stöd och en trygg relation till en professionell. Ett viktigt stöd för Ung vuxen 3 att överkomma 

sin ångest och ta sig utanför dörren var att professionella till en början åkte hem till hen, vilket 

framgår i följande citat: 

[så du upplevde att de var ett bättre sätt att de sökte upp dig?] Jaa, de tyckte jag. För jag själv 

kunde inte ta mig ut liksom så nån annan kunde sträcka ut sin hand liksom och komma till mig 

istället var ju mycket bättre. För jag kunde ju inte själv ta mig ut liksom. (Ung vuxen 3) 
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Annan hjälp som de unga vi intervjuat har fått av professionella som arbetar med unga som 

varken arbetar eller studerar och som ansågs värdefull har bland annat bestått av att de 

professionella följt med på olika möten, hjälpt till att kontakta psykiatrin, ångestträning i olika 

former, gått ut på promenader samt hämtat och lämnat personen när bussar inte varit 

tillgängliga. 

5.4.3 Hjälp vid psykisk ohälsa 
Under intervjuerna framkom flera förslag på hur hjälp för psykisk ohälsa kan förbättras. Att 

korta ner väntetiderna för hjälp från psykiatrin är återkommande svar från intervjupersonerna 

då långa väntetider, som uppgavs kunna vara några månader till flera år, kan bidra till att unga 

hjälpsökande under tiden blir ännu sämre gällande sin psykiska ohälsa. Förslag på hur 

väntetiderna kan kortas ner är bland annat möjlighet till snabba bedömningssamtal på BUP. 

Utifrån empirin framkommer det att avsaknad av diagnos kan begränsa vilka som kan få viss 

hjälp då det idag ofta krävs en diagnos för att bli beviljad särskilt stöd. Ett förslag som ges är 

att ha någon form av boendestöd eller uppsökande verksamhet för personer som sitter hemma 

och inte tar sig ut men inte har någon konstaterad diagnos. Ett annat förslag är att göra det 

enklare att få betald praktik då de idag kan krävas en diagnos för att få finansierad praktik via 

arbetsförmedlingen. 

Flera av intervjupersonerna anser att det borde skapas fler ingångar för UVAS att få hjälp och 

att sänka kraven på att bli beviljad hjälp för psykisk ohälsa vilket även framkommit i tidigare 

forskning (jfr Aaltonen et al., 2016:11). Professionell 1 menar att psykiatrin inte är hela 

lösningen för UVAS att få hjälp med sin situation och psykiska ohälsa, utan att det krävs “mer 

lågtröskelverksamhet som de här Vi-projektet egentligen har tankar om”. Kuratorerna på 

ungdomsmottagningarna anser att det är bra att deras verksamhet riktar sig till alla upp till 25 

år och erbjuder onlinebesök och webb-bokning då de har förståelse för att det kan vara jobbigt 

att söka hjälp om man mår dåligt. Samtidigt erbjuder de endast 45-minuters samtal och hjälp 

med mindre allvarlig psykisk ohälsa vilket enligt en av kuratorerna gör att de inte kan hjälpa 

UVAS med praktiska saker eller svårare psykiska hälsoproblem. 

Professionell 3 menar liksom professionell 1 att hjälp från psykiatrin inte är allt samt att en del 

unga heller inte är tillräckligt sjuka för att tillhöra psykiatrin och att samhället därför kan hjälpa 

dessa på ett annat sätt. Professionell 3 ger ett exempel på detta: 

Alltså nån som känner sig lite låg o jag har inge jobb å jag kom inte in på komvux å så hära. Å 

dom kan man ju peppa upp under tiden och dom är ju inte kandidater heller för att som att 

tillhöra psykiatrin för dom är ju inte tillräckligt dåliga för de. Utan dom kan ju samhället hjälpa 

på ett helt annat sätt. Dom här personerna som har gått många många år som är helt super 

deprimerade dom behöver ju få insats i vården och inte behöva vänta ett halvt år för de för de 

är alldeles för lång tid. Så att jag tror att vi kan hjälpas åt med mycket. (Professionell 3) 

Att psykiatrin inte är hela lösningen kan även utläsas i intervjuerna med de unga med erfarenhet 

av att vara UVAS. Enligt Ung vuxen 2 bör de professionella vars arbetsuppgifter inte primärt 

är att ge vård för psykisk ohälsa även ha en förståelse för psykisk ohälsa och inte endast fokusera 
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på deras primära arbetsuppgifter. Vidare framkommer vikten av att uppmärksamma psykisk 

ohälsa. Ung vuxen 2 säger följande: 

ja alltså jag tycker de är väldigt viktigt o uppmärksamma psykisk ohälsa för att de är ett väldigt 

stort faktum, i alla fall här runtomkring där jag bor jag kan ju inte prata för hela Sverige men, i 

alla fall här, o de gör det inte, utan de antingen hyshas ner eller säger att de där är bara i ditt 

huvud, o de är de ju psykisk ohälsa är ju i ditt eget huvud men eh de tystas ner eller tycker dom 

att man är larvig o… de är förjävligt. För att de gör inte att en person med psykisk ohälsa mår 

bättre utan de gör att den mår sämre. Så att jag tycker väl att de borde pratas om mer, de borde 

uppmärksammat mer på de viset att man pratar om de mer öppet, överallt, vare sig det är på en 

arbetsplats, skola eller på [verksamhet]. (Ung vuxen 2) 

På frågan om hur ett bra bemötande från professionella bör vara när UVAS söker hjälp svarar 

de unga vuxna att det är viktigt att den professionella är förstående och empatisk för situationen 

och måendet den unga är i och inte bagatellisera situationen. Den professionella önskas visa 

medmänsklighet men samtidigt vara lite sträng och pusha den unga. En kombination av 

psykiatrisk hjälp och att få extra stöd med praktiska saker från en annan professionell är vidare 

ett förslag som ges av Ung vuxen 1, samt att ha gruppträffar för dem som har det svårt med det 

sociala. Detta då gruppträffar kan bli en övergång mellan att sakta ta sig från hemmet ut i 

samhället. 

5.4.4 Förbättringar inom skolan 
Att flera intervjupersoner i studien anser att problem i skolan kan vara orsak till att unga varken 

arbetar eller studerar har påvisats ovan. Förslag som framkommit i studiens empiri om hur 

skolan skulle kunna förbättras är bland annat att få mer resurser i skolan samt ha en bredare 

pedagogik där skolan ser att det kan finnas flera sätt att lära sig på. Ung vuxen 2 menar att det 

behövs fler resurslärare och fler som finns till hands om det behövs. Hen menar att ungdomar 

inte ska behöva ställa frågan “jaha kommer jag få hjälp med det här nu eller får jag klara mig 

själv?” utan att hjälpen ska finnas även om ordinarie lärare inte kan ge det (Ung vuxen 2). 

Professionell 1 och 3 ger förslag på alternativa undervisningssätt som inte alltid behöver 

genomföras i ett klassrum då det kan vara jobbigt för de unga att befinna sig i skolan. Istället 

kunde någon form av hemundervisning vara ett alternativ, exempelvis internetbaserad 

undervisning. Professionell 1 funderar bland annat så här runt skolundervisning: 

[...] och som de här jag prata om förut om att ta bort de här med skolmiljö för endel. Låt dom 

göra saker dom är bra på och lära sig annat utifrån de. För de är ju ändå så att studier är ju viktigt 

idag, du kommer inte så långt om du slutar i nian och tror att du kan jobba. De kan gå i vissa 

fall men de kan va så att ja, man behöver ha en gymnasieutbildning ändå, och då är de viktigt 

att skolan tänker om att det finns en verksamhet då som också syftar till att dom ska få betyg 

men göra de på ett annat sätt (Professionell 1) 

Något som Professionell 2 som är KAA-handläggare menar är särskilt viktigt är att det i skolan 

bör tillåtas att en elev endast läser någon kurs och inte behöver stå i valet mellan att hoppa av 

skolan helt eller läsa samtliga kurser. Hen menar att om en ung till exempel drabbas av 

depression på gymnasiet, ska den kunna läsa det den klarar av och inte behöva välja ett 
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gymnasium på nytt. Detta tror KAA-handläggaren kan innebära att den unga inte tappar hela 

skolgången och tillhörigheten samt att det även kan påskynda tillfriskningen. 

Att kommunens aktivitetsansvar enligt lag endast gäller unga upp till 20 år ser både KAA-

handläggaren och Professionell 6 som problematiskt. KAA-handläggaren berättar att i och med 

att hen arbetar med personer upp till 20 år så uppstår begränsningar i att hjälpa personerna efter 

det då det inte finns någon naturlig överlämning till någon annan insats. KAA-handläggaren 

skulle vilja hålla i personerna så länge de verkligen behöver hjälpen, då det känns som hen 

överger dem även om hen är väldigt tydlig om att uppdraget för att hjälpa UVAS tar slut när de 

fyller 20 år. 

5.4.5 Spindeln i nätet och samverkan 
Under intervjuerna har det framkommit att UVAS är en heterogen grupp med olika behov av 

hjälp och stöd för att ta sig ur sin situation. Tidigare forskning visar att de för UVAS kan 

behövas ett flerprofessionellt team samt en professionell som kan hjälpa till att samordna olika 

kontakter (Aaltonen et al., 2016:11; Ose & Jensen, 2017:148). Både de professionella och de 

unga med erfarenhet av att vara UVAS framför ett behov av ökad samverkan bland olika 

myndigheter samt en första kontakt som hjälper UVAS att navigera i välfärdssystemet. Flera 

av de professionella anser att de unga behöver en person som är “spindeln i nätet” med kunskap 

om vilka insatser som finns för UVAS att få hjälp eller med möjlighet att ta reda på det för att 

hänvisa vidare. Professionell 3 säger så här om “spindeln i nätet”: 

Aa jag tänker ju på de här att man får en person som en coach typ eller en till en stöd, som är 

ändå ganska up to date som har bra input på olika man vet vad som olika saker finns å så vidare. 

Att man kan (.) de kan räcka med en person från början men att man tillsammans sen kan få 

ihop de, jag tänker med ett SIP möte exempelvis. Att man kan vara flera olika aktörer, man 

tänker till lite som spindeln i nätet att dom här och dom här personerna kanske skulle va med 

här eller koppla på för just den här personen. Så lite personer som möjligt till en början och sen 

plocka de här är vad dom verkligen behöver. (Professionell 3) 

Ett lyckat koncept, i kombination med stöd från familj och psykiatrisk vård, som Ung vuxen 1 

anser hjälpte hen var att få en “case manager” (handläggare, vår tolkning). Intervjupersonens 

case manager hjälpte hen med alltifrån att hantera ångest i olika situationer och att ta sig utanför 

dörren, till att fylla i blanketter till Försäkringskassan och att söka ekonomiska hjälpmedel. 

Både Ung vuxen 2 och 3 menar att det i början var svårt att veta vart de skulle vända sig för att 

få hjälp och att det därför är viktigt med att den första kontakten man får kan besitta den 

kunskapen. 

Professionell 5 ser även behovet av ett sammansatt stöd för UVAS och menar att samverkan 

mellan myndigheter som skola, BUP, vårdcentral och ungdomsmottagning kan se väldigt olika 

ut i olika kommuner. Hen berättar vidare att det enligt lag ska användas SIP-möten3 men att det 

kanske inte görs i tillräckligt hög utsträckning på grund av att det saknas kunskap om 

målgruppen. Enligt Professionell 5 skulle det behövas en ökad kunskap inom bland annat skolor 

 
3 SIP är en förkortning för samordnad individuell plan vilken ska upprättas av kommun och region om en individ har 
behov av insatser både från socialtjänst- och hälso- och sjukvård (Socialtjänstlagen 2001:453, 2 kap. 7 §). 
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om hur situationen påverkar en ungdoms liv och hur det kan vara för ungdomen att inte kunna 

ta sig till skolan. Vidare menar hen att skolan även bör ha fler och tydliga rutiner som kan fånga 

upp elever som inte kommer till skolan i ett tidigt skede vilket hen förklarar på följande sätt: 

Jag har frågat jag vet inte hur många gånger på högstadieskolan och gymnasieskolan här i 

(kommun) vad de har för rutiner, men de pratar bort det.. Så dom har kanske inte så många 

rutiner, jag vet inte. För jag tänker att man bör fånga upp dom här ungdomarna tidigt […] för 

två veckor kan man vara sjuk och ändå komma tillbaka och kompisarna frågar ”var har du vart? 

Nämen jag hade influensa. Ja men okej”. Men sen börjar det bli svårt att komma tillbaka. Så om 

man förstår som lärare att det här kanske inte är en person som är sjuk eller aa, så inte fyskiskt, 

så behöver liksom alla resurser in för att få tillbaka den här ungdomen snabbt som ögat och med 

stark stöttning för att fixa det. och det tänker jag att det krävs kunskap för att det har man nog 

inte (Professionell 5) 

Både Professionell 6 och 7 menar att kunskapen kring målgruppen är bristfällig på de 

ungdomsmottagningar de arbetar inom och efterfrågar därför mer kunskap om främst vilka 

insatser som finns att tillgå för gruppen. Professionell 6 menar att de är många instanser 

inblandade för målgruppen UVAS samt att det råder oklarheter kring vems ansvar det 

egentligen är att fånga upp ungdomarna. Det Professionell 6 tror skulle kunna vara en lösning 

är att ha en slags “samordningsfunktion” som de professionella skulle kunna ringa och rådfråga 

om de möter en UVAS och inte vet var de skulle kunna lotsa den unga vidare. Detta då det är 

svårt att hålla sig uppdaterad om vilka insatser som är aktuella att tillgå. 

5.4.6 Sammanfattning och analys av temat ‘Förslag’ 
Förslag som intervjupersonerna ger för att fler UVAS ska kunna få hjälp är bland annat att 

skapa en känsla av sammanhang i olika former, individuellt anpassat stöd, att ha en upparbetad 

relation med en professionell, korta ner väntetider inom psykiatrin, uppsökande verksamhet, 

fler ingångar för hjälp vid psykisk ohälsa, alternativa undervisningssätt i skolan, ökad 

samverkan bland myndigheter samt en “spindel i nätet-funktion” för UVAS. 

Många av de förslag som intervjupersonerna ger har sin grund i de system som Bronfenbrenner 

benämner som individens exo- och makrosystem. Exempel på strukturer som inkluderas på 

exonivå är lokala och statliga myndigheter samt utbudet av hälsovårdstjänster (Bronfenbrenner, 

1977:515). Att det enligt intervjupersonerna behövs fler ingångar för UVAS att få hjälp för 

psykisk ohälsa och att det är höga krav för att få hjälp för psykisk ohälsa inom psykiatrin är 

något som individen själv inte kan styra över. Detta är därför något som behöver förändras på 

exonivå samt på makronivå då makronivån interagerar med exonivån på ett övergripande plan. 

Utbudet av hälsovårdstjänster kan vara påverkat av vilken kommun en person bor i (exonivå) 

men även på grund av politiska beslut och ekonomiska förutsättningar som finns i hela landet 

(makronivå). Alternativa undervisningssätt i skolan kräver även förändringar i det övergripande 

makrosystemet i form av utbildningssystem och lagar samt av skolans organisation på exonivå. 

Om skolan, som finns på individens mikro- och mesosystem, tillåter distansundervisning hade 

de enligt intervjupersonerna kunnat innebära att fler UVAS klarar av skolan och får fullständiga 

betyg. 
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Enligt den ekologiska systemteorin behöver en aktivitet eller det en individ gör alltid ha en 

meningsfullhet definierad av individen själv där aktiviteten leder till en måluppfyllelse. När en 

individ på något sätt medverkar i en aktivitet i olika miljöer skapas och upprätthålls relationer 

mellan de deltagande parterna (Bronfenbrenner 1977:46-47, 56). I förhållande till den 

insamlade empirin menar flera av intervjupersonerna att det är viktigt att UVAS ingår i ett 

sammanhang vilket de kan få genom att exempelvis delta i aktiviteter med en målsättning. Att 

rikta insatser till UVAS för att de ska känna en känsla av sammanhang innebär bland annat att 

trygga relationer behöver skapas mellan professionella och den unga för att upprätthålla 

meningsfullheten av aktiviteten. 

Att det efterfrågas bättre samverkan mellan olika myndigheter såsom skola, socialtjänst och 

psykiatrin samt en “spindel i nätet-funktion” för UVAS kan tänkas ha sin grund på makronivå. 

Detta då det på makronivå tas politiska beslut om hur myndigheter ska vara utformade. I dagens 

samhälle går det att se att myndigheterna arbetar inom olika “stuprör” där alla har sina specifika 

arbetsuppgifter. Det kan då antas bli svårt för professionella som arbetar inom en viss 

myndighet på exonivå att arbeta över stuprören då de ofta har olika riktlinjer, lagar och 

begränsade resurser att förhålla sig till. Samtidigt kan det för UVAS innebära att ingen tar 

ansvar för helheten och att personen får svårt att veta vart den kan vända sig för att få hjälp. För 

att förbättra samverkan krävs därför att politiker som tar beslut på makronivå har förståelse för 

den komplexa problembild UVAS kan ha för att genom politiska beslut möjliggöra ökad 

samverkan bland myndigheter i samhället. 

6. DISKUSSION 

I följande avsnitt kommer inledningsvis en summering av studiens resultat i relation till studiens 

syfte och frågeställningar att göras. Därefter förs en diskussion kring studiens resultat i ljuset 

av tidigare forskning, följt av en diskussion kring studiens teoretiska perspektiv samt val av 

metod. Avslutningsvis reflekteras det kring implikationer för socialt arbete, både som 

forskningsområde och som praktik. 

6.1 Summering av resultat i relation till syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vad unga vuxna med erfarenhet av att vara UVAS 

samt professionella som arbetar med UVAS anser är orsak till att bli UVAS och hur de ser på 

hjälpen som finns att tillgå för UVAS att ta sig ur sin situation och psykiska ohälsa. Särskilt 

fokus har riktats på vilka hinder som kan finnas att få hjälp samt förslag som finns för att fler 

UVAS ska få hjälp. 

 

Den första frågeställningen handlar om vad professionella som arbetar med UVAS samt UVAS 

själva anser är orsak till att unga varken arbetar eller studerar. Från den insamlade empirin kan 

det utläsas att UVAS är en heterogen grupp med olika behov och olika orsaker till att hamna 

utanför arbete och studier. Tre huvudteman på orsaker kan utläsas av empirin vilka är Skola, 

Hemförhållanden och stöd av närstående och Psykisk ohälsa. Att orsaker till att bli UVAS kan 

skilja sig åt framkommer tydligt i intervjuerna med de tre unga vuxna där situationen för en ung 
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började med psykisk ohälsa, för en annan oroliga hemförhållanden och bristande stöd i skolan. 

En orolig hemmiljö och bristande stöd från vänner och familj, arbetslösa föräldrar, 

missbruksproblematik och psykisk ohälsa inom familjen kunde även utläsas som orsak till att 

unga varken arbetar eller studerar. Psykisk ohälsa sågs av de professionella som vanligt 

förekommande bland UVAS, både som en orsak till och en konsekvens av att bli UVAS. Den 

psykiska ohälsan visade sig ofta genom depression, ångest, nedstämdhet, social fobi och stress 

där den psykiska ohälsan tangerade flera nivåer av en UVAS liv. Att inte ta sig till skola eller 

arbete i samspel med psykisk ohälsa sågs som en ond cirkel. 

Den andra frågeställningen behandlar vilka hinder som kan finnas för UVAS att få tillgång till 

hjälp för att ta sig ur sin situation och psykiska ohälsa. Under intervjuerna framkommer att det 

finns en vilja hos UVAS att motta hjälp, samtidigt som att de hos gruppen UVAS kan vara svårt 

att ta den första kontakten själva och att det särskilt hos killar tar längre tid innan de söker hjälp 

för psykisk ohälsa. Hinder som framkommer är bland annat långa väntetider inom barn- och 

ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin för att motta psykiatrisk hjälp, att bli utskriven från 

vuxenpsykiatrin vid tre missade möten i rad, att det är svårare för unga vuxna över 18 år att få 

hjälp samt höga krav för att få hjälp från psykiatrin. Att det inom vuxenpsykiatrin finns en regel 

om utskrivning efter missade möten ses som ett hinder för målgruppen UVAS av de 

professionella då mycket i UVAS problematik ligger i att det kan vara ångestfyllt att ta sig 

utanför dörren. En ambivalens bland de professionella kan dock utläsas där de ser regeln som 

ett problem, samtidigt som de förstår att psykiatrin är hårt belastad. Inom skolan var hinder att 

skolan ses som fyrkantig och inte anpassad för alla, att det saknas resurser för att kunna erbjuda 

individuellt anpassat stöd, att det finns brister i skolans rutiner som leder till att elevers frånvaro 

inte fångas upp samt att den psykiska ohälsan hamnar i skymundan då fokus i skolan oftast är 

på måluppfyllelse. Enligt de unga själva kunde hinder vara att de är jobbigt att söka hjälp i 

skolan då andra elever kunde se att de mådde dåligt, ångest att ta sig utanför dörren, svårigheter 

att veta vart dem skulle vända sig för att få hjälp samt en känsla av orkeslöshet. 

 

Den tredje och sista frågeställningen handlar om vilka förslag som finns för att fler UVAS ska 

få hjälp. De professionella såg det som viktigt att en UVAS ingår i något slags sammanhang 

för att orka ta sig ur sin situation. Sammanhanget menades kunna fås via sociala relationer som 

familj, vänner och professionella och via meningsfull sysselsättning. De unga vuxna med 

erfarenhet av att vara UVAS såg det som viktigt med sysselsättning samt att de professionella 

har en förståelse för psykisk ohälsa och att någon finns där som stöd under tiden de väntar på 

utredning eller beslut om vilken hjälp de har rätt till. Förslag som framkommer i studiens empiri 

är att individanpassa stödet genom att skapa trygga relationer och lyssna på vad den unga anser 

att den behöver, snabba bedömningssamtal inom psykiatrin för att minska köerna samt skapa 

fler ingångar för hjälp vid psykisk ohälsa. Vidare framkommer att psykisk ohälsa behöver lyftas 

mer på arbetsplatser, skola och myndigheter då det idag kan tystas ner och bagatelliseras om 

någon mår dåligt. 

 

Inom skolan behövs enligt de professionella alternativa undervisningssätt för unga som tycker 

det är jobbigt att vara i skolan. Professionella anser vidare att lagen om kommunens 

aktivitetsansvar behöver ses över då de uppstår begränsningar i att lagen innefattar unga tills de 
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är 20 år utan någon naturlig överlämning till andra instanser. Med bakgrund av att UVAS ofta 

är i behov av flera hjälpinsatser ges förslag på ökad samverkan mellan olika myndigheter och 

instanser. Förslag ges även på att ha en spindeln i nätet funktion där en professionell har 

kunskap om vilka insatser som finns att tillgå och kan navigera den unga i välfärdssystemet och 

hänvisa vidare till rätt hjälp. Avslutningsvis önskar de professionella inom 

ungdomsmottagningar att få mer kunskap om UVAS samt vart de kan hänvisa dem vidare om 

de inte har rätt kunskap eller insats i den verksamhet de jobbar på. 

6.2 Studien i ljuset av tidigare forskning  
Som nämnts i avsnittet ovan om tidigare forskning finns det en kunskapslucka i svensk 

forskning kring vilka hinder som finns för UVAS för att ta sig ur sin situation och psykiska 

ohälsa samt vilka förslag som finns för att fler UVAS ska få hjälp. Däremot kan kopplingar 

göras till den internationella forskningen om UVAS som finns och till den begränsade 

nationella forskningen som hittats. 

Studiens empiri visar i enlighet med tidigare forskning att det oftast inte är en orsak som gör att 

en ung varken arbetar eller studerar utan att det är flera orsaker som kan påverka och även 

förstärka varandra (Eurofound, 2012:61; Sadler et al., 2015:509). Studiens empiri visar på 

denna komplexitet genom att psykisk ohälsa exempelvis kan vara en konsekvens av dåliga 

hemförhållanden som i sin tur leder till skolavhopp. Ett skolavhopp kan vidare leda till låg 

utbildning vilket på samhällsnivå kan innebära att de blir svårare att få ett jobb eller söka 

utbildning (jfr Sadler et al., 2015:509-510). I den insamlade empirin framkommer att psykisk 

ohälsa är vanligt inom målgruppen UVAS och att de både kan vara en orsak till att bli- samt 

konsekvens av att vara UVAS. I tidigare forskning framgår inte om psykisk ohälsa är en orsak 

eller konsekvens, men det konstateras att psykisk ohälsa är vanligt inom målgruppen (OECD, 

2016:13; Stea et al., 2019:89). 

 

Att orsaken till att bli UVAS är ett socialt-, ekonomiskt- och hälsorelaterat problem och inte en 

brist på motivation till att arbeta eller studera är även något som både framkommer i tidigare 

forskning och i studiens empiri (jfr Maguire, 2015:127; Ose & Jensen, 2017; Goldman-Mellor 

et. al., 2016). Det blir därför viktigt att politiska åtgärder inte utformas utifrån denna bild av 

målgruppen (jfr Maguire, 2015:123, 127). Yates och Payne (2006) menar att NEET är en 

heterogen grupp och att risken därför finns att insatser för gruppen har en inriktning på att få ut 

de unga i sysselsättning och att andra mer djupliggande problem då kommer i skymundan. I 

likhet framkommer det i empirin ett behov av att först hjälpa UVAS med deras psykiska ohälsa 

som ett första steg för att sedan ge insatser mer inriktade på att få ut den unga i studier, arbete 

eller sysselsättning. 

 

Studiens empiri visar på att hinder för UVAS att få hjälp bland annat är långa väntetider till 

psykiatrin, svårigheter att veta vart man ska vända sig och navigera i välfärdssystemet vilket 

även Aaltonen et al. (2016) påvisar. Vidare är en del av de förslag som framkommer i studiens 

empiri jämförbara med Aaltonen et al. (2016), exempelvis lättillgängliga hälsovårdstjänster, 

korta väntetider samt en professionell som samordnar insatser och kontakter. Ytterligare ett 
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hinder som framkommer i studiens empiri är att det finns en stigmatisering och genans kring 

psykisk ohälsa vilket bekräftas i tidigare forskning (Gulliver et al., 2010; Salaheddin & Mason, 

2016; Andersson et al., 2014:724). Vidare framkommer det både i empirin i denna studie och i 

tidigare forskning att det kan vara svårare för unga män att söka vård för psykisk ohälsa än för 

unga kvinnor, samt att de behövs mer kunskap kring psykisk ohälsa i samhället för att minska 

stigmatiseringen (Lynch et al., 2018:138). Enligt den tidigare forskningen är faktorer som 

underlättar tillgång till hjälp vid psykisk ohälsa tidigare positiva erfarenheter, socialt stöd samt 

en god relation med hjälparen (Gulliver et al., 2010:7). Detta påvisar både de professionella och 

unga med erfarenhet av att vara UVAS i denna studie vara av stor vikt. 

 

Den insamlade empirin framför ett behov av samverkande insatser som riktar sig till UVAS-

gruppen där de unga kan få hjälp med sin psykiska ohälsa samt hjälp och stöd att komma i 

sysselsättning. Detta bekräftas i tidigare forskning där ungas komplexa problem inte endast bör 

överlåtas till en instans, utan att de krävs individanpassade- och multisamverkande insatser där 

flera verksamheter inkluderas (Ose & Jensen 2017:148; Mawn et al., 2017:1; Rosholm et al., 

2019:18). 

6.3 Teoridiskussion 
Valet att använda ett systemteoretiskt perspektiv och Bronfenbrenners ekologiska modell har 

sedan början av uppsatsskrivandet känts relevant. Detta då det dels i SOU 2018:11 framkommer 

att UVAS är en heterogen målgrupp som kräver ett systemsynsätt, dels genom vår förförståelse 

vi fått om gruppen genom att sätta oss in i Vi-projektets mål som finns på olika samhällsnivåer. 

För att förstå orsaker till att unga varken arbetar eller studerar, vilka hinder som finns för UVAS 

att få hjälp samt förslag som finns för att fler UVAS ska få hjälp krävs en förståelse för hur de 

olika system som individen ingår i interagerar och samverkar med varandra (jfr Bronfenbrenner 

1979:3). 

 

Det teoretiska perspektivet har haft en central del under studiens gång. Den teoretiska 

förförståelsen fanns med under utformandet av studiens syfte och frågeställningar samt att 

intervjuguiden utformades utifrån de olika nivåer som Bronfenbrenner (1979) använder sig av 

i den ekologiska modellen. Vidare har valet av teoretiskt perspektiv påverkat kodningen och 

tematiseringen av den insamlande empirin. Om ett annat teoretiskt perspektiv valts hade 

analysen och resultatet med stor sannolikhet kunnat presenteras annorlunda och andra aspekter 

av materialet hade kunnat få en mer framträdande roll. En teori som enligt oss ytterligare hade 

kunnat förklara empirin mer djupgående är Aaron Antonovskys teori om Känsla av 

sammanhang (KASAM) då det under temat ‘Förslag’ framkom att en känsla av sammanhang 

sågs som betydelsefullt för UVAS för att ta sig ur sin situation. Vi valde att inte tillägga teorin 

i studien då Bronfenbrenners ekologiska modell kunde förklara majoriteten av den insamlade 

empiri, samt att vi på grund av uppsatsens omfattning och utrymme i viss mån behövde 

begränsa oss. 

Enligt Bronfenbrenner (1979:3) behöver individens utveckling och de miljöer individen lever i 

studeras i relation till varandra och hur de interagerar sinsemellan. Bronfenbrenners ekologiska 

modell har i denna studie bidragit med en förståelse för att det kan finnas flera olika orsaker till 
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att bli UVAS och att de kan infinna sig i olika system i en UVAS liv. På mikronivå kan orsaker 

exempelvis vara oroliga hemförhållanden, psykisk ohälsa samt svårigheter i skolan. Dessa 

orsaker kan i sin tur vara påverkade av faktorer som finns i andra nivåer i individens liv. Vidare 

har det teoretiska perspektivet gjort det möjligt att förstå hur hinder till att få hjälp att ta sig ur 

sin situation och för sin psykiska ohälsa för UVAS även kan vara påverkat av de olika system 

som individen ingår i samt på vilka nivåer problemet bör uppmärksammas och åtgärdas. 

 

Ett systemteoretiskt perspektiv kan möjliggöra att hitta flera förklaringar på en individs problem 

genom att studera miljöer som omger individen. Med det systemteoretiska perspektivet kan det 

dock vara svårt att hitta en konkret lösning i praktiken när det finns flera förklaringar på ett och 

samma problem (Payne, 2015:245). Detta kan vi även utifrån studiens empiri se vara ett 

problem gällande målgruppen UVAS då en UVAS kan ha en komplex problembild och därmed 

behöva olika insatser från olika instanser i samhället. Det som Bronfenbrenners ekologiska 

modell inte kan förklara är vilken del av UVAS ofta komplexa problembild som bör 

uppmärksammas först och hur hjälpen bör utföras i praktiken. Detta är dock något som studiens 

empiri delvis har kunnat åskådliggöra genom intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter. 

6.4 Metoddiskussion 
Med anledning av att UVAS är ett relativt outforskat fenomen i Sverige och att vi i vårt syfte 

vill få en djupare förståelse för hur hjälpinsatser kan förbättras för UVAS valde vi att använda 

kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Detta upplever vi har varit av fördel då 

intervjupersonernas egna upplevelser och erfarenheter har kunnat fångas upp. Om exempelvis 

kvantitativ metod valts istället hade vi troligen fått ett annat resultat genom ett större urval och 

därmed ett mer generaliserbart resultat. Samtidigt hade det blivit svårare att få en djupare 

förståelse. Då UVAS som ovan nämnts är ett relativt outforskat fenomen i Sverige hade de 

vidare varit svårt att exempelvis utföra en enkätstudie med givna svarsalternativ. 

En hermeneutisk ansats har bidragit till att vi har kunnat se hur olika delar kan kopplas till 

helheter, exempelvis hur en UVAS problem på individnivå kan påverkas av strukturella 

problem på samhällsnivå. Den hermeneutiska ansatsen i den tematiska analysen av resultatet 

har möjliggjort att både studera delar i den insamlande empirin, såsom citat och kodord, i 

förhållande till större helheter, såsom teman och hela det insamlade materialet. Att använda oss 

av en abduktiv ansats innebär att vi i resultat och analys har kunnat utgå både från vår teoretiska 

förförståelse samt den insamlade empirin. Vi uppmärksammade dock under studiens gång att 

vi fick en mer empirinära ansats vilket kan ses genom att empirin fick större utrymme än teori 

under rubriksättningen av resultatet. 

De semistrukturerade intervjuerna skulle till en början ha genomförts med fysiska möten i 

Västra Götalandsregionen där Vi-projektet bedrivs. På grund av rådande omständigheter av 

covid-19 under tiden studien genomfördes valde vi att utföra intervjuerna via videolänk 

(Zoom). Även om videosamtal kan innebära en del tekniska problem och en konstlad situation, 

anser vi att valet av intervjuer via videolänk har varit till fördel i vår studie då det möjliggjorde 

att vi fick tag på ett tillräckligt antal intervjupersoner på begränsad tid. 
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Urvalet av intervjupersoner kan även ha påverkat resultatet i denna studie. De professionella 

som intervjuats i denna studie kommer alla i kontakt med UVAS i sitt yrke på olika sätt och 

besitter därför kunskap om målgruppen vilket behövs för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Samtidigt kan resultatet påverkats av att de professionella som intervjuats kan 

känna att de behöver vara tillitsfulla för den verksamhet de arbetar inom samt att de kan vara 

partiska i förhållande till den verksamhet de arbetar inom. De unga med erfarenhet av att vara 

UVAS fick vi kontakt med genom en av de professionella som intervjuades och de har alla haft 

kontakt med den verksamhet som den professionella arbetar inom. Detta kan ses som en fördel 

då den professionella kan ha tillfrågat unga hen upplever skulle besitta relevant information i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Dock kan det vara en risk då de unga kan 

känna sig i beroendeställning till de professionella och eventuellt inte vill utge saker för hur de 

själva egentligen upplever dem eller känna en press till att delta i studien. Vidare bör det 

understrykas att vi endast intervjuat tre unga vuxna vilket innebär att resultatet inte kan 

generaliseras och gälla samtliga UVAS. Det bör även poängteras att det i resultatet framkommer 

hinder inom skola och psykiatri, vilka är yrkeskategorier som inte fått komma till tals i denna 

studie och därför inte kan ge ett svar på de som framkommit i resultatet. 

6.5 Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
Unga vuxna som varken arbetar eller studerar är ett växande problem i Sverige som kan ge 

negativa konsekvenser för både den unge själv i dennes utveckling samt kostnader för 

samhället. Med anledning av att många UVAS riskerar att hamna i en utsatt situation har 

målgruppen stor relevans för socialt arbete, både som praktik och forskningsområde. UVAS 

kan exempelvis ha behov av både behandlingsarbete, stöd från kuratorer samt insatser inom 

socialtjänsten. Forskning om UVAS i Sverige kan innebära att professionella inom det sociala 

arbetets praktik får en forskningsbaserad grund för hur de ska arbeta för UVAS bästa. 

Studiens resultat indikerar på att det finns mycket som kan förbättras för att unga som varken 

arbetar eller studerar ska ta sig ur sin situation och psykiska ohälsa. I studien har det 

framkommit hur orsaker till att bli UVAS och hinder för UVAS att söka hjälp både finns på 

individuell- och strukturell nivå, samt flera förslag för hur fler UVAS ska kunna få hjälp. 

Genom att medverka i Vi-projektet hoppas vi att kunskapen denna studie bidrar med kan 

möjliggöra att fler professionella inom välfärdssektorn samt politiker får en förståelse för 

UVAS individuella behov dels vid professionellas möte med UVAS, dels i utformande av 

insatser för målgruppen.  

Vi har uppmärksammat att nuvarande forskning gällande UVAS i Sverige är begränsad, särskilt 

gällande ungas egna perspektiv och erfarenheter. Både tidigare forskning och denna studie har 

visat att UVAS är en heterogen grupp och att psykisk ohälsa är vanligt inom målgruppen. Detta 

motiverar vidare forskning på området med betoning på vad unga själva anser skulle behövas 

för att kunna ta sig ur sin situation och psykiska ohälsa. Det behövs även mer forskning kring 

vad som orsakar att bli UVAS i Sverige, för att därigenom kunna utveckla fler preventiva 

åtgärder vilket både kan bli en samhällsbesparing och en minskning av personligt lidande för 

ett flertal unga i Sverige. 



Frida Hallgren & Johanna Henriksson 

42 (51) 

Avslutningsvis har de samhälleliga konsekvenserna av covid-19 blivit mer och mer påtagligt 

under uppsatsens gång och även stärkt relevansen för denna uppsats. För oss själva som 

studenter har vi insett vilken ork, kraft och disciplin det krävs för att studera hemifrån samt att 

de kan uppstå en social isolering när man inte fysiskt kan träffa vänner, närstående och andra 

medstudenter som tidigare. Vissa likheter kan ses mellan isoleringen orsakat av covid-19 och 

med den sociala isolering som många UVAS upplever, dock är den inte helt jämförbar. För 

många unga i dagens samhälle kommer inte den sociala isoleringen att upphöra bara för att 

restriktioner av covid-19 minskar, snarare kan det finnas risk att allt fler unga blir utanför arbete 

och studier vilket visar på behovet av att uppmärksamma målgruppen. 
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE PROFESSIONELLA  

 

 

 

Allmänna frågor: 
1. Vad jobbar du med? Vad är dina arbetsuppgifter? 

2. Hur länge har du arbetat med det? 

3. Vad har du för utbildning? 

4. På vilka sätt kommer du i kontakt med UVAS i ditt yrke? 

5. Hur skulle du definiera eller förklara gruppen UVAS/hemmasittare? 

6. Skulle du säga att det är en vanlig målgrupp du kommer i kontakt med? 

 

Mikronivå: 
7. Varför tror du, utifrån ett professionellt perspektiv, att en person blir UVAS? 

(Kan det finnas flera förhållanden i UVAS liv som är problemfyllda?) 

8. Hur upplever du att de UVAS du kommer i kontakt med mår? 

9. Vilka psykiska hälsoproblem upplever du är vanliga bland UVAS?  

10. Är det vanligt att UVAS som lider av psykisk ohälsa söker hjälp? 

11. Hur upplever du att UVAS får stöd hemifrån, från föräldrar, syskon, vänner, 

närstående? 

12. Upplever du att UVAS söker vård för psykiska hälsoproblem i högre grad än andra 

unga? Isåfall, varför?  

13. Vad tror du kan vara orsaken till UVAS psykiska hälsoproblem? (Är det en orsak till 

att inte studera/arbeta eller en konsekvens?)  

14. Finns det särskilda förhållanden i deras liv som kan bidra till deras psykiska ohälsa? 

15. Finns det särskilda förhållanden i deras liv som kan bidra positivt till deras mående? 

 

Mesonivå/Exonivå 

16. Hur upplever du att UVAS får stöd från professionella för sin psykiska hälsa? 
17. Vilka hinder kan du se för UVAS att få hjälp från professionella? (Stigmatisering, 

tillgängligheten, att ta sig dit, vetskap om symtom, brist på samsyn/samverkan?) 

18. Vilka ingångar/möjligheter finns det för UVAS att få hjälp? 

19. Anser du att mottagningen där du arbetar skulle kunna bli mer tillgänglig för gruppen 

UVAS? Om ja, på vilket sätt? 

20. Hur skulle fler UVAS kunna få hjälp för psykiska hälsoproblem anser du? 

 

Makronivå 
21. Hur anser du att vården i stort/utifrån ett samhälleligt perspektiv skulle kunna bli mer 

tillgänglig för gruppen UVAS? 

22. Ser du möjligheter eller brister för gruppen UVAS i hur professionell hjälp är 

utformad i Sverige? 

23. Finns det något du skulle vilja tillägga eller poängtera utöver det vi har frågat? 
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE UNGA VUXNA  

 

 

 

Allmänt: 

1. Hur gammal är du? 

2. Har du någon familj? 

3. Hur bor du? 

4. Vad har du för utbildning? 

5. Har du någon sysselsättning (tex jobb och studier)? Om nej, hur länge har du varit 

utanför sysselsättning? Om ja, hur länge var du utan sysselsättning?  

 

Mikronivå: 

6. Vad tror du var orsaken till att du hamnade utanför arbete och studier? 

7. Hur upplevde du att du mådde innan du slutade gå i skolan/jobba eller efter? (Var ditt 

mående en orsak till att du slutade gå i skolan/arbeta eller blev det en konsekvens?) 

8. Upplever du att du haft/har psykisk ohälsa? Isåfall, på vilket sätt?  

9. Har du fått stöd från anhöriga (föräldrar, syskon, vänner, annan närstående) i din väg 

att ta dig ur din situation? 

 

Meso/exonivå: 

10. Har du sökt hjälp eller mottagit någon form av vård för din hälsa? Om ja, Fick du den 

hjälp du behövde? Hur såg hjälpen ut? 

11. Upplevde du hinder vid sökande av hjälp, såsom individuella eller kring 

vård/professionella?  

12. Visste du vart du kunde vända dig för att få hjälp för ditt mående? 

13. Gjorde du det själv eller fick du hjälp? 

14. Hur upplevde du att tillgängligheten till hjälp för ditt mående var? Gick det snabbt 

eller fick du vänta? 

15. Hur bemötte professionella dig? 

16. Kände du att den professionella förstod din situation? 

17. Vad anser du är viktigt för ett bra bemötande? 

18. Finns det något i bemötandet eller attityder bland professionella som kan bli bättre? 

 

Makronivå: 

19. Anser du att något kan förbättras för att fler unga ska få hjälp med sitt mående och sin 

situation? I såna fall hur? (exempelvis tillgänglighet, skola, vårdinstanser) 

20. Hur önskar du att hjälpen som finns att tillgå skulle vara utformad? (Samverkan, 

tillgänglighet?) 

21. Finns en förståelse för psykisk ohälsa och/eller att vara utanför arbete eller studier i 

samhället anser du? På till exempel arbetsplatser eller i skolan? 

 

Avslutning 

22. Hur ser dina framtidsplaner ut? 

23. Finns det något du skulle vilja tillägga eller poängtera utöver det vi har frågat? 
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BILAGA 3 – FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE I STUDIE 

 

 

 

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng 

vid Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I 

examensarbetet vill vi undersöka hur unga vuxna utanför arbete och studier (UVAS) och som 

lider av psykisk ohälsa upplever tillgängligheten till hjälp samt hur professionella ser på 

tillgängligheten till hjälp för UVAS. Genom att intervjua professionella som är i kontakt med 

UVAS samt UVAS själva hoppas vi få en djupare förståelse för eventuella individuella eller 
strukturella hinder som kan finnas för att få hjälp. Examensarbetet kommer vara en del av 

Västra Götalandsregionens Vi-projekt med syfte att ge projektet kunskapsunderlag. För att 

samla in underlag önskar vi göra intervjuer som kommer genomföras digitalt via videolänk 

(Skype/Zoom) på grund av rådande Covid-19. Intervjuerna kommer att utgå från en färdig 

intervjuguide med möjlighet att följa upp frågor. Intervjuguiden kan om du önskar delas med 

dig i förväg. 

Du tillfrågas därför som xxx i kommun om du vill delta i denna studie med en intervju. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas, 

samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade materialet 

kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under arbetets gång. De 

inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på ett sådant sätt att de inte 

går att härleda till intervjupersonerna. 
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BILAGA 4 – SAMTYCKESBLANKETT 

 

 

INFORMANTERNAS FÖRSÄKRAN OM SAMTYCKE 

 

- Jag har förstått syftet med studien och är medveten om vad min medverkan i studien innebär 

- Jag kan självständigt bestämma över min deltagande vilket också innebär att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan utan motivering 

- Jag ger mitt samtycke till att studenterna, och inga andra personer, endast får använda 

materialet till uppsatsen 
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