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Abstract 

Då unga individer varken arbetar, studerar eller erhåller annan likvärdig sysselsättning 

skapas problem på olika nivåer eftersom såväl samhälle, familj och individ påverkas. 

Vidare saknas anhörigas perspektiv vilket kan problematiseras utifrån att kunskap kring 

unga individers återgång till sysselsättning är av betydelse och deras anhöriga kan 

tänkas besitta kännedom om ämnet. Studien syftar sammanfattningsvis till att genom 

kvalitativa intervjuer med anhöriga och en professionell person fördjupa kunskapsläget 

samt öka förståelse för deras uppfattning, med fokus på vad som hindrar respektive 

bidrar till unga individers återgång till studier, arbete eller praktik. Studien berör unga 

individer av olika kön i åldrarna 14 till och med 26 år vilka är eller tidigare varit utanför 

studier, arbete eller praktik. Ekologisk systemteori utgör studiens teoretiska 

utgångspunkt och används i en tematisk analys av resultatet. Studien resulterar i ett 

flertal bidragande respektive hindrande faktorer för unga individers återgång. 

Individens motivation, utveckling och relationer kan bidra till men också hindra 

återgång. Detsamma gäller stöd och anpassningar, organisatoriska aspekter samt 

anhöriga. Även normer och regleringar kan verka bidragande samt hindrande för unga 

individers återgång till studier, arbete eller praktik. Därutöver visar resultatet att unga 

individers återgång hindras av psykisk ohälsa, händelser, ekonomiska aspekter samt av 

den tid som individen varit utanför studier, arbete eller praktik. Studien görs som en 

del av Vi-projektet. 
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1. INLEDNING 

Det är viktigt för omgivningen att förstå att det går bara inte att tvinga dem till skolan […] ska jag bära 
min 15-åring till skolan så att hon får ångest? (Nilsson, 2020, s.13). 

Citatet kommer från en förälder till tre barn som är hemmasittare, de går alltså inte till skolan. Att 

då tvinga barnen till skolan ses däremot inte som en hållbar lösning.  

I skrivandets stund är det många världen över som befinner sig i hemmet, antingen med eller utan 

sysselsättning, med anledning av coronapandemin. Att individer sitter hemma utan sysselsättning 

är dock ingen ny företeelse. Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2016:94, s.18–19) är 

skolfrånvaro idag ett utbrett fenomen i Sverige vilket under senare år uppmärksammats av 

samhället och kan få konsekvenser för individens framtida studie- och arbetsmöjligheter. Idag är 

det även vanligt förekommande i Sverige att som ung vuxen varken arbeta eller studera, år 2017 

beräknades gruppen till 127 600 unga mellan 15 och 29 år. Gruppen beskrivs som heterogen och 

en stor andel av dessa saknar en gymnasieexamen. Dessa personer riskerar att i högre grad än andra 

i samma ålder hamna i kriminalitet, ekonomisk utsatthet eller drabbas av psykisk ohälsa (Jfr SOU 

2018:11, s.12–13, 78, 93–94). Vidare kan många unga vuxna i denna situation drabbas av 

exempelvis fysiska besvär, stress- eller sömnrelaterade problem, oro, rädsla, dåligt självförtroende 

och depression (SOU 2017:9, s.53–54; SOU 2018:11, s.93). Att unga individer varken arbetar eller 

studerar medför konsekvenser för den enskilda individen likväl som det utgör ett samhällsproblem 

(Jfr Ruesga-Benito, González-Laxe, & Picatoste, 2018, s.2). 

Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2016:94, s.18) påverkas även föräldrar av barns 

skolfrånvaro. Det kan förstås exemplifieras av Nilssons artikel (2020, s.13–15), där föräldern 

beskriver svårigheter i att få tillvaron att gå ihop. Det kan även tänkas att föräldrar ofta är de 

personer med mest kunskap om sina barns mående och vad som orsakat hemmasittandet, vilket 

också framkommer i citatet ovan. Därutöver visar tidigare forskning att föräldrar kan ha värdefull 

betydelse för unga vuxna som varken arbetar eller studerar (Jfr Skolverket, 2010, s.26–84; Kearney, 

2008a, s.460; Kearney, 2008b, s.5–162). 

Denna studie har gjorts som en del av “Vi-projektet”, vilket bedrivs i Västra Götalandsregionen 

under ledning av Tomas Rydsmo, rektor på Dalslands folkhögskola (Madeleine Sultán Sjöqvist, 

personlig kommunikation, 15 maj 2020). Projektet inriktas mot unga vuxna i åldern 15–24 som är 

utanför arbete eller studier (UVAS). Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden och ägs av 

folkhögskoleförvaltningen som tillsammans med flera samverkande aktörer arbetar för målet att 

unga kvinnor och män ska äga sin framtid (Vi–projektet Äg din framtid!, personlig kommunikation, 

19 februari 2020). 

1.1 Problemformulering 
Enligt ovan framgår att då unga individer varken arbetar, studerar eller erhåller annan likvärdig 

sysselsättning uppstår konsekvenser för såväl samhälle, familj och individ. Likväl framgår att 

föräldrar kan ha stor betydelse i relation till unga individer utan sysselsättning. Trots att fenomenet 

kan betraktas som ett samhällsproblem, och att föräldrar är av stor betydelse, råder en lucka 

gällande kunskap utifrån anhörigas perspektiv. Eftersom Statens offentliga utredning (SOU 
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2018:11, s.12) framhåller vikten av kunskap kring ungas återgång till sysselsättning kan det antas att 

kunskapsläget behöver fördjupas. 

Utmärkande för praktiker inom socialt arbete är att individen betraktas i relation till det totala 

sammanhang som individens familj och sociala omgivning utgör (Jfr Payne, 2015, s.241). Praktiker 

inom socialt arbete kan därför anses arbeta med samhälleliga problem såväl som med individer, 

individens familj och övrig omgivning. Därför kan studien anses utgöra relevans för socialt arbete.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsarbetet är att utifrån ekologisk systemteori fördjupa kunskapsläget och öka 

förståelsen kring anhörigas respektive en professionell persons uppfattning av varför unga individer 

varken arbetar, studerar eller erhåller praktik, med avseende på vad som kan bidra till respektive 

hindra ungas återgång till sådan sysselsättning. 

Utifrån uppsatsens syfte är frågeställningarna följande:  

• Vad bidrar till unga individers återgång till arbete, studier eller praktik utifrån anhörigas 

respektive en professionell persons uppfattning? 

• Vad hindrar unga individers återgång till arbete, studier eller praktik utifrån anhörigas 

respektive en professionell persons uppfattning? 

1.3 Avgränsningar 
Studien har avgränsats till Sverige. Studien har vidare avgränsats till att undersöka uppfattningar 

gällande unga individer mellan 14 och 26 år, vilka är eller har varit utanför sysselsättning i form av 

arbete, studier eller praktik.  

Till följd av studiens syfte och frågeställningar kommer studien således inte fokusera på orsaker till 

att den unga individen hamnade utanför arbete, studier eller praktik. Detsamma gäller vad som 

bidrar till respektive hindrar att en individ fortsätter med sin sysselsättning efter återgång. Hur de 

anhöriga upplever att situationen har påverkat deras egen situation, känslor och mående kommer 

inte heller behandlas. 

1.4 Begreppsdefinitioner 
Unga individer: när begreppet unga individer används åsyftas individer under 30 år vilka i nuläget är 

eller tidigare varit utanför studier, arbete eller praktik.  

Anhöriga: när begreppet anhöriga används framöver åsyftas den unga individens föräldrar eller nära 

släktingar. 

Studier: När begreppet studier används åsyftas att den unga individen studerar, oavsett studieform. 

Exempelvis betraktas påbörjande av distansbaserade studier som återgång till studier, av oss som 

skribenter.  

Sysselsättning: I denna studie används begreppet som ett samlingsbegrepp för arbete, studier och 

annan likvärdig sysselsättning (exempelvis arbetsträning eller praktik). 
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NEET: Begreppet NEET avser unga personer vilka varken erhåller arbete, studier eller träning 

(Ruesga-Benito, González-Laxe och Picatosce, 2018, s.1). 

1.5 Disposition 
Fortsättningsvis följs studien av en forskningsöversikt avseende presentation och reflektion av 

tidigare forskning med relevans för studien. Därefter erhåller studien ett avsnitt kring teori där 

studiens teoretiska utgångspunkt, ekologisk systemteori, presenteras. Teoriavsnittet följs av ett 

metodavsnitt där valet av kvalitativ forskningsmetod och tematisk analys beskrivs. Därefter finns 

avsnittet resultat, där studiens resultat presenteras såväl som analyseras i relation till ekologisk 

systemteori. Resultatavsnittet följs av ett avsnitt benämnt diskussion där studiens syfte och 

frågeställningar besvaras och analysen av ekologisk systemteori summeras. I avsnittet diskussion 

diskuteras resultatet även i relation till tidigare forskning och metod samt avslutas med 

implikationer för det sociala arbetets praktik och framtida forskning.  

2. FORSKNINGSÖVERSIKT OM UNGA INDIVIDER UTAN 

SYSSELSÄTTNING 

Följande avsnitt presenterar tidigare forskning om unga individer utan sysselsättning, utifrån tre 

teman som vi vid inläsning av ämnet betraktat centrala: faktorer kopplade till unga individer utanför 

sysselsättning, önskat stöd och insatser samt faktorer som hindrar respektive bidrar till återgång. Sökprocessen 

presenteras inledningsvis och avsnittet avslutas med en reflektion över kunskapsläget.  

2.1 Sökprocess 
Inledningsvis lästes tre av Statens offentliga utredningar (SOU 2016:94; SOU 2017:9; SOU 
2018:11) vilket bidrog till en överblick av ämnet. Därmed kunde relevanta källor uppsökas, vilka 
medförde fler källor. Genom processen upptäcktes även sökord vilka användes i fortsatt 
sökprocess. 

Den databas som främst har använts i sökandet efter forskning är Uppsala Universitetsbibliotek, 
www.uu.ub.se. Även google scholar och webbplatsen google har använts, men då för att söka efter 
de rapporter som tidigare forskning samt Statens offentliga utredningar hänvisat till. Sökningen 
övergick sedan till användningen av olika kombinationer av sökord. Vi började med sökord som 
UVAS, skolfrånvaro, skolk, unga arbetslösa, insatser, arbetslöshet och kombinationer av dessa. Då 
de inte gav relevanta resultat övergick vi till kombinationer av engelska begrepp, som school 
withdrawal, truancy, employment, welfare services, interventions och experiences. De sökord som 
ledde fram till relevant forskning var kombinationer av neet*, exit, “labour market”, parents, 
unemployment, “school absenteeism” och Christopher A. Kearney. Det sistnämnda sökordet 
användes med anledning av att denne författare framhålls som en av världens främsta forskare 
inom skolfrånvaro (SOU 2016:94, s.150). Användning av rapporter motiverar vi utifrån att de 
kompletterar forskningsfältet där vetenskapliga artiklar ej funnits. 

2.2 Faktorer kopplade till unga individer utanför sysselsättning 
Tidigt i sökprocessen visade forskningen på en koppling mellan att i skolålder ha en hög 

skolfrånvaro och som ung vuxen stå utanför arbete och studier (Jfr Spencer, 2009, s.309; Kearney, 

2008b, s.152–155; OECD, 2016, s.77). Av den anledningen sökte vi även forskning kring hög och 

långvarig skolfrånvaro, vilken utgör en betydande del av nedanstående forskningsöversikt.  
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2.2.1 Skolfrånvaro  

Det kan utifrån tidigare forskning konstateras att en elevs långvariga ogiltiga frånvaro ej kan 

förklaras av en enskild anledning utan beror snarare på en kombination av flera faktorer och 

komplexa förhållanden (Skolverket, 2010, s.26; Kearney, 2008a, s.11–22). Skolverket (2010, s.18–

25) har ur ett elev- och skolperspektiv undersökt vad som orsakar långvarig frånvaro och hur skolor 

arbetar förebyggande. Enkäter och intervjuer genomfördes. Enligt Skolverket (2010, s.26–35) kan 

orsaker till långvarig ogiltig frånvaro vara pedagogiska skolfaktorer (exempelvis att särskilt stöd 

uteblir trots behov eller att diagnoser ställs för sent eller felaktigt). Vidare nämns organisatoriska 

skolfaktorer (exempelvis klasstorlek, bristande närvarosystem, för hög grad av självständigt arbete 

eller otydlig ansvarsfördelning mellan skolpersonal). Strand (2013, s.7–41) undersökte i sin 

avhandling, utifrån systemteori, hur skolans dokumenterade stödinsatser verkat i förhållande till 

elever. Undersökningen genomfördes genom en kvantitativ analys av skolans dokumentation och 

kvalitativa intervjuer med elever och skolpersonal. I USA har Spencer (2009, s.309–311) genom en 

kumulativ granskning och analys av skoldokument studerat olika sätt som erfarenheter av skolan 

kan påverka ett skolkande beteende. I studierna återkommer skolans utformning av stödinsatser, 

särskilt där elever inte görs delaktiga, som en bidragande faktor till skolfrånvaro (Spencer, 2009, 

s.312–313; Strand, 2013, s.67–75). 

Enligt Skolverket (2010, s.26–39) kan orsaker till långvarig ogiltig frånvaro även vara sociala 

skolfaktorer samt faktorer som hör till familjen eller hemmet. Sociala skolfaktorer är kränkningar, 

trakasserier, socialt utanförskap, grupptryck, mobbning och konflikter. Bristfälliga relationer till 

andra elever samt lärare kan bidra till skolfrånvaro, även lärares attityder och bristande bemötande 

(Skolverket, 2010, s.26–39; Strand, 2013, s.72–77). Kearney (2008a, s.452) har sammanställt 

forskning efter år 2000 för att skapa en genomgång av samtida forskning kring skolfrånvaro. 

Kearney (2008b, s.2) skriver i sin bok om orsaker till skolfrånvaro samt hur elever kan bli behjälpta 

att komma tillbaka till skolan. Kearney (2008a, s.460; 2008b, s.5, 156) menar att ekonomisk 

utsatthet, hemlöshet och att barn far illa eller får klara sig själva kan kopplas till skolfrånvaro. 

Upplevelser av påfrestningar inom familjen som konflikter, kommunikationsproblem, dålig 

sammanhållning eller isolering kan även bidra till skolfrånvaro (Kearney, 2008a, s.452–461; 

Kearney, 2008b, s.106, 156–161; Skolverket, 2010, s.39–41). Skolfrånvaro kan uppstå som en följd 

av att en förälder har en psykisk funktionsnedsättning, allvarlig ångest, depression, sjukdom eller 

missbruk som antingen kräver barnets hjälp eller skapar ett behov av att barnet utför sysslor eller 

ärenden (Kearney, 2008b, s.5).  

Skolfrånvaro kan vidare kopplas till fysisk och psykisk ohälsa, olika riskbeteenden, bristande 

motivation och meningsfullhet samt läs- och skrivsvårigheter. Till psykisk ohälsa kan bland annat 

depression, ångest, stress, känslor av ensamhet, isolering och fobier räknas. Skolfrånvaro kan vidare 

kopplas till riskbeteenden, exempelvis missbruk och självmordsförsök. Huruvida skolfrånvaro 

bidrar till riskbeteenden eller omvänt är dock oklart (Kearney, 2008a, s.455–458; Strand, 2013, 

s.67–77; Kearney, 2008b, s.6, 151–164).  

2.2.2 Att avsluta studier (drop-outs) 
Flera av ovanstående faktorer och fenomen kan enligt Kearney (2008a, s.151–155) även kopplas 

till att elever avslutar sina studier (drop-outs). Ytterligare anledningar till att elever avslutar sina 

studier är avstängning från skola eller bosättning i oorganiserade eller fattiga områden vilka inte 
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sällan innefattar bristfälligt stöd. Att bo i ett område med flertal arbetsmöjligheter som kräver 

enbart lite utbildning, utgör också en risk. Bristande stödinsatser i skolan och upprepande byten 

mellan skolor har också betydelse. Vidare kan upplevelser av ekonomisk press, strävan efter att 

arbeta samt trauman påverka (Kearney, 2008b, s.151–155).  

2.2.3 Att inte erhålla sysselsättning  
OECD (2016, s.71) har utfört en omfattande analys av statistisk kring missgynnade ungdomar i 

Sverige i relation till arbetsmarknad och yrkesutbildning. Föräldrar till NEETs har i genomsnitt 

lägre utbildning än föräldrar till unga som inte blivit NEET (OECD, 2016, s.71). Strandh, 

Winefield, Nilsson och Hammarström (2014, s.440–442) genomförde en kvantitativ studie med 

inslag av kvalitativa intervjuer, i norra Sverige. Studien syftade till att analysera långsiktiga indirekta 

effekter för unga arbetslösa. Där framgår att det finns ett signifikant samband mellan psykisk ohälsa 

och ungdomsarbetslöshet. Vidare löper unga personer med låg utbildning, enligt OECD (2016, 

s.50–51), högre risk att bli NEET. 

2.3 Önskat stöd och insatser  
Nedan följer tidigare forskning kring vad den unga individen respektive föräldrar uppgett som 

önskat stöd och insatser.  

2.3.1 I relation till skolfrånvaro  

Skolverket (2010, s.75–80) skriver att en bra skolmiljö, innefattande förtroendefulla relationer, 

engagemang och delaktighet, är önskvärt för elevers vilja att närvara till skolan. Även bra relationer 

till och bemötande av personal på skolan beskrivs som viktigt. Eleverna uttrycker ett behov av att 

känna sig sedda och bekräftade men även att rimliga krav ställs. Det framhålls även att negativa 

förändringar behöver upptäckas och åtgärdas i tid. Även frånvaroregistrering och system för 

uppföljning behöver fungera på ett bra och effektivt sätt (Skolverket, 2010, s.75–80).  

Skolverket (2008, s.15) utgår från ett antal frågeställningar som rör exempelvis orsaker till långvarig 

skolfrånvaro och hur situationen för dessa elever ser ut. Myndigheten kartlägger den ogiltiga 

frånvaron och genomför intervjuer. Föräldrarna till barn med psykiatrisk funktionsnedsättning 

menar att skolans organisering av stödet blir mer stämplande för barnen än själva diagnosen. 

Föräldrarna ser ett behov av fler individuella och anpassade lösningar (Skolverket, 2008, s.80–81). 

2.3.2 I relation till att inte erhålla sysselsättning 

Aaltonen, Berg och Ikäheimo (2016 s.8, 65–101) syftar till att beskriva unga personers perspektiv 

på att använda välfärdstjänster samt de professionellas perspektiv på gruppens användande. 

Undersökningen genomfördes i Finland där professionella och unga klienter (18–29 år) 

intervjuades. De unga vuxna uttryckte önskemål kring ökad tillgänglighet med exempelvis ökade 

öppettider och onlinetjänster. Intervjupersonerna önskade även fysiska möten med professionella 

samt en långvarig relation till en professionell. Ökat stöd utifrån olika behov, jobbsökande samt 

information om möjlighet till vidareutbildning önskas. Professionella behöver vidare beakta den 

ungas perspektiv och ta den unga på allvar.  
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2.4 Faktorer som bidrar till respektive hindrar återgång 
Nedan följer tidigare forskning kring vad som kan bidra till respektive hindra unga individers 

återgång till sysselsättning. 

2.4.1 Skolnärvaro  
Bland anledningar till att elever återgår till skolan skriver Skolverket (2010, s.42) om vuxnas 

förmåga att stötta, ställa rimliga krav, förmedla hopp och övrigt bemötande som betydelsefulla 

faktorer. Även lärare poängterar vikten av deras engagemang för elevernas delaktighet i skolan 

(Strand, 2013, s.72). Skolverket (2010, s.42) och Strand (2013, s.71) poängterar betydelsen av 

individuella lösningar samt samverkan mellan vuxna i skolan och hemmet. Kearney (2008b, s.3–

11) lyfter att orsaken till frånvaron först behöver hanteras innan åtgärder kan göras. Dessutom 

krävs en förståelse för vad eleven tjänar på att ej gå till skolan, för att utifrån det undanröja hinder 

för skolnärvaro. 

Kearney (2008b, s.11–21) skriver vidare om anledningar som kan förklara varför elever inte återgår 

till skolan. Anledningar kan vara att undvika skolrelaterad stress, rädsla för en specifik skolsituation 

eller lektion samt vilja att undkomma obehagliga sociala eller värderande situationer i skolan.  

2.4.2 Återgång till sysselsättning 
Selenko och Pils (2019 s.295–298) har undersökt vilka faktorer som kan bidra till att arbetslösa 

ungdomar lyckas i arbetsträningsprogram i Österrike utifrån rapporter samt personliga register från 

deltagande ungdomar. Där framkom att socialt stöd, särskilt från föräldrar, är en betydelsefull 

faktor för att unga ska lyckas i arbetsträningsprogram. Även Robertson (2018, s.761–762) har 

undersökt vilken påverkan program kan ha för unga med erfarenhet av att vara NEET, dock utifrån 

intervjuer. Faktorer av betydelse för ungdomarna var aktiviteter och utmaningar vilka bidrar till 

personlig utveckling, självförtroende och en känsla av sammanhang respektive meningsfullhet. 

Stöd i att identifiera egna livsmål samt möjlighet att finna sin studie- eller arbetsidentitet var 

ytterligare faktorer av betydelse. 

Anledningar till att unga vuxna inte återgår till sysselsättning beskrivs fortsättningsvis. Andersson, 

Gullberg, Brännström och Mörtvik (2015, s.14) utgår i sin studie från statistik av Försäkringskassan 

och Statistiska Centralbyrån. De undersökte frågan om vilka långsiktiga konsekvenser individers 

perioder av ekonomisk inaktivitet har för arbetsmarknadsetablering och inkomst. En längre period 

av arbetslöshet och inaktivitet medför att individen dras allt längre bort från arbetsmarknaden 

(OECD, 2016, s.73; Andersson, Gullberg Brännström & Mörtvik, 2015, s.30). Även Selenko och 

Pils (2019, s.295–298) visar att själva erfarenheten av att vara NEET kan påverka framtida 

framgångar. Möjligheten att lyckas i arbetsträningsprogram påverkas negativt av de ärr som tidigare 

motgångar lämnat, mer precist de faktorer som tidigare påverkat den ungas mentala hälsa. 

Vidare studerar Angelin (2009, s.14) frågor kring arbetslösa unga vuxna under den ekonomiska 

krisen på 1900-talet, deras situation och upplevda konsekvenser. Intervjuer med unga vuxna 

genomfördes, där tillgången till arbetsplatser beskrevs som en svårighet för att återgå till arbete. 

Regleringar inom samt svårigheter i kontakt med myndigheter beskrivs också som hinder. I studien 

beskrivs en rundgång mellan olika ersättningssystem samt upplevelser av att hamnat i kläm mellan 

regelverk (Angelin, 2009, s.209, 223).  
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Lidströms (2009, s.11) avhandling kring frågor om ungas (25–29 år) upplevelser av övergången 

mellan skola och arbete baseras på intervjuer med arbetslösa unga vuxna. En strukturell 

handlingsteori (careershipteori) användes. Där framkom att unga vuxna kan sluta söka 

hjälp/insatser och istället försöka klara sig själva ifall professionella upplevs vara ifrågasättande eller 

misstänksamma gentemot den unga (Jfr Lidström, 2009, s.99–103; Aaltonen, Berg & Ikäheimo, 

2016, s.103). Faktorer som av unga arbetslösa vuxna beskrivs hindra dem från att anställas är fysisk 

och psykisk ohälsa, sociala problem, personliga svårigheter, bristande ekonomi, låg utbildning samt 

känslor av hopplöshet och frustration (Angelin, 2009, s.207–208). 

2.5 Reflektioner över kunskapsläget 
Kunskapsområdets viktigaste aspekter kan sammanfattas enligt följande. Faktorer kopplade till 

unga individer utanför sysselsättning är komplexa (Skolverket, 2010, s.26; Kearney, 2008a, s.11–

22). Framförallt nämns faktorer kopplade till skolan, relationer och den egna individen. Gällande 

skola nämns skolans utformning av stöd och anpassning respektive sociala sammanhang. 

Relationer till andra elever, lärare och inom familjen kan påverka. Gällande individen nämns egna 

svårigheter, motivation samt psykiska ohälsa (Jfr Spencer, 2009, s.312–313; Strand, 2013, s.67–77; 

Skolverket, 2010, s.26–39; Kearney, 2008a, s.455–458; Kearney, 2008b, s.6, 151–164). Ytterligare 

faktorer är ekonomisk press och låg utbildning (Jfr Kearney, 2008b, s.151–155; OECD, 2016, s.50–

71). Det stöd och insatser som önskas gäller aktörers utformning av stöd och insatser respektive 

organisering och tillgänglighet. Vidare önskas individuella anpassningar, ett gott bemötande och 

goda relationer (Jfr Skolverket, 2010, s.75–80; Skolverket, 2008, s.80–81; Aaltonen, Berg & 

Ikäheimo, 2016, s.65–101). Bidragande faktorer till återgång är individens utveckling, känsla av 

meningsfullhet, gott bemötande och stöd av vuxna, individuella lösningar och samverkan (Jfr 

Skolverket, 2010, s.42; Strand, 2013, s.71; Selenko & Pils, 2019, s.295–298; Robertson, 2018, s.761–

762). Hindrande faktorer till återgång är individens undvikande agerande, erfarenheten av att ha 

varit utan sysselsättning samt regleringar. Ytterligare hinder kan vara individens känslor och 

svårigheter, ekonomisk situation och låg utbildning (Jfr Kearney, 2008b, s.11–21; OECD, 2016, 

s.73; Andersson, Gullberg, Brännström & Mörtvik, 2015, s.30; Selenko & Pils, 2019, s.295–298; 

Angelin, 2009, s.207–223). 

Av forskningsöversikten kan vi utläsa att tidigare forskning på området har genomförts kvalitativt 

såväl som kvantitativt. Dessutom har unga individers perspektiv fångats. Professionellas röst har 

också beaktats. Däremot förekommer sällan föräldrars perspektiv i tidigare forskning, vilket tycks 

utgöra en kunskapslucka. Det kan kritiseras utifrån att tidigare forskning visar att föräldrar kan ha 

värdefull betydelse för unga individer (Jfr Skolverket, 2010, s.26–84; Kearney, 2008a, s.460; 

Kearney, 2008b, s.5–162). Det förekommer även en större mängd forskning kring individer under 

18 år än om äldre individer. Det finns avsevärt mer forskning kring faktorer kopplade till unga 

individer utan sysselsättning än kring önskat stöd och insatser respektive faktorer som bidrar till 

respektive hindrar återgång. Frågan kring vilka faktorer som kan bidra till och hindra återgång tycks 

utifrån vår forskningsöversikt vara något utav en kunskapslucka. Det kan enligt vår mening 

kritiseras eftersom Statens offentliga utredning (SOU 2018:11, s.12) framhåller betydelsen av 

kunskap kring hur unga kan komma tillbaka till arbete eller studier. Därav anser vi att en studie 

med syftet att öka förståelsen för främst anhörigas perspektiv kring vad som bidrar till respektive 

hindrar unga individers återgång till studier, arbete eller annan likvärdig sysselsättning är av 

relevans. 
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3. TEORI 

Följande teoriavsnitt behandlar bakgrund, presentation och diskussion om ekologisk systemteori. 

3.1 Teoribakgrund 
Systemteori utgörs i vetenskaplig mening av att individer respektive handlingar och interaktioner 

individer emellan betraktas som system. Interaktioner och handlingar samt andra strukturer som 

förekommer i relationer individer emellan utgör ett socialt system. Förutom att enskilda individer 

kan betraktas som ett system kan därutöver en grupp individer tillsammans betraktas som ett 

system varigenom sociala system förekommer (Jfr Parson, 1951, s.3–25). Payne (2015, s.240–253) 

anger, i relation till systemteori, att ett system exempelvis kan vara familj och vänner (informella 

eller naturliga system), professionella grupperingar (formella system) eller skolor (samhälleliga 

system). I enlighet med systemteori kan system delas in i makrosystem, mesosystem samt 

mikrosystem. Ett system kan dessutom innefatta flera mindre system (Payne, 2015, s.140–244). 

Då systemteori medför ett fokus på helhet, exempelvis gällande olika systems samverkan med 

varandra, finns likheter med ett holistiskt perspektiv (Jfr Payne, 2015, s.241; Sohlberg & Sohlberg, 

2019, s.106). Systemteori utgörs vidare av en idé om att verkligheten innefattar olika system vilka 

medför påverkan på andra system (Jfr Parson, 1951, s.3–25). Denna uppfattning om hur världen 

är beskaffad kan enligt vår mening utgöra en ontologisk utgångspunkt (Jfr Sohlberg & Sohlberg, 

2019, s.32). 

På 1970-talet kom systemteori att användas rikligt inom socialt arbete, där ett huvudsakligt intresse 

var olika systems tillvägagångssätt att behålla, reproducera och anpassa sig till förändringar. Två 

olika former av systemteori användes inom socialt arbete, nämligen generell systemteori och 

ekologisk systemteori (Payne, 2015, s.240–251). Generell systemteori inriktas på de principer som 

generellt sett används av system (Wachs, 2000, s.264–265). Den generella systemteorin har, i 

relation till socialt arbete, kommit att ersättas av den ekologiska systemteorin (Payne, 2015, s.240–

251). Därmed utgår studien från just ekologisk systemteori, då vi anser att den i jämförelse med 

andra former av systemteori utgör mest relevans.  

3.2 Ekologisk systemteori 
Bronfenbrenner (1979, s.7) definierade den ekologiska miljön som en förlängning av den givna 

miljön (setting) som en människa påverkas i. Den beskrivs fortsättningsvis bestå av strukturer som 

indirekt påverkar en människa (Bronfenbrenner, 1979, s.22). Strukturerna är uppdelade i mikro-, 

meso-, exo-, och makrosystem, vilka innehåller interaktioner mellan olika system och miljöer. Till 

mikrosystemet räknas de interaktioner mellan människor i den givna, specifika miljön, exempelvis 

hemmet eller skolan, som en viss person upplever. Mesosystemet innefattar relationen mellan två 

eller flera givna miljöer som en viss person är aktiv i, exempelvis relationen mellan hem och skola. 

Det kan även beskrivas som ett system av mikrosystem. Till exosystemet hör specifika miljöer som 

en viss person inte är aktiv i men som däremot påverkar dem, exempelvis kan situationen på 

föräldrarnas arbetsplats påverka miljön i hemmet för barnen. Makrosystem beskrivs som strukturer 

och regleringar vilka påverkar innehållet i de lägre systemen, som hur ett klassrum ska vara utformat 

eller hur undervisning ska ske (Bronfenbrenner, 1979, s.21–26). Bronfenbrenner (1979, s.21) skrev 

även att en människa utvecklas genom en ömsesidig anpassning mellan den aktive personen och 
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egenskaperna hos de specifika miljöer som personen befinner sig i. Personens utveckling påverkas 

av relationen mellan direkta enskilda miljöer och den kontext som dessa miljöer befinner sig i.  

Payne (2015, s.241, 249) skriver att den ekologiska systemteorin har fortsatt att utvecklas, där 

Gitterman och Germain fått stor betydelse. Payne (2015, s.263) skriver att Gitterman och Germain 

synliggör begrepp inom ekologisk systemteori. Relevanta begrepp för studien är system, 

ömsesidighet, anpassning, anpassningsbarhet, passform, naturlig miljö, makt, livsförlopp, 

livsstressorer, stress och motståndskraft (Payne, 2015, s.240, 262–264). Ömsesidighet beskrivs som 

utbyten i båda riktningar mellan människor och omgivning. Anpassning inbegriper förändringar 

hos en individ eller miljö som förbättrar passformen. Anpassningsbarhet kan ses som människans 

förmåga att anpassa sig till omgivningen och beskrivs främja eller hindra en människas utveckling 

och välbefinnande. Passform innebär hur en människas behov, förmåga och mål överensstämmer 

med omgivningens. Naturlig miljö innefattar det sociala och fysiska sammanhang en människa 

befinner sig i. Makt förekommer främst i form av maktmissbruk och innebär ett stöd för vissa 

gruppers intressen vilket medför destruktiva utbyten och förtryck. Livsförlopp innefattar de olika 

sätt som individuell och miljömässig utveckling kan ske på. Livsstressorer beskrivs som händelser 

som påverkar anpassningen och passformen mellan människa och omgivning. Exempelvis kan en 

motgång i skolan tolkas påverka hur individen hanterar andra svårigheter. Livsstressorerna kan 

skapa stress hos individen vilken förklaras som individens respons på olika påfrestningar i livet. 

Motståndskraft beskrivs som en individs förmåga att återhämta sig efter svårigheter och motgångar. 

Ett system kan förklaras som gränser genom vilka energi flödar, exempelvis en individ, en grupp 

eller ett samhälle. Systemen kan gå in i varandra och ett system kan innehålla flera mindre system. 

Systemet “familj” består exempelvis av flera individers system (Payne, 2015, s.240, 262–264). 

3.3 Teoridiskussion 
Som tidigare nämnts är vårt syfte att utifrån ekologisk systemteori fördjupa kunskapsläget och öka 

förståelsen kring anhörigas respektive en professionell persons uppfattning av varför unga individer 

varken arbetar, studerar eller erhåller praktik, med avseende på vad som kan bidra till respektive 

hindra ungas återgång till sådan sysselsättning. Att ekologisk systemteori förhåller sig till strukturer 

på olika nivåer som exempelvis enskilda individer, familj och skola samt till deras interaktion och 

påverkan på varandra, relateras till vårt syfte (Jfr Bronfenbrenner, 1979, s.7–26). Genom att studera 

system i relation till varandra ges exempelvis förståelse för individers samspel med och påverkan 

på varandra inom familjen eller samhället (Payne, 2015, s.240). Då förståelse ofta nås genom 

utförande av kvalitativa studier, snarare än kvantitativa studier, anser vi att systemteori är av 

relevans i relation till vår metod (Jfr Sohlberg & Sohlberg, 2019, s.178–235). Vid analys av empiri 

har tolkning skett abduktivt, vi har alltså pendlat mellan empiri och ekologisk systemteori kring 

studiens båda frågeställningar (Jfr Padgett, 2017, s.13).  

Valet av ekologisk systemteori kan däremot ha utgjort en begränsning för studien. Systemteori kan 

nämligen ej bidra med förståelse för vad som kan komma att hända i systemet framöver. 

Systemteori kan vidare ej bistå med att lösa problem. Däremot finns möjlighet att systemteori bistår 

med förståelse av situationer, vilken i sin tur kan ha betydelse för framtidens problemlösningar 

(Payne, 2015, s.243). 

I relation till vår forskningsöversikt kan följande kopplingar göras. Systemteori har tidigare använts 

i forskning kring unga individer, nämligen av Strand (2013), dock inte i relation till anhörigas 
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perspektiv. I tidigare forskning beskrivs att elevers långvariga ogiltiga frånvaro beror på komplexa 

förhållanden (Jfr Skolverket, 2010, s.26; Kearney, 2008a, s.11–22). Det kan relateras till 

systemteorins syn på att allt har ett samband med allting annat (Jfr Payne, 2015, s.242). 

Forskningsöversikten visar även på att flera olika faktorer, både strukturella och individuella, 

samspelar i relation till unga individer utan sysselsättning. Genom användningen av ekologisk 

systemteori har dessa olika aspekter på olika nivåer i samhället kunnat systematiseras och kartläggas 

(Jfr Payne, 2015, s.239). Tidigare forskning berör exempelvis relationen mellan unga individer utan 

sysselsättning och de professionella dem möter (Jfr Aaltonen, Berg & Ikäheimo, 2016, s.65–103; 

Lidström, 2009, s.99–103; Skolverket, 2010, s.26–35; Spencer, 2009, s.312–313; Strand, 2013, s.67–

75). Därför kan användningen av ekologisk systemteori tänkas kunna bidra till implikationer kring 

hur praktiker inom socialt arbete bör arbeta i relation till konsekvenser som kan uppkomma 

alternativt redan uppkommit (Jfr Payne, 2015, s.251).  

4. Metod och material 

Följande metodavsnitt behandlar beskrivning av studiens forskningsansats, metod för insamling av 

empiri samt analysmetod. Därefter följer diskussion kring metoden. 

4.1 Forskningsansats  
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod, vilken utgår från deltagarnas 

uppfattning, med anledning av att vår studie syftar till att söka förståelse för anhörigas och en 

professionell persons uppfattning (Jfr Alvesson & Sköldberg, 2017, s.17). Padgett (2017, s.16–18) 

skriver att kvalitativ metod är lämplig vid studier av deltagarnas egna upplevelser eller när en 

djupare förståelse av ett fenomen eftersöks. Kunskapen är grundad i deltagarnas berättelser samt 

den tolkning vi har gjort av dessa, den har skapats av deltagaren och oss skribenter tillsammans (Jfr 

Ruth, 1991, s.278). Den kvalitativa metoden skulle kunna anses utgå från en holistisk kunskapssyn 

som fokuserar på helheten, vilken är något utöver summan av de olika delarna. En holistisk 

kunskapssyn kan tolkas medföra den ontologiska uppfattningen att världen består av strukturer 

eller system på olika nivåer (Ruth, 1991, s.277–278; Sohlberg & Sohlberg, 2019, s.106).  

Enligt Ruth (1991, s.278) är kvalitativ forskning hermeneutisk, vilket motiverar att vår studie även 

utgår från en hermeneutisk forskningsansats. Kunskapsprocessen sker då via tolkning där 

människans förförståelse av världen, som erfarenheter och den kontext individen befinner sig i, 

blir en viktig utgångspunkt. Tolkningsprocessen förklaras ofta som en cirkel eller spiral där 

forskaren pendlar mellan del och helhet eller förförståelse och empiri. Empirin behöver förstås i 

förhållande till en kontext för att förståelse för fenomenet ska uppnås (Jfr Alvesson & Sköldberg, 

2017, s.133–135; Sohlberg & Sohlberg, 2019, s.87). 

4.2 Metodval  
Insamlingen av empiri har gjorts genom semistrukturerade intervjuer. Metoden motiveras genom 

att intervjupersonernas egna erfarenheter och upplevelser har kunnat inhämtas (Sohlberg & 

Sohlberg, 2019, s.160–161) vilket ger möjlighet att besvara frågeställningarna och uppnå syftet med 

studien. 
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Två olika intervjuguider har använts, en till anhöriga (se Bilaga 2) och en till den professionella 

personen (se Bilaga 3). Intervjuguiderna utarbetades inför genomförandet av intervjuer och bestod 

av öppna frågor samt följdfrågor. De var av en semistrukturell karaktär då frågorna och 

följdfrågorna användes flexibelt med anpassning till varje specifikt samtal (Jfr Padgett, 2017, s.115). 

Frågorna utarbetades med koppling till studiens syfte och frågeställningar samt den teoretiska 

utgångspunkt vi valt. Genom semistrukturerade intervjuer gavs intervjupersonerna möjlighet att 

utifrån frågorna fritt berätta om sina upplevelser och tankar. Empirin bidrog till att våra 

frågeställningar kunde besvaras. 

4.3 Urval 
För att finna relevanta deltagare till det som avsågs studeras, lämpade sig ett strategiskt urval där 

individer kunde handplockas till deltagare beroende på deras egenskaper eller erfarenheter. 

Urvalsmetoden anses legitim inom kvalitativ forskning (Ruth, 1991, s.280). 

Vi ville ursprungligen, genom kontakt med Vi-projektet, rekrytera anhöriga till unga vuxna som var 

eller tidigare varit utanför arbete eller studier. Dessvärre hade vår kontakt inom projektet inte 

möjlighet att förmedla kontakter med anhöriga, vilket kan förklaras av att projektet hade uppstart 

först den 1 april 2020. Vi utvidgade då vår målgrupp till att inkludera anhöriga till även yngre 

individer. Med begreppet anhöriga inkluderas här föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, 

fosterföräldrar, partner/pojk-/flickvänner samt nära vänner, alla över 18 år. Vi använde oss av de 

sociala webbsidorna www.familjeliv.se och www.facebook.com, där inlägg gjordes i olika trådar 

och grupper med koppling till unga individer utan sysselsättning med en förfrågan om deltagande 

i studien. De sociala medierna bidrog till ett forum där vi kunde göra inlägg och kontaktas av 

personer vilka vi annars inte skulle ha kommit i kontakt med.  

I rekryteringsprocessen kontaktades även personer som vi sedan tidigare kände, vilka var, eller 

kunde tänkas ha kontakt med, anhöriga till unga individer utanför sysselsättning. Urvalsmetoden 

kan då liknas vid vad Padgett (2017, s.68–69) benämner nominations sampling, där insatta personer 

kan välja ut intervjupersoner utifrån studiens syfte. 

Genom rekryteringsprocessen fick vi kontakt med ett flertal anhöriga varpå ett urval gjordes 

beroende på hur länge den unga individen varit utanför sysselsättning, om individen återgått eller 

inte samt de unga individernas ålder. Intervjuerna genomfördes med relevanta personer 

allteftersom att vi fick kontakt med dem. Totalt blev det åtta intervjupersoner, sju kvinnor och en 

man, från olika delar av Sverige. Inga bortfall skedde och nio intervjuer genomfördes. Sju av 

intervjupersonerna var anhöriga till unga individer av olika kön mellan 14 och 26 år som var eller 

tidigare hade varit utanför studier, arbete eller praktik. Samtliga av dessa var förälder till minst en 

ung individ, en av dem var även nära släkting till en ung individ. Två intervjuer genomfördes med 

en anhörig som är förälder till två unga individer. En av de anhöriga fick vi kontakt med genom 

www.familjeliv.se, fem stycken via www.facebook.com samt en genom egen kontakt. 

Förutom anhöriga intervjuades även en professionell person som i sitt arbete som kurator har 

kontakt med unga vuxna som bland annat har eller kanske ska återgå till studier. Anledningarna var 

att behålla kopplingen till projektet och ett behov av ett utökat empiriskt material kring de unga 

vuxna. Kontakten med den professionella personen gavs genom vår kontakt inom Vi-projektet. 

http://www.facebook.com/
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4.4 Genomförande  
Med anledning av spridningen av coronaviruset har intervjuerna genomförts via telefon eller det 

digitala verktyget Zoom. Detta medförde möjlighet att intervjua personer från olika delar av 

Sverige, vilket vi ser som positivt då det gav studien bredd. 

Intervjuerna genomfördes enskilt av oss skribenter mellan den sjunde och 18:e april. Intervjuerna 

flöt på bra, det förekom dock att vi påverkades känslomässigt av berättelserna. Nio intervjuer 

genomfördes då vi därefter upplevde en mättnad i empirin och hade då uppnått åtta timmar och 

tre minuters intervjumaterial. Intervjuerna spelades in via inspelningsfunktioner på våra telefoner 

och datorer. För att göra detta möjligt hade vi högtalarfunktion på vid telefonsamtalen, vilket 

medförde vissa problem med ljudkvalitén där några av intervjupersonerna inte hörde intervjuaren 

ordentligt. Det kan även ha påverkat kvalitén på ljudinspelningen. 

Det inspelade materialet har efter varje genomförd intervju omvandlats till textmaterial genom 

transkription. De tecken som använts vid transkription har använts systematiskt av båda 

skribenterna (Jfr Padgett, 2017, s.145–158). Dessa är: 

(.) kortare paus 

(1.0) paus, 1 sekund 

[...] bortklippt del av utdrag 

{} intervjuarens anteckningar, exempelvis förtydliganden 

[ ] överlappande tal 

( ) intervjupersonens reaktioner, exempelvis skratt 

För att garantera intervjupersonernas anonymitet har även namn på orter, skolor, kommuner och 

liknande styrkts i det transkriberade materialet. I transkriptionerna har även namn på personer 

ändrats till fiktiva namn. Några av intervjupersonerna valde att själva välja ett annat namn på den 

unga individen under intervjun, vilka vi då behöll.  

4.5 Analysmetod  
Efter transkription av samtliga intervjuer genomfördes en tematisk analys, vilken enligt Braun och 

Clarke (2006, s.76–78) utgör en lämplig analysmetod av kvalitativ empiri. Tematisk analys har en 

stark koppling till olika ontologiska utgångspunkter, vilket gör tematisk analys relevant i relation till 

vår forskningsansats (Jfr Braun & Clarke, 2006, s.76–78). Genom tematisk analys har mönster (kan 

även kallas för teman) intervjumaterialen emellan identifierats, analyserats och presenterats. Varje 

tema utgör relevans för uppsatsens frågeställningar och utgörs dessutom av vanligt förekommande 

samt viktiga delar av empirin (Jfr Braun & Clarke, 2006, s.79–86). 

Analysen utgjordes av en pendling mellan empirin som helhet, koder och teman. Intressanta 

textpartier av empirin kodades vilket möjliggjorde tematisering (Jfr Braun & Clarke, 2006, s.86–87; 

Padgett, 2017, s.149). Empirin har delvis kodats av båda skribenterna separat, vilket enligt Padgett 

(2017, s.164) framställs som fördelaktigt. Somliga koder skapades utifrån vad som framkommit 

direkt av empirin (in vivo-koder). Andra koder uppkom utifrån vad som indirekt framkom av 
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empirin (in vitro-koder) alternativt utgör en koppling till ekologisk systemteori (Jfr Padgett, 2017, 

s.165–170; Alvesson & Sköldberg, 2017, s.95; Braun & Clarke, 2006, s.81).  

Våra in vivo-koder var: motivation, driv, psykisk ohälsa, stöd, utmattning, ekonomi, corona, 

samverkan, skolplikt, diagnos, förmågor, stigmatisering, regleringar, relationer, isolering, 

distansundervisning, ond cirkel, inte tagen på allvar och personlighet. De in vitro-koder som 

använts är arbete, studier, annan sysselsättning, känsla av sammanhang, känslor hos individen, 

känslor hos anhörig, skolans anpassning, önskat stöd, ärr, anhörigas roll, individens syn på att vara 

hemma, individens sysselsättning hemma, naturlig övergång och aktiv övergång. Vidare användes 

bidrag, hinder, konsekvens, skolupplevelse, suicid, falla mellan stolarna, socialt samspel, normer, 

prestation i skolan, organisering, orsaker, ömsesidighet, anpassning, anpassningsbarhet, passform, 

naturlig miljö, makt, livsförlopp, livsstressorer, stress, motståndskraft, system, mikrosystem, 

mesosystem, exosystem och makrosystem. Koderna har sedan delats in i två huvudteman, bidrag till 

återgång och hinder för återgång, samt flera subteman. 

Tematisk analys kan enligt Braun och Clarke (2006, s.83–84) ske genom induktion (empirin som 

utgångspunkt)  såväl som genom deduktion (teorin som utgångspunkt). Vår tolkning har istället 

skett abduktivt då vi, i jämförelse med induktion respektive deduktion, genom kodningen har 

pendlat mellan empiri och ekologisk systemteori (Jfr Padgett, 2017, s.13). Enligt vår mening medför 

abduktiv tolkning därför ett helhetsperspektiv. Vi anser att abduktiv tolkning inom tematisk analys 

även kan liknas med hermeneutik, där den hermeneutiska kunskapsprocessen syftar till att tolka 

mönster ur text genom pendling mellan del och helhet (Jfr Alvesson & Sköldberg, 2017, s.134–

146). Den abduktiva tolkningen medförde vidare att studiens resultat kunnat presenteras med 

större fyllighet (thick descriptions) och med en högre grad av komplexitet än om induktion eller 

deduktion hade använts (Jfr Sohlberg & Sohlberg, 2019, s.124; Alvesson & Sköldberg, 2017, s.128). 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validiteten i kvalitativ forskning kan stärkas genom relevans av empiri, att skälen till studiens 

genomförande redovisas samt att problem reflekterats över. Forskaren bör inte heller styra 

intervjun utifrån egna antaganden. All empiri ska dessutom behandlas likvärdigt och forskaren bör 

säkerställa att inga centrala aspekter förbises (Ruth, 1991, s.285–287). Vid insamling av och 

presentation av studiens empiri har vi strävat efter att förhålla hos till relevant empiri för studiens 

syfte och frågeställningar likvärdigt. Öppna intervjufrågor medförde att intervjupersonerna kunnat 

besvara dessa oberoende av våra antaganden. I analysprocessen har empirin genomgåtts upprepade 

gånger i strävan efter att se alla centrala aspekter. 

Vidare kan reliabiliteten i kvalitativ forskning stärkas ifall forskaren är medveten om sin egen 

förförståelse och redogör för hur studien har genomförts. Reliabilitet stärks även genom att 

tillräcklig information samlats in för att kunna ge förståelse av det fenomen som studerats (Ruth, 

1991, s.284–286). Reliabilitet inom kvalitativa studier utgörs vidare av att studien genomförts 

rättvist och med beaktning av etiska överväganden. Dessutom ska studiens resultat ha nära 

samband med intervjupersonernas uppfattningar (Padgett, 2017, s.50). I vår studie har vi strävat 

efter transparens i hur studien har genomförts. Empiri samlades in tills dess att mättnad uppnåtts 

och etiska överväganden har beaktats. Vi skribenter har haft en förförståelse vilket kan tänkas ha 

påverkat reliabiliteten, dock har intervjufrågorna gett intervjupersonerna möjlighet att framföra 

egna uppfattningar. 
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Forskning innefattar ofta generaliseringar (Alvesson & Sköldberg, 2017, s.9). Enligt Sohlberg och 

Sohlberg (2019, s.206–207) bör forskare sträva efter kunskap som kan sägas vara någorlunda 

allmängiltig. Författarna poängterar dock att en stor del av forskningen istället handlar om 

sannolikheter samt att intervjustudier sällan innefattar generaliserbara resultat. Vidare anger 

Sohlberg och Sohlberg (2019, s.161) att resultat från en intervjustudie nästintill aldrig kan 

generaliseras, då den population som undersökt ofta är för liten. Då vår studies empiri består av 

intervjumaterial från ett fåtal intervjupersoner har alltså resultatet inte kunnat generaliseras. 

4.7 Etiska överväganden 
Enligt Nikku (2013, s.105) ska samhällets medlemmar skyddas mot psykisk skada och otillbörlig 

insyn i livsförhållanden. Studier på människor i utsatta situationer kan dock motiveras utifrån att 

kunskap och förståelse om människors livsförhållanden och uppfattningar kan skapas (Nikku, 

2013, s.113–114). Att avstå från att bedriva vetenskapliga studier om faktorer som skulle kunna 

höja utsatta människors kunskap om hur de bäst kan utnyttja egna resurser vore oetiskt. Detsamma 

gäller forskning kring faktorer som kan leda till en förbättring av människors livsvillkor eller hälsa 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.5). Därmed kan valet av syfte och frågeställningar motiveras. 

Informationskravet har uppfyllts i relation till intervjupersonerna, de har givits all relevant 

information om studien och om deras uppgift och villkor. Intervjupersonerna har informerats om 

att deltagande är frivilligt samt om deras rätt att närsomhelst avbryta sitt deltagande i studien. Vidare 

har samtyckeskravet uppfyllts genom att samtycke har samlats in från intervjupersoner och de har 

själva fått bestämma hur länge och på vilka villkor de velat delta (Jfr Vetenskapsrådet, 2002, s.7–

10). 

Att orsaka intervjuperson någon form av skada, elände, sorg, smärta, ångest eller liknande i stunden 

eller för framtiden ska enligt Rogers (2012, s.871) undvikas. Nikku (2013, s.108) skriver att vissa 

ämnen kan framkalla trauman hos intervjupersoner, varpå konsekvenser beaktats vid val av frågor 

i intervjuguiderna. Därutöver har livshändelser av känslig karaktär (exempelvis skilsmässa, dödsfall, 

självmordsbeteenden) tillåtits att helt frivilligt nämnas av intervjupersonen under intervjuerna. 

Stundvis har vi dock försiktigt närmat oss sådana ämnen. Innan en intervju avslutats har 

intervjupersonen givits information om var professionellt stöd finns att tillgå ifall behov skulle 

uppstå (Jfr Padgett, 2017, s.84–85). 

I relation till personuppgifter har exempelvis uppgifter som berör hälsa undvikits att aktivt samlas 

in (Jfr Nikku, 2013, s.112). Vidare har hänsyn tagits till konfidialitetskravet och nyttjandekravet. 

Uppgifter av etiskt känslig karaktär om enskilda identifierbara personer har avidentifierats och 

uppgifterna har endast använts för ändamålet (Jfr Vetenskapsrådet, 2002, s.12–14). God 

forskningssed har vidare följts i form av att vi talat sanning om vår forskning, öppet redovisat 

resultat och metoder samt redovisat utgångspunkter för vår studie (Jfr Vetenskapsrådet, 2017, s.8; 

Sohlberg & Sohlberg, 2019, s.273). 

4.8 Metodöverväganden  
Användningen av en kvalitativ forskningsmetod har haft både för- och nackdelar. Genom metoden 

har deltagarnas egna upplevelser undersökts och en djupare förståelse har därför givits, vilket vi 

anser är fördelaktigt (Jfr Sohlberg & Sohlberg, 2019, s.160). Användning av kvalitativ 

forskningsmetod medför vidare att kunskap skapas gemensamt av såväl intervjupersonerna som 
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oss skribenter. De förförståelser som funnits hos oss skribenter har kunnat användas i relation till 

det ämne som studerats, vilket har framställts som fördelaktigt i metodlitteratur. Under intervjuer 

har förförståelse bland oss skribenter exempelvis använts för att närma oss den mening som 

intervjupersonen kommunicerat. Vi kunde under intervjuerna förstå vilka kvaliteter 

intervjupersonen talade kring i relation till det ämne vi ämnat studera (Jfr Ruth, 1991, s.278–284). 

Däremot har kausala samband inte kunnat studeras, vilket kan nämnas som en nackdel (Jfr 

Sohlberg & Sohlberg, 2019, s.208). Vid användning av intervjuer kan en nackdel även vara att 

intervjupersonens svar kan skilja sig från verkligheten då de kan ha upplevt press att framställa svar 

som rationella och välgrundade (Jfr Padgett, 2017, s.109; Sohlberg & Sohlberg, 2019, s.161). 

Den tematiska analysen var fördelaktig då den möjliggjort en analys av empiri i relation till studiens 

syfte och frågeställningar (Jfr Braun & Clarke, 2006, s.96–97). Analysmetoden har vidare varit 

relativt enkel att använda. Likheter och skillnader empirin emellan har kunnat synliggöras. Tematisk 

analys har vidare använts flexibelt, där val av koder och teman gjorts av oss skribenter, vilket varit 

fördelaktigt då det medfört bredd i analysen. En nackdel och begränsning med analysmetoden är 

dock att enskilda intervjupersoners generella uppfattning kan ha kommit att förbises i den tematiska 

analysen då tematiseringen gör att egna motsägelser eller kontinuerliga uppfattningar delas upp (Jfr 

Braun & Clarke, 2006, s.96–97). 

5. Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat kombinerat med en analys utifrån ekologisk 

systemteori. Resultatet presenteras efter de teman som användes i den tematiska analysen och 

inleds med vad som kan bidra till att unga individer återgår till arbete, studier eller praktik 

(frågeställning 1) och sedan följer vad som kan hindra detsamma (frågeställning 2). 

5.1 Bidrag till återgång 
Gällande vad som bidrar till unga individers återgång till studier, arbete eller praktik kan följande 

resultat presenteras.  

5.1.1Den unga individen 
Enligt de anhöriga och den professionella personen är den unga individens motivation 

grundläggande för att individen ska kunna återgå till studier, arbete eller praktik. Motivation och 

vilja beskrivs ofta tillsammans, när den unga individen kommit till insikt om vad hon vill kan det 

bidra till motivation för att återgå. Även framtidstro och drömmar lyfts som viktiga. 

Ingenting hade fungerat om inte Fanny själv hade velat göra det å att hon hade haft motivation [mm 
juste] så att motivations (.) alltså arbete med motivation och motivering var jätteviktigt. (Intervjuperson 
8) 

Ovanstående citat visar att arbetet med motivation anses som viktigt och att motivationen kan 

bidra till att den unga individen tar tag i det som hindrar återgång. Individens egen vilja kan utläsas 

som en bidragande faktor. Vidare poängterar anhöriga vikten av att den unga individen har 

förståelse för att alla är olika och i det acceptera och ha förståelse för sig själv, sina svårigheter och 

förmågor.  
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Då är det bättre om man kan förstå sig själv att okej vi är alla annorlunda och jag är annorlunda på det 
här sättet och då är det såhär så att hon kan ta den här pressen ifrån sig ifall det är så att hon själv kan 
ta pressen ifrån sig att hon ska försöka bete sig som att hon är inom det normala. (Intervjuperson 3) 

Ytterligare ett citat fördjupar aspekten. 

Det har han ju förstått också själv att (.) att han kan förbättra så han (.) för han är ju så smart så han 
fattar logiskt sin diagnos men sen ska han ju liksom praktiskt hantera den också och det har han blivit 
bättre å bättre på så jag kan ju se att många saker som var jättejobbigt förr de finns inte idag. 
(Intervjuperson 1a) 

Utifrån hur Payne (2015, s.240, 262–263) beskriver ekologisk systemteori kan det förstås att dessa 

individer har utvecklat en motståndskraft, de har lättare att hantera sina svårigheter. Intervjuperson 

1a är anhörig till en ung individ som har övervunnit hinder genom att förstå sin diagnos och inse 

att han kan träna bort de svårigheter han tidigare haft, vilket utifrån teorin kan ses som ett 

livsförlopp, en utveckling. Utifrån citaten ovan kan det även förstås att en insikt om sin situation 

kan leda till en bättre anpassningsbarhet hos individen, att hon kan anpassa sig till omgivningen 

vilket kan främja utveckling. I detta fall kan det kopplas till att individen, genom insikt om sina 

svårigheter, kan anpassa sig till omgivningen genom att övervinna hinder. Vidare kan det bidra till 

återgång till studier, arbete eller praktik.  

5.1.2 Den unga individens relationer 

Anhöriga och den professionella personen lyfter upp personliga relationer som en viktig del i att 

den unga individen ska återgå till skola, arbete eller praktik. De poängterar vikten av att den unga 

individen har någon som hon kan vända sig till och som ser individen som hon är istället för alla 

mål hon ska uppnå. Relationer beskrivs även som bidragande för att individen ska klara av nya 

saker och övervinna svårigheter. Anhöriga nämner en motiverande, hoppgivande och stöttande 

relation till en person som förstår individen och dennes behov som bidragande till att individen 

vågar att ta för sig. Även relationer till kompisar lyfts av anhöriga, framför allt kompisar på nätet. 

De anhöriga menar att den unga individen kan hitta stöd i att det finns andra i samma situation, 

vilket kan ge en känsla av sammanhang. I förhållande till skolan nämns framför allt vikten av 

bemötande och trygga vuxenrelationer, vilka kan möta upp eleven vid skolan, finnas som ett stöd 

och som har en tro på elevens förmåga. Detta synliggörs av intervjuperson 4 och 2. 

Den personliga relationen är A och O [mm] det är verkligen det allra viktigaste i detta [...] alltså att 
verkligen se personen för för den här personen som jag hade att göra med (.) alltså inte se honom som 
en av 30 elever som kanske är lite strulig utan att försöka lära känna honom å se vad är liksom (.) som 
döljer sig bakom skalet. (Intervjuperson 4) 

Så den här trygga vuxenrelationen så att man jobbar med att skapa goda relationer på skolan helt enkelt 
så att eleverna känner sig trygga och mår bra så att man vill gå dit eller klarar av att va där. (Intervjuperson 
2) 

I ovanstående citat kan olika framgångsfaktorer för återgång utläsas i förhållande till relationer. 

Trygga relationer beskrivs bidra till en trygg skolmiljö och att individen ses för den hon är. 

Nedanstående citat poängterar vikten av en trygg relation i förhållande till stöd i olika verksamheter, 

i detta fall praktik. 

Han behöver ju ha någon som han känner sig trygg med som inte är jag [mm] han behöver ju skulle vi 
rent hypotetiskt pratar om en praktikplats då skulle det innebära att det måste vara en person med som 
lär känna honom som han lär känna innan han sätter sin fot på praktikplatsen som han alltid kan vända 
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sig till som vet förstår honom och inte kritiserar honom ehm (.) men jag vet ingen sån praktikplats [mm] 
men det är ju det som behövs han behöver känna sig trygg. (Intervjuperson 6) 

Utifrån ekologisk systemteori kan det tänkas att de anhöriga nämner relationer i förhållande till 

olika system, bland annat familjen och skolan. Utifrån Bronfenbrenner (1979, s.21–26) kan det då 

förstås att utbyten mellan dessa individer sker på mikronivå, alltså i en specifik miljö, även om 

personen som det finns en relation till är kopplad till ett annat system. De olika systemen kan då 

tolkas påverka varandra positivt på denna nivå. Utifrån Payne (2015, s.240, 262–264) påverkar även 

livsstressorer en individs passform och anpassningsförmåga, den skapar stress hos individen som i 

sin tur påverkar individens respons på en situation. Det kan av ovanstående tolkas att personliga 

relationer kan fungera som en livsstressor, vilken påverkar individens respons på en situation. Sett 

till var dessa personer befinner sig så kan det förstås att den enskilde individen kan behöva en trygg 

relation i den miljö där hon befinner sig, alltså inom mikrosystemet. 

5.1.3 Den unga individens anhöriga 
Det framkommer i empirin att anhöriga kan vara en bidragande faktor till återgång. Framför allt då 

de genom deras engagemang och driv exempelvis kontaktar andra aktörer i samhället, söker 

lösningar, deltar vid möten och kämpar för den unga individen.  

Det är jag som hjälp honom å sökt in till folkhögskolan (.) det var jag som bokade möten på komvux 
med SYVen där i början för att få motivation för han har lite svårt att göra sånt själv fortfarande (.) det 
här med att ta tag i liksom. (Intervjuperson 1a) 

Vidare beskrivs anhörigas stöd även vara att samtala, peppa och motivera.  

Vi har pratat väldigt mycket så samtalsstöd har det varit väldigt mycket [mm] och sen har ju jag varit 
den som fått varit kontakt med alla myndigheter å fått hitta lösningar [...] så att man måste själv liksom 
springa runt och banka på dörrar å be om hjälp å själv vara på hela tiden för å få (.) få hjälp [mm] skriver 
anmälningar till skolinspektionen (.) skriva till (.) så det handlar hela tiden om att vara aktiv för att få 
hjälp. (Intervjuperson 8) 

Vikten av att inte ge upp som anhörig framkommer också. 

Som anhörig till en människa eller individ som går igenom en sån här jobbig grej i livet det är ju att man 
aldrig får ge upp [mm] att de som är runt omkring måste försöka vara stöttande på något sätt. 
(Intervjuperson 5) 

Det kan utifrån Bronfenbrenner (1979, s.21–26) förstås att de anhöriga påverkar den unga 

individen genom olika systemnivåer. Dels på mikronivå där de interagerar med den unga individen 

i en specifik miljö genom bland annat samtal, motivation och annat praktiskt stöd. Dels kan det 

förstås att anhöriga påverkar på mesonivå när de interagerar med andra aktörer. Det kan tolkas att 

föräldrarna, genom att arbeta på olika nivåer, försöker få till anpassningar vilka påverkar den unga 

individens passform. Det kan även tolkas att de anhöriga kan utgöra en central del av den unga 

individens naturliga miljö, vilken utifrån Payne (2015, s.240, 262–264) förstås som det sociala och 

fysiska sammanhang en människa befinner sig i. En ömsesidig anpassning mellan individ och miljö 

förstås utifrån Bronfenbrenner (1979, s.21) som viktig för individens utveckling. Utifrån det kan 

nedanstående citat förstås, där anhöriga menar att de främst bör fokusera på den unga individens 

mående. De behöver lyssna till hur den unga individen mår. Därför kan en ömsesidighet tolkas 

behövas i den naturliga miljön för att den unga individen ska ha möjlighet att utvecklas, vilket styrks 

av intervjuperson 3 och 4 nedan. 
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Så att jag pratar ingenting om skolan och jag pushar absolut inte för det var som familjebehandlaren 
från soc sa att jag ska bara se till att hon mår bra jag är hennes mamma. (Intervjuperson 3) 

Jag har kunnat göra saker som att köra honom till skolan å så [...] ah men sen tänker jag kanske efteråt 
att det kanske var fel stöd (.) att det kanske hade varit bättre stöd att säga (.) nej idag orkar du inget. 
(Intervjuperson 4) 

Även den professionella personen menar att anhöriga kan vara en bidragande faktor för de unga 

individernas återgång till studier, arbete eller praktik, om de ser vad de själva kan bidra med till 

skillnad från vad alla andra ska göra. 

Då liksom dem anhöriga som kan komma på liksom saker som dem kanske kan bidra med [...] inser att 
här skulle vi kunna gå in å stötta (.) äh vi ringer på morgonen en halvtimme innan (.) det är liksom dags 
att göra sig färdig […] dem börjar komma till insikt med att istället för att försöka liksom se vad andra 
ska göra hela tiden å vad som inte gjorts rätt (.) vad kan vi faktiskt göra för att förändra. (Intervjuperson 
7) 

Som ovan nämnts kan anhöriga verka på bland annat mesonivå, vilken kan tolkas vara den nivå 

som den professionella personen förhåller sig till i det andra citatet ovan. Utifrån empirin, vilket 

även framkommer i ovanstående citat, kan det förstås att det ofta behövs bättre samverkan och 

tillit mellan de olika systemen som den unga individen tillhör. 

5.1.4 Stöd 
Den unga individen behöver enligt anhöriga och den professionella personen stöd i förhållande till 

sitt psykiska mående för att ha möjlighet att övervinna hinder. Anhöriga lyfter terapeutisk hjälp där 

den unga individen får möjlighet att öka sin självbild, sitt självförtroende samt att diskutera mer 

existentiella frågor. Anhöriga föreslår även att denna hjälp skulle kunna fås genom att skriva eller 

chatta. 

Det kanske behövs en lång period i livet med stöd från olika (.) individer aktörer föräldrar och så vidare 
för att komma ur en sån här grej. (Intervjuperson 5) 

Det kan vidare tänkas att de unga individerna har olika stor förmåga att anpassa sig till omgivningen 

och att komma igen efter svårigheter, alltså olika anpassningsbarhet och motståndskraft (Jfr Payne, 

2015, s.240, 262–264). Det kan tolkas att den unga individen ibland behöver stöd från professioner 

inom olika system i sin utveckling och motståndskraft, men att det stödet behöver vara anpassat 

efter individens passform. 

Min dotter låg i sängen dag och natt så när hon började med de här {antidepressiva tabletterna} så kom 
hon ur sängen och helt plötsligt var hon uppe och var lite gladare och pratade lite och såhär och började 
engagera sig lite grann inte i skolan men eller jo lite mer i skolan [...] och sen nu bara för fem dar sen 
har vi börjat med ADHD ADD tabletter och nu är hon ännu gladare så sista fem dagarna har hon varit 
ute och gått cyklat hon är och handlar så det har bara vänt sådär. (Intervjuperson 3)  

Genom att få en diagnos möjliggörs andra former av insatser, exempelvis medicinering som i citatet 

ovan men även möjligheten att gå i en specialklass. 

En person som kan ge henne en bra diagnos för nu vet inte jag om hon klarar av att gå tillbaka till en 
vanlig klass då den diagnos hon kanske har så pass mycket och att det är sociala problem att hon kanske 
behöver sitta separat i en specialklass. (Intervjuperson 3) 

Att få en diagnos kan utifrån empirin tolkas kunna vara en bidragande faktor till att den unga 

individen återgår till studier, arbete eller praktik. Utifrån ekologisk systemteori kan ett 

utredningsresultat av diagnos förstås som en livsstressor vilken kan påverka individens passform 
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(Jfr Payne, 2015, s.262–264). Medicinering beskrivs ovan som en bidragande faktor för att den 

unga individen ska kunna återgå till studier. Medicinering kan tänkas vara en insats som bidrar till 

förändring av passformen alternativt påverka individens anpassningsbarhet. 

Vidare menar de anhöriga, med relation till en ung individ i skolålder, att skolan behöver bättre 

förutsättningar för att stödja alla barn och att undervisningen ska anpassas efter barnets individuella 

behov. Anhöriga berättar om individuella lösningar och att de ofta behövs i kombination med 

motivationsarbete och att individen känner en meningsfullhet. Individuella lösningar exemplifieras 

av intervjuperson 5, 2 och 3 nedan.  

En konkret lösning var ju att försöka med skolarbetet på distans att skolan skickar helt enkelt uppgifter 
hem till henne mejlar och lägger ut material och så vidare på eplattformen så det är väl i för sig en 
konkret aktivitet som skulle kunna bidra till något positivt då [mm] men (.) men då gäller det ju också 
att individen så att säga nappar på det. (Intervjuperson 5) 

Att man har förutsättningar för barns olikheter att man har en tillgänglig undervisning oavsett som sagt 
begåvningsnivå för vår del handlar det om att det är för lätt det är för tråkigt för understimulerade och 
att liksom aa en mer ett mer flexibelt förhållningssätt för att kunna möta de här olikheterna. 
(Intervjuperson 2) 

Då är det upp till den tredje skolan nu för de har en lösning där min dotter har fått erbjudande om att 
sitta med en annan tjej separat. (Intervjuperson 3) 

Det som anhöriga nämner i ovanstående citat kan förstås utifrån begreppet passform vilket enligt 

Payne (2015, s.262–264) avser hur en människas behov, förmåga och mål överensstämmer med 

omgivningens. Det kan tolkas att de anhöriga menar att den unga individens passform i förhållande 

till skolan behöver förbättras. Enligt Payne (2015, s.240, 262–264) kan det göras bland annat via 

anpassning, alltså genom förändring hos individen eller miljön. Det kan då förstås att de anhöriga 

efterfrågar insatser som kan bidra till anpassning vilken kan förbättra den unga individens passform 

i förhållande till skolmiljön.  

Vidare kan andra undervisningsformer ses som stöd, där de unga individerna kunnat hitta en bättre 

anpassning efter deras behov. Framför allt lyfts distansundervisning (då i förhållande till något äldre 

unga individer) som en lösning. De unga individerna kan då studera hemifrån och lägga upp 

studierna som de önskar. 

Den utbildning som han går den är ju på distans helt så det blir ju inga sociala kontakter han får jobba i 
sin egna takt och det går jättebra. (Intervjuperson 2) 

Även särskola och särskild undervisningsgrupp nämns som en väg in för elever med lång frånvaro. 

Om hon behöver gå i specialklass för hon behöver så mycket individuell handledning nu behöver hon 
nog det för hon har missat ett helt år så jag tror hon skulle behöva det hela nian sen för hon kommer ju 
få läsa in två år liksom. (intervjuperson 3) 

Det kan tolkas att de unga individernas passform stämmer bättre överens med dessa 

undervisningsformer (Jfr Payne, 2015, s.262–264) vilket kan tolkas bidra till att de återgår till studier 

i det här fallet. En skillnad mellan vilket stöd de olika unga individerna behöver kan däremot utläsas 

i citaten. Intervjuperson 2 berättar att den unga individen behövde arbeta i sin egen takt och lägga 

upp skolarbetet utifrån egna önskemål, medan intervjuperson 3 å andra sidan efterfrågar individuell 

handledning. Det kan utifrån ekologisk systemteori (Jfr Payne, 2015, s.240, 262–264) förstås att de 

unga individernas passform är olika, de har olika behov som inte alltid överensstämmer med 



Asplund & Önsten 

25 (54) 

samhällets värderingar eller andras individers behov. Det kan då tolkas att de även behöver olika 

sorters anpassning för att passformen ska kunna förbättras. 

5.1.5 Organisation 
I förhållande till skolan hänvisar anhöriga till skollagen med motiveringen att skolan ska skapa 

förutsättningar för alla barn, ett helhetstänk och behörig personal efterfrågas. Intervjuperson 8 och 

6 poängterar betydelsen av skolans organisering. 

Men alltså själva strukturen finns på plats att det finns en skolmiljö där den här individen (.) den här 
barnet har nånting som funkar (.) det var en del av lösningen.  (Intervjuperson 8) 

Det måste man komma ihåg (.) att komma tillbaka till en plats man inte känner sig hemma på inte känner 
sig trygg det gör inte de här barnen asså det existerar inte. (Intervjuperson 6) 

I empirin framkommer även en vilja bland de anhöriga att kunna vara ett stöd för den unga 

individen i förhållande till skolan. Däremot efterfrågas en tydligare planering och kommunikation 

för att samarbetet mellan hem och skola ska bli bättre. 

Väldigt tydlig planering och en tydlig grundstruktur asså att man har ja men den här terminen kommer 
vi att jobba med det här i det här ämnet då är läxorna då är det prov det är det här så att man kan liksom 
bygga upp (.) en tydlig planering så att man vet vad som ska göras så att vi kan hjälpa till hemifrån. 
(Intervjuperson 2) 

Anhöriga menar vidare att det behövs förändringar i hanteringen av elever som inte går till skolan. 

De menar att en utredning av förekomst av mobbning samt mer anpassade och snabbare insatser 

av skolan behövs men även utredning av eventuell diagnos och att anhöriga tas på större allvar. 

När kontakten till skolan inte fungerar och de anhöriga känner att de inte blir tagna på allvar önskar 

de samordnat stöd från en högre nivå som kan sätta press och ställa krav på skolan. Det 

exemplifieras av intervjuperson 8 och 3. 

Är det nånting man behöver i såna fall så är det nån som hjälper till att hitta lösningar för barnet alltså 
[mm] som sätter press på skolan eller kommunen. (intervjuperson 8) 

Vi föräldrar behöver kunna ringa direkt upp till någon central organisation som kan ta tag i det här. 
(Intervjuperson 3) 

Det kan tolkas att de anhöriga efterfrågar anpassningar på olika systemnivåer (Jfr Bronfenbrenner, 

1979, s.21–26). På mikronivå behövs en trygg skolmiljö. På mesonivå, som kan tolkas vara 

relationen mellan hemmet och skolan, menar anhöriga att det behövs bättre kommunikation och 

planering från skolans sida. Det kan utifrån citatet av intervjuperson 2 även tolkas att skolans 

struktur på makronivå påverkar relationen mellan familjen och skolan på mesonivå vilket vidare 

påverkar vilket stöd familjen kan ge individen på mikronivå. 

Förutom skola beskriver anhöriga och den professionella personen andra aktörer i samhället som 

viktiga för de unga individernas återgång till studier, arbete eller praktik. Exempel på dessa är 

socialtjänsten, kommunen, kommunens aktivitetsansvar (KAA), habilitering samt Barn- och 

Ungdomspsykiatrin (BUP). Dessa kan utifrån Payne (2015, s.240) tolkas som olika system och 

beskrivs ha olika uppgifter. Anhöriga beskriver till exempel att KAA har ett aktivitetsansvar och 

kan bidra genom kontakter med företag och praktikplatser. Kommunen beskrivs ha en viss makt, 

att de har ansvaret över den unga individens utbildning. BUP nämns i förhållande till stöd för den 

unga individens psykiska hälsa samt att de inom en kommun har en hemmasittarkurs för elever 
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och föräldrar. Framför allt nämns de olika aktörerna i relation till olika möten. De anhöriga 

efterfrågar däremot bättre samverkan dem emellan, något som även den professionella personen 

framhåller som viktigt. Vilket styrks av intervjuperson 2 och 7. 

Ett bättre samarbete och kommunikation mellan hem och skola för det är ju i bådas intresse att det ska 
funka (1) [jaa] och även kanske att underlätta samarbete med (.) jag vet inte (.) BUP habilitering att det 
ska bli lättare. (Intervjuperson 2) 

När det gäller andra aktörer så handlar det ju mer om att man har ett bra samarbete. (Intervjuperson 7) 

Utbyten har skett mellan förälder och personer från olika verksamheter, vilka alla tillhör olika 

system runt den unga individen. Utifrån Bronfenbrenners (1979, s.21–26) uppdelning av 

systemnivåer kan dessa utbyten förstås ske inom mesosystem och bidra till återgång. I förhållande 

till professionella inom de olika verksamheterna anser anhöriga att det är betydelsefullt att de har 

erfarenhet, tar situationen på allvar, agerar och engagerar sig i familjen. Nedanstående två citat 

belyser också vikten av att stödet organiseras efter individens individuella behov. 

Det känner man ju också att när det finns eldsjälar runt omkring det var till exempel en på socialtjänsten 
som [...] var jätte aktiv å sen var det den här läraren som är jätteaktiv [mm] och sen också dem här 
cheferna från utbildningsförvaltningen som tänkte utanför boxen (.) som tänkte att ja men vad kan vi 
hitta för en lösning [jaa] en helt annorlunda lösning men den är möjlig och då testar vi det å ah [mm] 
utan dem här tillsammans så hade det inte gått. (Intervjuperson 8) 

På en gång när ett barn blir hemma å det inte handlar om skolk utan det handlar om att de mår så dåligt 
av skolmiljön att de inte klarar att vara där (.) då måste hjälpen kunna komma hem [...] de som kommer 
hem måste kanske stå utanför dörren å prata genom dörren eller skicka en lapp genom dörren eller 
under dörren. (Intervjuperson 8) 

I citaten ovan förstås att de personer som är verksamma inom de olika verksamheterna har 

betydelse för den unga individens situation i förhållande till skolan. Payne (2015, s.262–264) 

beskriver ömsesidighet som ett utbyte i båda riktningar mellan individ och miljö, vilket kan tolkas 

ske mellan systemen när de professionella lyssnar på familjen och tar den unga individens situation 

på allvar. Det kan tolkas att de professionella har makt att påverka den unga individens anpassning, 

vilket utifrån de anhöriga kan vara en bidragande faktor beroende på hur de hanterar situationen. 

Enligt Payne (2015, s.261) utgör makt enbart negativ påverkan på individens utveckling. Resultatet 

förhåller sig därmed i motsägelse till den ekologiska systemteorin.  

5.1.6 Regleringar 
Den professionella personen menar att reglering av sekretess kan vara bidragande för den unga 

individens utveckling och återgång. 

Individen kan ju berätta för mig om en historia och en familjesituation [mm] som absolut inte är (.) har 
varit (.) bra för den här individen [mm] och att det kanske är första gången i livet som den kan ta liksom 
ett steg äh utanför den här familje [ja] situationen å stå på egna ben å liksom ta sig ur det [jaa] å då kan 
det liksom vara väldigt bra för mig å bara kunna säga om (.) dem hör av sig till mig att sekretessen gäller 
och jag kan inte prata om den här individen om inte den godkänner. (Intervjuperson 7) 

Utifrån ekologisk systemteori kan regleringen av sekretess tolkas vara inom makrosystem, vilket 

påverkar relationen mellan den professionella och familjen på mesonivå men kan även förstås 

utgöra en trygghet i relationen mellan den professionella och den unga individen på mikronivå (Jfr 

Bronfenbrenner, 1979, s.21–26). 
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5.1.7 Normer 
Utifrån empirin kan normer ses som bidrag till återgång, utifrån anhörigas beskrivningar. Detta 

framhålls av intervjuperson 1b och 5. 

Han är ju lite trött på att sitta här hemma det har han ju sagt faktiskt (skrattar) [mmm] att han förstår ju 
att han kan ju inte göra det hela {livet}. (Intervjuperson 1b) 

Hon vill känna sig lite social hon tycker väl också att det ät tråkigt (.) eller ja lite långrandigt att sitta 
hemma dag efter dag efter dag det är ju inte världens roligaste liv. (Intervjuperson 5) 

I citaten ovan beskrivs individens inställning till att sitta hemma och det kan även förstås att normer 

kring att bidra till samhället och vara social är av vikt. Normer kan utifrån Bronfenbrenners (1979, 

s.21–26) beskrivning av makrosystem tolkas vara strukturer som påverkar individer i lägre system. 

Här förstås makrosystemet påverka individens återgång till studier, arbete eller praktik. 

5.2 Hinder för återgång 
Gällande vad som hindrar unga individers återgång till studier, arbete eller praktik kan följande 

resultat presenteras. 

5.2.1 Den unga individen 
Anhöriga lyfter att individens bristande motivation kan utgöra hinder för återgång till studier och 

praktik. 

Sen är det ju också motivation för han är ju också (.) kvar i att skolan är värdelös för hans bild av 
högstadiet var ju att det var värdelöst. (Intervjuperson 1b) 

Ovanstående citat visar att hinder för återgång till studier uppstår då motivation brister hos en 

individ. Att motivationen brister kan tolkas som en anpassning vilken utifrån ekologisk systemteori 

benämns som förändringar hos individen som förbättrar passformen (Payne, 2015, s.240, 262–

263). I ovanstående fall medför anpassning däremot inte en förbättring av passformen. Istället kan 

individens passform förstås försämras av anpassningen då individens mål inte längre är att studera. 

Resultatet förhåller sig därmed i motsägelse till den ekologiska systemteorin.  

Vidare kan anhöriga anses lyfta att individens utveckling kan utgöra hinder för återgång till såväl 

studier, arbete som praktik. Intervjuperson 2 och 4 styrker detta. 

Och hans mamma försökte ju få hjälp från eh barn och ungdomspsykiatrin men det var precis liksom 
när han skulle eh (.) ja han blev ju myndig och sedan (.) han tog sig ju inte för att göra det. (Intervjuperson 
2) 

Det har nog med identitetsfrågor å göra [mm] vem e jag å jag vill egentligen inte att folk tittar på mig å 
sådär (.) sån här social identitetsgrej som [mm] jag tänker ligger djupare. (Intervjuperson 4) 

I ovanstående citat kan, utifrån Paynes (2015, s.240, 262–264) beskrivning av ekologisk systemteori 

åldrande respektive identitetsskapande tolkas som två olika sätt individuell utveckling kan ske på, 

alltså livsförlopp. Händelserna att bli myndig och att bekanta sig med sin identitet kan ses som 

livsstressorer som i ovanstående fall påverkade individens anpassningsbarhet vilket här också 

hindrade de unga individernas utveckling, välbefinnande och återgång.  
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Vidare berättar intervjupersonerna om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i relation till 

några av de unga individerna. De unga individerna har ofta särskilda behov respektive svårigheter. 

Den unga individen kan behöva lugn och ro, rutiner samt mer utmanande uppgifter. Svårigheter 

kan vara att möta mycket folk, att småprata med andra eller att skapa nya kamratrelationer. Att ta 

tag i och utföra saker, att planera och strukturera, att sortera ljud samt svårigheter med 

tidsuppfattning och koncentrationssvårigheter nämns också. Både den professionella personen och 

anhöriga nämner ovanstående som hinder för återgång till såväl studier, arbete som praktik.  

Att få en diagnos kan vidare utgöra ett hinder för återgång enligt anhöriga, särskilt vad gäller 

återgång till studier.  

När han äntligen fick den här autism diagnosen då blev det liksom såhär jahaa det var det men då gör 
vi så och så och så för det gör vi för alla autister [ahaa] men det e ju inte bara det utan han är sig själv å 
han är ju högbegåvad också [mm] så alltså att dem gärna kör efter sina ideér så här ska det vara. 
(Intervjuperson 4) 

I ovanstående citat kan skolan tolkas utgöra ett system (Jfr Payne, 2015, s.240, 262–264). Citatet 

kan då vidare förstås exemplifiera hur skolan som ett system, till följd av att en ung individ har 

givits en diagnos, genom makrosystem påverka individen som ett annat system. Detta då strukturer 

och regleringar påverkar skolans utformning av undervisning och anpassningar (Jfr 

Bronfenbrenner, 1979, s.21–26). Citaten exemplifierar enligt vår tolkning en brist på passform 

eftersom det tycks finnas en idé kring hur systemet skola, genom förändring av strukturer, kan få 

individens behov och förmågor att överensstämma med omgivningen (Jfr Payne, 2015, s.240, 262–

263). Vidare kan den unga individens svårigheter utgöra ett hinder för återgång.  

Framför allt så hindrar det {svårigheterna} honom från att över huvud taget asså (.) det här första steget 
det blir ju så stort (.) att veta liksom för det hindrar honom från att över huvud taget närma sig en 
återgång till någonting. (Intervjuperson 2) 

Intervjuperson 1a och 2 exemplifierar svårigheter, vilket fördjupar bilden ytterligare. 

Förklaringen blev ju utifrån diagnosen att dem sa ju (.) de sa (.) ett av hans sämsta test var ansikts eller 
det här med å känna igen miner å så [mmm] att kunna läsa av andra människor det var hans sämsta 
resultat [okej] utifrån med Asperger diagnosen [jaa] för då sa ju han såhär att när jag går igenom 
korridoren (.) för den var inte så lång tyckte jag men det var inte det utan det var ju alla dessa ansikten 
han skulle passera på vägen och då och inte veta vad dem tänkte å ville antagligen tänkte eller ville dem 
inge alls men han trodde ju att dem [juste] tänkte saker om honom å han inte begrep det [mmm] så att 
å det tog väl så mycket energi så att han därför inte ville gå dit. (Intervjuperson 1a) 

Att han har bokat ett möte på arbetsförmedlingen men han har fått ett nervöst sammanbrott när han 
har varit på väg till bussen så han klarade inte av att gå på bussen så det blev liksom för stort och då 
kom han inte iväg och så händer det så några gånger och då rinner det ut i sanden. (Intervjuperson 2) 

Det kan utifrån ekologisk systemteori tolkas att händelser som att exempelvis gå genom 

skolkorridoren eller ta bussen till arbetsförmedlingen kan förstås som livsstressorer som på grund 

av individens svårigheter ger uppkomst till stress. Denna stress kan tolkas resultera i att den unga 

individen undviker återgång till studier, arbete eller praktik vilket för individen är en anpassning till 

dennes omgivning som kan ses hindra individens utveckling (Jfr Payne, 2015, s.240, 262–264). 

Därutöver nämner såväl anhöriga som den professionella personen att individens mående kan 

utgöra hinder för återgång till studier, arbete och praktik. Återgång hindras av psykisk ohälsa, 

exempelvis utmattning.  
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När man liksom sover 17 timmar (.) inte duschar (.) inte borstar tänderna (.) alltså då kan man ju inte 
prata om att man ska gå iväg till skolan eller gå å jobba liksom det funkar inte. (Intervjuperson 1b) 

Vidare kan psykisk ohälsa i form av depression eller självmordstankar/benägenhet hindra återgång 

till studier, detta styrks av följande två citat. 

Å sen började han åttan å då så sa han att ah men nu känner jag mig lite piggare (.) nu har jag haft 
sommarlov så nu (.) nu ska det ske liksom (skrattar) [jaa] å så gick det några veckor å sen vart det samma 
sak igen [ah okej] å depressionen bara ökade å det vart ju sen bara värre å värre. (Intervjuperson 1b) 

Han sa också till läkaren att jag vill ju egentligen inte dö men jag orkar ju inte leva liksom. (Intervjuperson 
1b) 

I ovanstående citat förekommer, utifrån ekologisk systemteori, ömsesidighet gällande individens 

mående. Ömsesidigheten sker i båda fallen inom mikrosystem (Jfr Bronfenbrenner, 1979, s.21–26; 

Payne, 2015, s.240, 262–263). Individens motståndskraft kan ske genom sömn och återhämtning 

under sommarlov. Ett av citaten belyser dock att ömsesidighet i form av att prata med den unga 

individen om återgång till skola eller arbete är betydelselöst i det fall individens motståndskraft ej 

existerar. Återhämtning kan även förstås som en anpassning som förbättrat individens passform. 

Vid depression hindras dock individen från att reellt återgå. Att individen i det nedersta citatet 

uttrycker en förlust på ork att leva kan enligt vår mening förstås som en brist på motståndskraft 

(Jfr Payne, 2015, s.240, 262–263).  

5.2.2 Händelser 
Såväl anhöriga som den professionella personen lyfter att vissa händelser kan utgöra hinder för 

återgång till studier, arbete och praktik.  

Många elever har ju vart med om en händelse i livet som liksom gjort att dem ähm (.) ja inte är i kanske 
skick för att varken jobba eller studera helt enkelt [...] men ha haft en kris av något vis äh någon nära 
närstående har gått bort eller så där [mm] som har gjort att dem liksom har kommit helt ur fas. 
(Intervjuperson 7) 

Vidare kan tidigare upplevelser i skolan hindra den unga individen från att återgå.  

Så de sa ju att högstadieperioden har ju liksom verkligen satt sig i hans minne och liksom rent fysiskt. 
(Intervjuperson 1b) 

Den bilden nyanseras ytterligare av intervjuperson 3 och 7. 

Det var så mycket mobbning när hon gick i fyran och femman så jag kunde bara se att liksom det värsta 
av henne kom fram då asså att hon stängde in sig och vågade inte prata med folk och blev rädd liksom. 
(Intervjuperson 3)  

Just när det gäller att komma i studier igen så är det ju oftast bakomliggande skolerfarenheter äh som 
liksom hindrar dem från att att både vilja å tro att dem liksom kan lyckas å därför kanske väljer att inte 
börja studera igen för det är mycket skolmisslyckande i bagaget. (Intervjuperson 7) 

Även övergångar från exempelvis lågstadiet till högstadiet samt gymnasiet till högre utbildning kan 

innebära en händelse som kan hindra återgång. 

Men sen är det precis som att man har nån tanke om att bara för att dem äh fyller 18 å blir vuxna så ska 
dem liksom fixa allting själva på nått vis även om det inte har funkat tidigare. (Intervjuperson 7) 

Därutöver kan rädsla för en viss händelse hindra återgång.  



Asplund & Önsten 

30 (54) 

Den största faktorn det har bidragit tror jag till att hon blir hemma ofta när har hon varit hemma långa 
perioder har hon varit tror jag lite rädd för att gå dit för hon vet att nu kommer det uppmärksammas 
att jag kommer en dag. (Intervjuperson 5) 

Dessa händelser kan utifrån ekologisk systemteori tolkas som livsstressorer vilket medför stress 

hos individen. Stress kan vidare påverka individens anpassningsbarhet negativt, exempelvis när 

individen stänger in sig till följd av sådan stress vilket kan förstås hindra individens utveckling, 

välbefinnande och återgång till studier. Intervjuperson 5 belyser därutöver att individen som ett 

system anpassat sig till omgivningen och ett annat system, nämligen skolan. Dessutom påverkas 

mesosystem eftersom relationen mellan skolan och hemmet påverkas av att den unga individen 

isolerar sig i hemmet istället för att gå till skolan (Jfr Bronfenbrenner, 1979, s.21–26; Payne, 2015, 

s.240, 262–264). Då hindret för återgång är individens rädsla för en viss händelse skulle hindret 

kunna tolkas vara att individen anpassat sig i relation till en förväntad livsstressor (Jfr Payne, 2015, 

s.240, 262–264).  

5.2.3 Den onda cirkeln 
Den professionella personen och anhöriga poängterar att längden på den tidsperiod som den unga 

individen varit hemma kan utgöra hinder för återgång till studier eller arbete, vilket styrks av 

intervjuperson 5 och 7. 

För jag tror att det här blir en ond cirkel när man sitter i det (.) ju mer [...] saker som hon inte tar tag i 
(.) desto mer hamnar hon ju efter i skolarbetet hon hamnar ju efter i alla ämnen och det tror jag också 
gör det då eskalerar det ju då blir det tyngre och tyngre att försöka börja att komma tillbaka. 
(Intervjuperson 5) 

Dem som har vart ifrån väldigt länge alltså då tänker jag väl att (.) ju längre de har varit ifrån desto fler 
hindrande faktorer äh kan man väl liksom se (.) att det liksom är en kombination av väldigt många 
hindrande faktorer [jaa] ähm som har gjort att dem liksom har varit ifrån en längre tid (.) dem som inte 
har varit ifrån så himla länge där kan man väl mer kanske se att det handlar om en mer specifik faktor. 
(Intervjuperson 7) 

Citaten kan förstås belysa att desto längre den unga individen varit utanför studier eller arbete ju 

större svårigheter och fler faktorer hindrar individen från återgång. Utifrån vad Payne (2015, s.240, 

262–264) skriver om ekologisk systemteori kan mängden livsstressorer förstås påverka individens 

motståndskraft till det sämre. 

5.2.4 Ekonomi 
Enligt den professionella personen kan ekonomiska aspekter hindra återgång till studier. 

En del har historik av att ha försökt studera tidigare å skrivit in sig på kurser å därmed då sökt 
studiemedel [mm] men har då inte klarat att fullfölja kurserna eller inte fått betyg äh å då har dem ju 
ingen möjlighet till att söka nytt studiemedel (.) sen när de vill söka igen å kanske är mer motiverade till 
å studera (.) då är det ekonomin som hindrar helt enkelt att de inte vet hur man ska få pengar om man 
börjar studera [mm juste] ah för ofta så kanske dem just då går på försörjningsstöd till exempel äh [mm] 
äh å får man försörjningsstöd äh så kan man inte studera för då säger försörjningsstöd att du ska försörja 
dig med CSN men det är ju som sagt väldigt många av dem här individerna då som inte har möjlighet 
att söka studiemedel så dem hamnar ju i nått sån här liksom så äh [aah] så det hindrar ju också såklart. 
(Intervjuperson 7) 

Att den unga individen försätts i en situation där försörjning varken kan ges i form av studiemedel 

eller i form av försörjningsstöd, torde återgång till studier kunna förstås hindras av regleringar och 

strukturer, alltså makrosystem (Jfr Bronfenbrenner, 1979, s.21–26). 
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5.2.5 Den unga individens relationer 
Såväl anhöriga som den professionella personen lyfter att relationer kan utgöra hinder för återgång 

till studier, arbete och praktik. Ett exempel är om en relation upphör eller inte fungerar.  

Äh och då blev ju hon sjukskriven då den här som hade varit den här bron emellan tyvärr [mmhm] sen 
kom sommarlovet sen börja nian å då fick han en annan kontaktperson som inte funka överhuvudtaget. 
(Intervjuperson 1a) 

Att en relation upphör kan utifrån ekologisk systemteori tolkas som en livstressor som medför 

stress hos den unga individen. Den naturliga miljöns sociala sammanhang förändras dessutom för 

individen när en relation plötsligt upphör och en annan relation påbörjas (Jfr Payne, 2015, s.240, 

262–264), vilket här hindrar återgång. Enligt anhöriga och den professionella personen kan vidare 

avsaknad av relationer hos den unga individen utgöra hinder för återgång, vilket styrks av 

intervjuperson 2 och 7. 

Dem har ofta ganska dåligt nätverk runt sig [mm] som kan hjälpa och stötta (.) också hindrande faktorer. 
(Intervjuperson 7)  

Det finns inte den här relationen en trygg vuxenrelation det är väl det egentligen avsaknaden av en trygg 
vuxenrelation med någon på skolan skulle jag säga eh [mm] det största hindret som gör det (.) det känns 
otryggt och osäkert och motigt att liksom gå tillbaka till något okänt eller till någonting som man 
associerar som något jobbigt eller farligt och samtidigt kan inte jag ge någon trygghet. (Intervjuperson 
2)  

Bilden görs mer komplex då även familjens bristande nätverk kan utgöra hinder. 

Alltså med familjen så (.) så är det ofta att de har ett dåligt familjenätverk. (Intervjuperson 7) 

Enligt ekologisk systemteori benämns utbyten mellan människor och omgivning som ömsesidighet 

(Payne, 2015, s.240, 262–263). Vid avsaknad av relationer kan ömsesidigheten förstås vara 

bristande. Vidare kan såväl individen som en familj betraktas som system inom ekologisk 

systemteori (Payne, 2015, s.240, 262–263). Två av citaten belyser att ett bristande nätverk hos 

individen, som ett system, medför hinder för återgång. Det sista citatet belyser att ett bristande 

nätverk hos systemet familj hindrar individens återgång. 

5.2.6 Den unga individens anhöriga 
Främst den professionella personen men även anhöriga anger att anhöriga kan utgöra ett hinder 

för den unga individens återgång till studier eller arbete. Den anhörige kan exempelvis hålla 

individen hemma. 

I hans fall handlar det om några dagar (.) eh det han har liksom (.) aa där vi faktiskt har hållit honom 
hemma då vi har sett att nä han kommer må bättre om han får vara hemma och återhämta sig liksom. 
(Intervjuperson 2) 

Utifrån ekologisk systemteori kan det förstås att när anhöriga håller den unga individen hemma 

från skolan påverkas system emellan. Familjen som ett system påverkar individen som ett annat 

system vilket också påverkar dessa systems relation till skolan som ett tredje system. Mesosystem 

utgör i sådana fall hinder för återgång (Jfr Payne, 2015, s.240, 262–263; Bronfenbrenner, 1979, 

s.21–26). Notera dock att individens motståndskraft, förmågan att återhämta sig, poängteras i 

citatet (Jfr Payne, 2015, s.240, 262–263). Att den unga individen hålls hemma från skolan av en 
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anhörig kan därför inte enbart betraktas som ett hinder för återgång. Vidare kan den anhöriges 

situation hindra återgång. 

Och att man också kan se att det tyvärr följer [mm] föräldrar har vart i liknande situation som heller 
kanske inte jobbar […] vårdnadshavare eller anhörig befinner sig i en äh destruktiv äh livssituation helt 
enkelt [mm] ähm där liksom (1.0) dem egentligen behöver lika mycket hjälp själva som deras barn eller 
(.) äh vi har liksom mött föräldrar som har kommit liksom alkoholpåverkade å [mm] ähm dem som har 
kommit (.) dem man märker är i väldigt dåligt skick själva av olika slag [mm] dem kan själva sitta å säga 
att dem är sjukskrivna eller lider av en depression och sådär liksom [mm] å då har det ju funkat sämre 
för då e dem inte stabila själva till å kunna hjälpa (Intervjuperson 7) 

Bronfenbrenner (1979, s.21) beskrev att individer utvecklas genom en ömsesidig anpassning mellan 

den aktive personen och egenskaperna hos de specifika miljöer som personen befinner sig i. Citatet 

kan å ena sidan förstås belysa att familjen som ett system inte alltid förmår påverka individen som 

ett annat system och å andra sidan att individens utveckling hindras av de anhörigas situation i den 

unga individens närmiljö. Därutöver kan de anhörigas upplevelser av och syn på skolan eller 

situationen hindra den unga individens återgång, vilket belyses av två citat från intervjuperson 7. 

Dem har en negativ syn på skolan misstror (.) skolpersonal mycket (.) utifrån vad man förstår såklart äh 
(.) är av tidigare erfarenheter [mm] sen deras barn har varit yngre så att dem har också märkt mycket 
negativa upplevelser av skolan och för tyvärr vidare det till (.) dem här unga vuxna. (Intervjuperson 7) 

Att anhöriga har en syn på att det är liksom (.) att det är nånting utanför som har liksom hindrat å [mm] 
gjort att äh den här individen är i den situationen som den är (.) alltså det har vart skolans fel hela tiden 
[...] eller det har vart nått annat i samhället som har varit fel (.) alltså vill gärna lägga ut det på liksom 
utomstående faktorer [...] det är klart att vi kan se att det är inte bara utomstående faktorer utan det 
handlar väldigt mycket om familjen å uppväxt å vad som liksom skett där [...] och att den liksom 
förmedlas mycket till individen att (.) att ansvaret ligger på någon annan och inte på individen själv eller 
att liksom (.) hamnar i den här negativa spiralen liksom äh och då (.) då kan man ju se att då blir det 
svårt för den här individen att komma ur och hamna i en förändring då [jaa] mycket i förändring handlar 
om att det måste grundas i individen själv liksom [mm jo precis har dem beskrivit] och dem som är 
runtomkring såklart. (Intervjuperson 7) 

I ovanstående citat kan familjen, utifrån Bronfenbrenner (1979, s.21–26), förstås som ett system 

som till följd av den anhöriges relation till systemet skola anses påverka individen som ett annat 

system. På så vis utgör mesosystem ett hinder för återgång. Även mikrosystem kan förstås hindra 

återgång, eftersom det inom hemmet genom ömsesidighet förmedlas en viss syn på andra system 

(Jfr Payne, 2015, s.240, 262–263). De kan i det andra citatet även utläsas att de olika systemen 

beskyller varandra för individens hinder, vilket skulle kunna tolkas som ett hinder i sig. 

5.2.7 Stöd 
Anhöriga talar om stöd i relation till vad som kan hindra unga individer från att återgå till studier, 

arbete eller praktik. När stöd eller anpassningar inte fungerar uppstår hinder, vilket stöds av 

följande två citat.  

Då fick vi äntligen kontakt med skolpsykologen […] å han pratade om att du vet läggtider å hur mycket 
dataspelstid får han å du vet är det därför han inte orkar gå upp till skolan å du vet vi ba nej det är inte 
(.) man börjar bli lite såhär frustrerad och tänkte att det är klart att vi kan lyssna på det å ta till oss tips 
om det är nånting men vi kände att det är inte det (.) det är inte att vi inte har rutiner eller att vi låter 
honom vara uppe halva nätterna eller nånting utan det är (.) det är nånting annat. (Intervjuperson 1a) 

Då fick han en annan kontaktperson som inte funka överhuvudtaget en nyanställd lärare som (.) som 
jag vet inte han öh (1.0) han förstod nog inte vad han skulle göra så [...] skolan skötte det jättedåligt och 
den här kontaktpersonen han liksom (.) ah nu har vi slut på uppgifter då får ni skicka mera (.) ah då 
kunde det ju gå 3 (.) 4 dar innan det kom nått. (Intervjuperson 1a) 
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Utifrån Paynes (2015, s.240, 262–263) och Bronfenbrenners (1979, s.21–26) beskrivning av 

ekologisk systemteori kan det förstås att olika system gör försök att stödja den unga individen 

genom utbyten, ömsesidighet. Ömsesidigheten systemen emellan brister dock varpå mesosystemet 

kan tolkas påverka den unga individens livsförlopp, sätt att utvecklas på, till det sämre. Vidare 

hindras återgång om stöd inte ges, exempelvis om skolans anpassningar inte sker. Två citat styrker 

det. 

Jag hade ju sagt till dem på skolan att det här håller inte ni får hjälpa henne(.) men hon har ju haft bra 
betyg (.) liksom argumenterade {dem}. (Intervjuperson 3) 

Och bara det att alla sitter och pratar och pratar jag vet inte hur många möten jag har varit på och alla 
pratar men ingenting händer väldigt lite grejor händer och man kommer ingenstans. (Intervjuperson 3) 

Passform är ett begrepp inom ekologisk systemteori som står för hur en individs behov, förmåga 

och mål överensstämmer med omgivningens (Payne, 2015, s.240, 262–263). Det kan tolkas att 

passformen brister när skolan som ett system, till följd av elevens goda prestationer, inte upprättar 

särskilt stöd åt individen som ett annat system. I båda citaten sker ömsesidighet i och med att olika 

system interagerar med varandra, vilket även utgör mesosystem. Vidare hindras återgång när 

specifika stöd inte finns, vilket stöds av intervjuperson 8 och 2. 

Ett hinder som jag tycker gör att det blir mycket svårare är ju att det inte finns några (.) äh det finns 
inget stöd från samhället […] när dem här ungdomarna (.) går in i väggen äh eller kraschar å blir hemma 
äh så finns det inget stöd. (Intervjuperson 8) 

Det finns inte (.) en hjälpsamordnare eller vad man ska säga som kan ta tag i en som individ och se vad 
behöver du och sköta alla de här kontakterna och remisserna. (Intervjuperson 2) 

Ovanstående citat kan i relation till Bronfenbrenners (1979, s.21–26) beskrivning av ekologisk 

systemteori förstås exemplifiera att förlust eller avsaknad av vissa system utgör hinder för återgång. 

5.2.8 Organisation 
Enligt såväl anhöriga som den professionella personen kan faktorer på organisatorisk nivå utgöra 

hinder för återgång till studier, arbete och praktik. Att som anhörig inte bli lyssnad på kan hindra 

återgång.  

Så någonting med BUP är ju att de tittar bara på barnet så när jag kommer och säger både det ena eller 
det andra då tror de nästa att jag ljuger dom tittar hundra procent på barnet och skiter fullständigt i vad 
jag säger. (Intervjuperson 3) 

Utifrån Bronfenbrenners (1979, s.21–26) och Paynes (2015, s.240, 262–263) beskrivning av 

ekologisk systemteori kan citaten ovan förstås belysa två olika system, den anhöriga som individ 

respektive BUP. Interaktionen i den specifika miljön brister varav brister i mikrosystemet kan anses 

hindra återgång. Att BUP som system inte lyssnar på den anhöriga skulle kunna betraktas som ett 

maktmissbruk, där den anhörige utsätts för en förtryckande praktik. Vidare utgör bristande 

samverkan hinder för återgång.  

BUP (.) skolorna och socialen dom jobbar ju inte ihop (.) det behöver dom ju göra. (Intervjuperson 3) 

Citatet belyser bristande samverkan mellan BUP, skolor och socialtjänsten vilket utifrån 

Bronfenbrenner (1979, s.21–26) kan förstås som att relationen mellan dessa tre system utgör ett 

bristande mesosystem. Vidare kan en aktörs agerande medföra hinder för återgång, vilket belyses 

av intervjuperson 4 och 8. 
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Ett samtal hade han på Clas Ohlson [mm] det hade han också kunnat tänka sig så då sa personerna Clas 
Ohlson att nä men dem ville ju ha nån som hade lite arbetserfarenhet (.) å då blev det sådär igen (.) det 
duger inte [jaa] å då blev jag lite arg på de typerna i den skolan  för de hade de ju kunnat ta reda på innan 
[mm] att liksom matcha bättre så [juste] äh å sen pratade dem om Willys eller Hemköp å då hade de 
fixat ett möte men då sa han att han ville inte jobba med det (.) så då gick han inte på det mötet. 
(Intervjuperson 4) 

Skolan skjuter ifrån sig problemet [mmm] dem säger till föräldrarna att det är skolplikt å ni ska ta med 
barnet. (Intervjuperson 8) 

I ekologisk systemteori är livsstressorer händelser vilka påverkar en individs anpassningsbarhet, 

passform och möjligen även anpassning (Jfr Payne, 2015, s.240, 262–263). Att individen i det första 

citatet nekas en praktikplats på Clas Ohlson utgör en livstressor vilken medför en 

anpassningsbarhet hos individen varpå passform och anpassning försämrades. Relationen mellan 

Clas Ohlson som ett system, skolan som ett annat system och individen som ett tredje system var 

bristande. Brister i mesosystemet kan därmed anses hindra återgång. Det andra citatet belyser också 

ett bristande mesosystem, där ett system lägger över ansvaret på ett annat system. Vidare har 

tidsaspekten betydelse, vilket synliggörs av intervjuperson 7 och 8. 

Med vården absolut där ser ju jag äh att det är något som hindrar dem väldigt mycket just när det gäller 
den psykiska ohälsan för de har väldigt svårt att få egentligen den hjälp och stöttning som de behöver 
[okej] det är jättelånga köer för att få träffa liksom en kurator eller psykolog inom primärvården. 
(Intervjuperson 7) 

Så mycket (.) mycket tid går åt för att hitta hjälp (.) att dem sakerna kring stöd och hjälp det gör att det 
blir hinder verkligen för att komma tillbaka. (Intervjuperson 8) 

Enligt Bronfenbrenner (1979, s.7–26) utgör ekologisk miljö den miljön som en individ påverkas i 

och individen utvecklas av relationen mellan enskilda miljöer. Båda ovanstående citat belyser att 

relationen mellan olika system påverkas av väntetider och den tid som går åt för att finna hjälp. 

Därmed kan relationen olika miljöer emellan anses påfrestad och mesosystem kan anses hindra den 

unga individens utveckling och återgång. 

5.2.9 Regleringar 
I empirin kan regleringar förstås utgöra hinder för återgång till studier, arbete och praktik enligt 

såväl anhöriga som den professionella personen. Exempelvis påverkas vilket stöd som kan ges av 

regleringar.  

I lågstadiet så sa han matten är så tråkig [aah okej] ah vi började där å så pratade jag med fröken om det 
och då satt ju han såhär (.) han kunde räkna ihop såhär fyrsiffriga tal med ett annat fyrsiffrigt tal alltså i 
huvudet (.) inte skriva upp och inte räkna på fingrarna som barn gör utan han kunde (.) då satt han såhär 
å vänta lite sa han (.) tyst å tänkte å så sa han ja det blir det här (.) det var rätt varje gång (.) man blev 
såhär wow [jaa] men frökan ba nej han måste räkna de här 8 plus 5 i boken. (Intervjuperson 1b) 

Vidare kan regleringar kring sekretess utgöra hinder för återgång. Det styrks av intervjuperson 7 

samt nyanseras ytterligare av intervjuperson 2. 

I vissa lägen kan jag ju se det som ett hinder utifrån att det hade varit väldigt bra för mig att få mer 
information om äh (.) den här individen som man kanske inte själv vill ge (.) äh men det hade hjälpt oss 
att få en bättre bild av äh hur vi kanske skulle kunna hjälpa. (Intervjuperson 7) 

Så jag förstår att det är sekretess och sådär men det var på den nivån att vi kan inte ringa dem så de 
måste ringa oss och ni måste ge tillstånd till att vi för ringa asså det är för mycket [mm] sånt (fniss) så 
det tog liksom flera veckor innan vi kunde få till ett möte. (Intervjuperson 2) 
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Därutöver kan regleringar om vårdnad hindra återgång.  

För å kunna byta skola så måste man då gå in i vårdnadstvist […] så det är ju antingen skollagen eller 
föräldrabalken eller kanske en kombination av båda (.) att skollagen säger att man inte kan byta skola i 
alla fall om inte båda vårdnadshavare godkänner skolplikten [jaa] så att det (.) för det är ju så att då 
återstår att försöka lösa situationen på den skola vi var på och äh det var (.) det Fanny sa att hon dör (.) 
hon dog (.) alltså dör hellre än att gå tillbaka till den skolan. (Intervjuperson 8) 

Då begreppet makrosystem står för strukturer och regleringar som påverkar lägre system 

(Bronfenbrenner, 1979, s.21–26) kan ovanstående citat förstås belysa att makrosystem kan 

hindra individens återgång. Vidare kan skolplikt vara en reglering som hindrar återgång.  

Man hela tiden får höra att det är skolplikt [jaa] så det är väldigt väldigt stressande äh mycket hot från 
skola å från socialtjänst [mm] äh och hoten handlar ju mycket om att som stressar hela familjen att 
barnen ska tas ifrån (.) att man ska få vite (.) man har redan en ansträngd ekonomi  för att man måste 
vara borta från jobbet så mycket som förälder (.) det är svårt (.) barnen påverkas ju mycket av det också 
att istället för att få stöd å hjälp så får man känna sig som en brottsling helt enkelt [mm] man bryter 
skolplikt (.) så att hinder är ju också att istället för att tänka så här att oj vad kan vi ge för stöd i samhället 
att alla [mm] så straffar man familjen mer eller mindre alltså föräldrarna (.) barnen. (Intervjuperson 8) 

Bronfenbrenner (1979, s.21–26) beskrev exosystem som miljöer som individen inte är aktiv i men 

ändå påverkas av, exempelvis anhörigas situation på sin arbetsplats. Skolplikt och hot kan förstås 

som en livsstressor (Jfr Payne, 2015, s.240, 262–264) i förhållande till den unga individens anhörig, 

vilket medför stress. Ifall den unga individen inte är aktiv i den miljö där diskussionen kring 

skolplikt sker, kan den unga individen ändå förstås bli påverkad till följd av exosystem. 

5.2.10 Normer 
Såväl anhöriga som den professionella personen framhåller att normer kan hindra den unga 

individen från att återgå till studier, arbete och praktik. Att individen ska behöva anpassa sig till 

någon form av norm, utgör ett exempel. 

Det gick liksom inte att hon skulle anpassa sig (.) till nånting som förväntades att hon skulle. 
(Intervjuperson 8) 

Att erfarenhet krävs för att erbjudas en anställning eller praktikplats, kan ses som en norm vilken 

hindrar återgång.  

Å arbetsmarknad där är det ju (.) ser jag ju också (.) det är ju större krav på att du behöver ha en 
grundutbildning för att ha en chans på arbetsmarknaden [mm] äh å många utav dem som jag träffar 
alltså har ju inte det så därför är dem ju alltså har dem ju jättesvårt att komma in på arbetsmarknaden 
även fast dem vill. (Intervjuperson 7) 

Det kan utifrån ekologisk systemteori förstås att normer och strukturer inom makrosystem (Jfr 

Bronfenbrenner, 1979, s.21–26) påverkar den unga individens möjlighet till återgång negativt. 

6. Diskussion 

Följande avsnitt summerar studiens resultat och diskuterar det i förhållande till teori, tidigare 

forskning och metod. Därefter avslutas avsnittet med implikationer för det sociala arbetets praktik 

och vidare forskning. 
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6.1 Summering av studiens resultat 
Inledningsvis kan en påminnelse göras kring studiens syfte och frågeställningar. Syftet med 

uppsatsarbetet är att utifrån ekologisk systemteori fördjupa kunskapsläget och öka förståelsen kring 

anhörigas respektive en professionell persons uppfattning av varför unga individer varken arbetar, 

studerar eller erhåller praktik, med avseende på vad som kan bidra till respektive hindra ungas 

återgång till sådan sysselsättning. Frågeställningarna är följande: 

• Vad bidrar till unga individers återgång till arbete, studier eller praktik utifrån anhörigas 

respektive en professionell persons uppfattning? 

• Vad hindrar unga individers återgång till arbete, studier eller praktik utifrån anhörigas 

respektive en professionell persons uppfattning? 

I ovanstående avsnitt om tidigare forskning presenterades en kunskapslucka i förhållande till vad 

som kan hindra respektive bidra till att unga individer återgår till sysselsättning. Även anhörigas 

perspektiv på den unga individens situation ansågs saknas i forskningsfältet. Nedan följer en 

sammanfattning av vårt resultat, vilket skulle kunna anses fördjupa kunskapsläget kring ämnet. 

Sammanfattningsvis kan resultatet kring vad som kan bidra till unga individers återgång till arbete, 

studier eller praktik presenteras enligt följande. De bidragande aspekterna för återgång till studier, 

arbete och praktik som framhålls av såväl den professionella personen som anhöriga är den unga 

individens motivation och individuellt anpassat stöd. Vidare lyfts relationer som betydelsefulla, 

såväl vänskapsrelationer som relationer till vuxna, särskilt om relationen består av tilltro, trygghet, 

gott bemötande, stöttning och motivering. Anhöriga framhålls även fylla en betydelsefull roll då de 

själva ser vad de kan bidra med, kontaktar andra aktörer, deltar i möten, söker lösningar, samtalar 

med den unga individen och kämpar för den unga individen. Även reglering av sekretess nämns då 

tystnadsplikt kan ha betydelse för vad den unga individen berättar om sin familjesituation samt 

medför möjlighet för den unga individen att stå på egna ben. Anhöriga och den professionella 

personen menar även att skolans anpassningar, exempelvis distansundervisning, samt fungerande 

samverkan mellan aktörer kan bidra till återgång till studier. 

Bidragande aspekter för återgång till studier, arbete och praktik som enbart anhöriga lyfter är 

fortsättningsvis följande. Den unga individens utveckling avseende att nå förståelse för sig själv 

som individ samt att få en diagnos kan vara bidragande. Att som anhörig bli lyssnad på och tagen 

på allvar utav aktörer bidrar också. Därutöver kan normer påverka den unga individens motivation 

och därmed ha en bidragande betydelse. 

Sammanfattningsvis kan resultatet kring vad som kan hindra unga individers återgång till arbete, 

studier eller praktik presenteras enligt följande. De hindrande aspekterna för återgång till studier, 

arbete och praktik som framhålls av såväl den professionella personen som anhöriga är händelser 

som den unga individen upplevt eller befarar att uppleva. Vidare nämns den unga individens 

förmågor och svårigheter i relation till en diagnos samt psykiska ohälsa som utmattning, depression 

och självmordstankar/benägenhet. Även andra aktörers agerande, tidsaspekter samt regleringar 

kring vårdnad, skolplikt och vilka stöd som kan ges nämns som hinder. Relationer kan bidra till 

återgång men även hindra densamma då dessa saknas, upphör eller när relationen inte fungerar. 

Detsamma gäller samverkan och att som anhörig bli lyssnad på/tagen på allvar, vilket kan vara 
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bidragande men vid brister hindra återgång. Även normer kan förutom att bidra till även hindra 

återgång när de rör arbetslivserfarenhet eller att individen förväntas anpassa sig därefter. 

Vidare kan anhörigas roll förutom att bidra till återgång till arbete, studier eller praktik även hindra 

återgång till studier och arbete. Hinder utgörs då av att de håller den unga individen hemma, 

anhörigas situation, upplevelser av och syn på skolan eller den unga individens situation. Förutom 

att bidra till återgång till studier eller arbete kan regleringar av sekretess även skapa hinder för 

detsamma i form av tidsfördröjning respektive förlust av rekommendationer från anhöriga. 

Därutöver kan en längre tidsperiod i hemmet utgöra hinder för återgång till studier och arbete. 

Ett hinder för återgång till studier som enbart den professionella personen framhåller är 

ekonomiska aspekter. Hindrande aspekter för återgång till studier, arbete och praktik som enbart 

anhöriga framhåller är fortsättningsvis följande. Individens utveckling kan förutom att bidra till 

återgång till studier, arbete och praktik även hindra återgång till detsamma. Att individen blir 

myndig eller försöker skapa sig en identitet kan medföra hinder. Stöd samt anpassningar kan 

förutom att bidra till återgång till studier, arbete och praktik hindra återgång till detsamma. Hinder 

uppstår när stöd eller anpassningar inte fungerar, när stöd eller anpassningar inte ges samt ifall 

specifika stöd inte finns. Motivation kan bidra till återgång till studier, arbete eller praktik men även 

utgöra hinder för återgång till studier och praktik, ifall motivationen brister. Att få en diagnos kan 

förutom att bidra till återgång till studier, arbete eller praktik även vara ett hinder för återgång till 

studier. Att få en diagnos utgör hinder ifall anpassningar görs i strikt relation till individens diagnos.  

6.1.1 Summering av resultatet i relation till ekologisk systemteori 
Mikrosystemet, vilket enligt Bronfenbrenner (1979, s.21–26) är interaktioner mellan människor i en 

specifik miljö, kan utifrån studiens resultat utgöra såväl bidrag som hinder för återgång. När 

mikrosystemet innefattar trygga relationer kan mikrosystemet bidra till återgång. Mikrosystemet 

kan däremot hindra återgång ifall interaktionen är bristfällig eller om interaktionen består av att en 

negativ syn på exempelvis skolan förmedlas. Enligt resultatet kan mikrosystemet inom ett system 

(exempelvis familjen) såväl som en miljö med representanter från olika system, utgöra hinder för 

återgång.  

Mesosystemet, som Bronfenbrenner (1979, s.21–26) menar innefattar relationen mellan två eller flera 

miljöer som en människa är aktiv i, kan utifrån studiens resultat utgöra bidrag till och hinder för 

återgång. Mesosystemet utgör bidrag till återgång ifall fungerande utbyten sker mellan olika system. 

Mesosystemet hindrar dock återgång ifall relationen (ej enbart social relation utan även exempelvis 

väntetider), utbyten eller samverkan olika system/aktörer emellan är bristfällig. När ett system 

lägger över ansvaret på ett annat system utgör mesosystemet, enligt resultatet, hinder för återgång.  

Exosystemet, vilket enligt Bronfenbrenner (1979, s.21–26) står för miljöer en person inte är en del 

utav men ändock påverkas av, kan enligt studiens resultat utgöra hinder för återgång när hot 

förekommer. Resultatet visar ej att exosystemet skulle kunna bidra till återgång. 

Makrosystem, som enligt Bronfenbrenner (1979, s.21–26) är strukturer och regleringar som påverkar 

lägre system, kan enligt resultatet såväl bidra till som hindra återgång. Regleringar kring sekretess 

och normer är makrosystem som enligt resultatet kan bidra till återgång. Normer, strukturer kring 
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hur undervisning ska bedrivas samt regleringar kring ersättningssystem och sekretess är 

makrosystem som enligt resultatet därutöver kan hindra återgång. 

Ett system är enligt Payne (2015, s.240, 262–263) exempelvis en individ, en grupp eller ett samhälle. 

Systemen kan gå in i varandra och ett system kan innehålla flera mindre system. Resultatet visar att 

olika system påverkar varandra på sätt som både kan bidra till och hindra återgång. När olika system 

inte lyssnar på varandra eller tar varandra på allvar uppstår hinder för återgång. När olika system 

istället lyssnar på varandra eller tar varandra på allvar skapas bidrag till återgång. Vidare visar 

resultatet att hinder för återgång skapas då olika system beskyller varandra eller lägger över ansvaret 

på andra system. Ifall ett system istället själv tar ansvar skapas bidrag till återgång. 

Ömsesidighet är utbyten mellan människor och omgivning (Payne, 2015, s.240, 262–263) och kan 

enligt resultatet bidra till återgång vid motivering. Bristande ömsesidighet respektive negativt 

laddade utbyten hindrar återgång. 

Anpassning är förändringar hos en individ eller miljö som förbättrar passformen och passform står 

för att en individs behov, mål och förmåga överensstämmer med omgivningens (Payne, 2015, 

s.240, 262–263). Ifall individens anpassning förbättras skapas bidrag till återgång. Resultatet visar 

också att anpassning kan hindra återgång och försämra passform, vilket står i motsats till den 

ekologiska systemteorin. Ifall individens motivation brister, eller om individen undviker platser eller 

situationer hindras återgång. När stöd utformas i relation till individens behov, mål och förmåga 

bidrar den förbättrade passformen till återgång. Brist på och försämring av passform hindrar 

återgång. Anpassningsbarhet avser enligt Payne (2015, s.240, 262–263) individens förmåga att anpassa 

sig till sin omgivning. Förbättring av anpassningsbarhet bidrar enligt resultatet till återgång. Hinder 

för återgång uppstår ifall anpassningsbarhet sker genom att den unga individen stänger in sig, 

isolerar sig eller undviker återgång. 

Naturlig miljö innefattar det sociala och fysiska sammanhang en individ befinner sig i (Payne, 2015, 

s.240, 262–263). Förändringar inom den unga individens naturliga miljö kan hindra återgång. 

Anhöriga kan vara en del av den unga individens naturliga miljö och bidra till återgång. 

Maktmissbruk avser enligt Payne (2015, s.240, 262–263) att vissa gruppers intressen stödjs, att 

destruktiva utbyten och förtryck skapas och att individens utveckling påverkas negativt.  Enligt 

resultatet utgör maktmissbruk hinder för återgång, exempelvis ifall aktörer inte lyssnar på anhöriga. 

Resultatet visar dock att aktörers makt kan bidra till återgång om den används på rätt sätt, vilket 

står i motsägelse till ekologisk systemteori. 

Livsförlopp innefattar enligt Payne (2015, s.240, 262–263) de sätt som miljömässig och individuell 

utveckling kan ske på. Åldrande och identitetsskapande är livsförlopp som kan hindra återgång. 

Att förstå sin diagnos och att lära sig hantera sina svårigheter är livsförlopp som kan bidra till 

återgång. 

Livsstressorer är enligt Payne (2015, s.240, 262–264) händelser som påverkar individen. Nya 

relationer respektive att få en diagnos kan ses som livsstressorer med bidragande verkan. När en 

livsstressor medför stress hos den unga individen skapas däremot hinder för återgång. Att bli 

myndig, att behöva ta bussen eller gå igenom skolkorridoren, att utsättas för mobbning, att en 
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närstående går bort, hot samt att nekas en praktikplats är hindrande händelser. Även mängden 

livsstressorer respektive rädsla för en viss händelse kan hindra återgång. 

Motståndskraft är enligt Payne (2015, s.240, 262–263) individens förmåga att återhämta sig efter 

svårigheter och motgångar. Resultatet visar att återhämtning kan bidra till återgång. Om 

motståndskraft däremot är bristande eller ej existerar hindras återgång. 

6.2 Diskussion av relationen mellan resultat och tidigare forskning 
Tidigare forskning framhåller att skolfrånvaro kan kopplas till individuella faktorer som fysisk och 

psykisk ohälsa, trauman, riskbeteenden samt bristande motivation. (Kearney, 2008a, s.455–458; 

Kearney, 2008b, s.6, 151–164; Strand, 2013, s.67–77). I förhållande till anställning har även 

personliga svårigheter, fysisk och psykisk ohälsa, sociala problem och känslor av hopplöshet och 

frustration nämnts som hinder (Angelin, 2009, s.207–208; Strandh, Winefield, Nilsson & 

Hammarström, 2014, s.440–442). Detta framkommer även i vår studies resultat, där den unga 

individens psykiska ohälsa, trauma, suicidtankar samt bristande motivation nämns som hinder för 

återgång till arbete, studier och praktik. Bidragande till återgång enligt denna studies resultat är 

motivation, att den unga individen förstår och accepterar sig själv och hittar sin identitet. Det kan 

jämföras med att aktiviteter som bidrar till självförtroende, personlig utveckling och identifiering 

av livsmål har betydelse för unga i arbetsträningsprogram (Robertson, 2018, s.761–762). Det ger 

vidare förståelse för vårt resultat om att utebliven anpassning av skoluppgifter för särbegåvade 

elever utgör ett hinder, då dessa kanske inte upplevs leda till personlig utveckling. 

I studien har betydelsen av att ha en diagnos lyfts, dels som hinder dels som bidrag för återgång. 

Hinder kopplas bland annat till att rätt stöd inte har getts, att diagnosen utretts för sent eller att 

eleven till följd av diagnosen upplever svårigheter. Det kan jämföras med tidigare forskning kring 

att långvarig ogiltig skolfrånvaro kan bero på skolans utformning av stödinsatser, att särskilt stöd 

uteblivit, att diagnos ställts för sent eller att eleven förväntas arbeta självständigt i för hög 

omfattning. Individuellt anpassat stöd och en bra skolmiljö som innefattar förtroendefulla 

relationer, engagemang och delaktighet ses som positivt för skolnärvaro och har tidigare 

efterfrågats (Spencer, 2009, s.312–313; Strand, 2013, s.67–75; Skolverket, 2008, s.80–81; 

Skolverket, 2010, s.26–35, 75–80). Även resultatet i denna studie visar att individuella anpassningar, 

goda relationer, samverkan samt att den unga individen och dennes anhöriga tas på allvar kan vara 

bidragande faktorer för återgång. Det styrks vidare av tidigare forskning där samverkan mellan 

skola och hem visat sig ha betydelse för återgång till studier (Skolverket, 2010, s.42; Strand, 2013, 

s.71).  

Negativa upplevelser av skolmiljö, övergångar, relationer eller sociala sammanhang i skolan kan 

utgöra hinder för återgång till studier enligt vårt resultat. Även en rädsla för detsamma 

framkommer. Det kan jämföras med tidigare forskning som visar att erfarenheten av tidigare 

motgångar kan påverka framtida framgångar i arbetsträningsprogram (Selenko och Pils 2019, 

s.295–298). Tidigare forskning visar även att organisatoriska skolfaktorer (exempelvis övergångar 

mellan skolor) och bristande relationer till andra elever och lärare kan orsaka långvarig skolfrånvaro 

(Skolverket, 2010, s.26–39; Strand, 2013, s.72–77; Kearney 2008b, s.150–155). Även skolrelaterad 

stress eller önskan att undkomma obehagliga sociala eller värderande situationer i skolan har i 

tidigare forskning kopplats till att elever inte återgår till skolan (Kearney, 2008b, s.11–21).   
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I tidigare forskning har relationer till vuxna lyfts som bidragande för återgång till skola efter 

långvarig ogiltig skolfrånvaro, där de vuxnas förmåga till stöttning, förmedla hopp samt bra 

bemötande har betydelse (Skolverket, 2010, s.42–80; Strand, 2013, s.71). Denna studies resultat 

visar på betydelsen av den unga individens relation till anhöriga, vilken kan jämföras med 

ovanstående beskrivning. Engagerade och stöttande anhöriga är en bidragande faktor för återgång 

till sysselsättning. Däremot framkommer det även att en destruktiv familjesituation, föräldrars 

livssituation eller bristande nätverk kan utgöra hinder för den unga individens återgång till studier, 

vilket kan jämföras med tidigare forskning i förhållande till ökad skolfrånvaro (Jfr Kearney, 2008a, 

s.452–461; Kearney, 2008b, s.5, 106, 156–161; Skolverket, 2010, s.39–41). Det kan utifrån tidigare 

forskning och vårt resultat förstås att anhörigas stöttning och driv är av betydelse för den unga 

individens återgång, uteblivet stöd av anhöriga kan tolkas vara ett hinder för återgång. 

Av resultatet framgår att ett hinder för återgång till studier eller arbete kan utgöras av att den unga 

individen varit hemma under en längre tidsperiod. Ju längre tid individen stått utanför studier eller 

arbete desto större komplexitet av hinder. Även tidigare forskning har kopplat långvarig ogiltig 

frånvaro till komplexa förhållanden (Jfr Skolverket, 2010, s.26; Kearney, 2008a, s.11–22). Vårt 

resultat kan även anses styrkas av Andersson, Gullberg, Brännström och Mörtvik (2015, s.30) samt 

OECD (2016, s.73) som visat att individer kommer allt längre från arbetsmarknaden efter en längre 

period av arbetslöshet och inaktivitet. Detta kan utifrån vårt resultat alltså även kopplas till skolan. 

Vidare visar tidigare forskning kring drop-outs av Kearney (2008b, s.151–152) att upplevelser av 

ekonomisk press, strävan efter att arbeta samt bosättning i utsatta områden där stödet ofta brister, 

kan leda till att elever hoppar av skolan. I vårt resultat framkommer dock att stöd kan anses 

bristfälligt oavsett bosättningsområde. Ekonomiska aspekter framkommer i vårt resultat då unga 

individers bristande ekonomi i kombination med regleringar inom myndigheter kan förstås som 

hinder för återgång till studier. Det kan vidare jämföras med Angelins (2009, s.223) tidigare 

forskning där unga upplever en rundgång mellan olika ersättningssystem och regelverk. Vidare 

framkommer det i tidigare forskning av Angelin (2009, s.209) och Kearney (2008b, s.151–152) att 

tillgången på arbetsplatser dels kan medföra svårigheter till etablering på arbetsmarknaden dels leda 

till avhopp från studier om det endast krävs låg utbildning. Det kan anses skilja sig från vårt resultat 

där normerna kring tidigare arbetslivserfarenhet och utbildning, snarare än tillgång på 

arbetsmöjligheter, kan ses som ett hinder för återgång till arbete. Det kan förstås att en viss 

utbildning kan krävas för att komma in på arbetsmarknaden (Jfr OECD 2016, s.50–51). Det kan 

problematiseras av det faktum att de unga vuxnas ekonomi, utifrån tidigare forskning och vårt 

resultat, kan utgöra ett hinder för fortsatta studier. 

I tidigare forskning har bättre tillgänglighet till myndigheter efterfrågats, unga vuxna önskar att tas 

på allvar, få hjälp efter behov samt en relation med en professionell (Aaltonen, Berg & Ikäheimo, 

2016, s.8, 65–101; Robertson, 2018, s.761–762). Det kan jämföras med denna studie där anhöriga 

kritiserar tillgängligheten till olika stödinsatser och önskar att bli tagna på allvar inom olika 

verksamheter. Hindrande är även om relationer upphör, vilket stöder en långvarig relation till en 

professionell person. Vidare kan anhöriga utifrån vårt resultat vara behjälpliga med praktiska saker, 

som jobbsökande eller kontakter med olika aktörer, vilket unga vuxna utifrån ovanstående kan 

önska mer stöd kring. Även önskat stöd i form av chattforum och att en professionell besöker 

hemmet har framkommit. 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att en stor del av de faktorer som i tidigare forskning lyfts 

som orsaker till långvarig frånvaro från skola eller arbete återkommer i vår studie men då som hinder 

för återgång till studier, arbete eller praktik. Det kan då tolkas att faktorer som orsakat att den unga 

individen hamnat utanför sysselsättning fortsättningsvis hindrar återgång. För att den unga 

individens återgång ska möjliggöras behöver alltså de orsakande faktorerna först åtgärdas. Detta 

har tidigare lyfts av Kearney (2008b, s.3–11) som därutöver skriver att det behövs en förståelse för 

vad eleven tjänar på att inte gå till skolan och att utifrån det undanröja hinder. 

6.3 Diskussion av relationen mellan resultat och teori 
De teoretiska begrepp som använts är baserade på ett urval efter vad vi ansett relevant för studien, 

vilket har påverkat resultatet då andra teoretiska begrepp hade kunnat bidra till att andra aspekter 

synliggjorts. Då begreppen varit centrala i utformingen av intervjufrågor, vid kodning och analys 

kan det antas att valet och användningen av teorin påverkat studiens resultat. 

Vårt val av ekologisk systemteori medförde en ontologisk uppfattning av att verkligheten är 

uppbyggd av system på olika nivåer vilka påverkar varandra (Jfr Payne, 2015, s.240–241; Sohlberg 

& Sohlberg, 2019, s.32). Valet av ekologisk systemteori har vidare medfört att vi i analysen har 

kunnat urskilja system på olika nivåer vilka har interagerat med varandra och påverkat den unga 

individen (Jfr Bronfenbrenner, 1979, s.22). Teorin har även möjliggjort ett helhetsperspektiv då det 

har synliggjorts att det inte endast är individen eller familjen som påverkar individens miljö utan 

även regleringar och andra aktörer i samhället. Begreppen som använts för att analysera 

intervjumaterialet bidrog även till en fokusering på individen, exempelvis på dennes passform, 

anpassningsbarhet och motståndskraft. Teorin har även bidragit till en förståelse för betydelsen av 

den fysiska och sociala miljön som den unga individen befinner sig i. Vid användning av andra 

teorier hade andra aspekter dock kunnat synliggjorts. Exempelvis har vi utifrån ekologisk 

systemteori inte kunnat uttala oss kring vilken betydelse maktaspekter som exempelvis kön, 

etnicitet och sexualitet haft.  

6.4 Diskussion av relationen mellan resultat och metod 
Den kvalitativa forskningsmetoden medförde en större förståelse för ämnet utifrån deltagarnas 

uppfattning. Studiens hermeneutiska ansats har haft betydelse för resultatet där empirin har tolkats 

dels i förhållande till individen dels till de övergripande systemen. Den har även möjliggjort tolkning 

utifrån pendling mellan teori, vår förförståelse samt empirin. Vidare har den medfört en bredare 

förståelse av den unga individens situation vilken ofta är komplex. 

Resultatet har påverkats av att studiens urval inte blev det som vi ursprungligen önskade. Vi 

inkluderade ett större åldersspann för de unga individerna jämfört med vår ursprungliga plan, vilket 

har inneburit en större bredd i materialet då exempelvis skolan inkluderats på ett tydligare sätt. I 

efterhand hade vi däremot önskat att fler intervjupersoner var anhöriga till en ung individ utanför 

arbete eller praktik då det finns mer tidigare forskning kring unga individer utanför studier. 

Resultatet kan även tänkas ha påverkats av vårt val att dela deltagarförfrågningar på 

www.familjeliv.se samt www.facebook.com, då det kan tänkas att inte alla anhöriga till unga 

individer utan sysselsättning använder sig av dessa sidor. Deltagandeförfrågan innehöll en 

uppmaning att kontakta oss vid intresse av att delta i studien, det kan därmed tänkas att särskilt 



Asplund & Önsten 

42 (54) 

engagerade anhöriga medverkat i studien. Hade vi hittat intervjupersoner på annat sätt hade 

intervjumaterialet och därmed resultatet sannolikt sett annorlunda ut. 

Förutom de anhöriga har vi intervjuat en professionell person, vilket gör att resultatet av 

professionellas uppfattningar endast baseras på en persons upplevelse. Det kan förstås att resultatet 

sett annorlunda ut om fler professionella hade intervjuats. Intervjun med den professionella 

personen skiljer sig även från resterande åtta intervjuer och kan därför ifrågasättas. Däremot 

medförde intervjun med den professionella personen en nyanserad bild av resultatet. 

Vi upplevde även en tidsbrist när vi i analysmetoden kodade materialet vilket medförde ett behov 

av att effektivisera den analytiska processen varpå risk finns att vissa teoretiska kopplingar eller 

centrala aspekter i relation till koder och teman kan ha förbisetts. Det kan även tänkas att andra 

aspekter hade framkommit om andra kodord använts, vilket vidare kan ha påverkat resultatet. 

Vidare skedde tematiseringen utifrån vad anhöriga själva uttryckt som hinder respektive bidrag för 

återgång men även våra tolkningar av detsamma. Vår förförståelse kring vad som kan hindra 

respektive bidra till återgång kan ha påverkat resultatet.  

6.5 Implikationer för praktik och forskning 
Implikationer för socialt arbete som praktikfält blir utifrån denna studie följande. Alla system 

behöver fungera, exempelvis har den unga individens såväl som familjens välmående stor betydelse 

varpå båda ”systemen” bör prioriteras bland praktiker inom socialt arbete.  

Vidare visar studien att det ofta är ett system som kontaktar och trycker på andra system i syfte att 

hjälpa den unga individen. Mest förekommande tycks vara att anhöriga kontaktar och trycker på 

andra system, och att anhöriga därför har en betydelsefull företrädande funktion som hos praktiker 

bör tas i beaktning. Vidare bör praktiker inom socialt arbete lyssna till anhöriga och ta de anhöriga 

på allvar, då det medför bidrag till återgång. Samtidigt bör praktiker inom socialt arbete ha i åtanke 

att studiens resultat även visat att anhöriga kan utgöra hinder för den unga individens återgång. En 

avvägning i varje enskilt fall bör göras bland praktiker.  

Ytterligare implikationer för praktiker är att ge den unga individen stöd till återhämtning, att nå en 

förståelse för sig själv och att finna motivation. Att den unga individen i tid ges individuellt anpassat 

stöd utifrån sina behov är av synnerlig vikt. Den unga individen bör ges stöd av en professionell 

person som kan verka stödjande under lång tid. Trygghet och stabilitet i relationen är väsentligt.  

Praktiker inom socialt arbete bör vidare ha i åtanke att psykisk ohälsa förekommer bland individer 

i låg ålder. Studiens resultat tyder på att unga individer utan sysselsättning mår avsevärt dåligt där 

exempelvis psykisk ohälsa, utmattning och suicid förekommer. Praktiker må därför undvika att 

beskylla anhöriga och/eller skuldbelägga den unga individen för den situation som uppkommit. 

Att hinder för återgång skapas då olika system beskyller varandra eller lägger ansvaret på andra 

system är slutligen en viktig implikation till praktiker inom socialt arbete. Alla system och varje 

enskild praktiker behöver ta sitt egna ansvar och ifall regleringar hindrar ansvarstagande bör 

regleringar ses över. Samverkan olika aktörer emellan är därutöver väsentligt.  

Avslutningsvis är implikationer för socialt arbete som forskningsområde följande. Enligt vårt 

resultat kan skolplikten ses som problematisk i förhållande till unga individer utan sysselsättning. 
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Ytterligare forskning kring skolpliktens konsekvenser för elever och familj kan därför anses 

motiverad. Även en utredning av huruvida möjlighet till distansundervisning kan rymmas inom den 

svenska skolplikten kan vara aktuellt. Utifrån vårt resultat och tidigare forskning kan det även 

förstås finnas en osäkerhet kring vad som orsakar vad gällande psykisk ohälsa och att som ung 

individ stå utanför sysselsättning. Detsamma gäller om antalet hindrande faktorer påverkar längden 

av frånvaro eller omvänt. Ytterligare forskning kan anses relevant. 

Vår insamlade empiri har visat på tendenser att andras föreställningar om anledningen till att unga 

individer sitter hemma påverkar det stöd som individen och familjen erbjuds. Därav kan det anses 

relevant att i vidare forskning undersöka i vilken omfattning och på vilket sätt professionellas 

föreställningar påverkar vilket stöd som erbjuds. Vidare har empirin visat hur anhörigas känslor 

och mående påverkas av de unga individernas situation. Även hindrande respektive bidragande 

faktorer till att den unga individen stannade kvar i sysselsättning efter återgång framkom i den 

insamlande empirin. Utifrån syfte och frågeställningar har vi dessvärre inte haft utrymme att vidare 

analysera dessa aspekter, vilket motiverar ytterligare forskning. 
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BILAGA 1: INFORMATIONSBREV 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen, 

Socionomprogrammet 

Till ________________________________.  

 

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 

undersöker vi anhörigas (föräldrar, fosterföräldrar, mor- och farföräldrar alternativt syskon, nära 

vänner, partner/pojkvän/flickvän över 18 år) uppfattning av varför unga vuxna varken arbetar eller 

studerar, med avseende på vad som kan bidra till respektive hindra ungas återgång till arbete eller 

studier. Detta gör vi genom att genomföra intervjuer med anhöriga till en ung person som för 

tillfället varken arbetar eller studerar alternativt tidigare varken arbetat eller studerat. Intervjun 

beräknas pågå i ungefär 45 minuter.  

Du tillfrågas därför om du vill delta i en intervjustudie. Intervjuerna kan komma att ske via telefon 

alternativt annat digitalt verktyg. 

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. Du och nämnda personer kommer att vara anonyma (en 

avidentifiering/anonymisering sker vid transkribering). Sekretess kan dock ej utlovas.  

Kontakta oss gärna vid eventuella frågor eller funderingar!  

 

Uppsala den 31 mars 2020. 

Med vänliga hälsningar 

Sara Asplund, Ida Önsten 

Socionomstudent, Socionomstudent 

 

Handledare: Universitetslektor Madeleine Sultán Sjöqvist  
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE GENTEMOT ANHÖRIGA 

 

Datum: 

Tid: 

Plats: 

Namn på intervjuare: 

Namn på intervjuperson:  

Känslomässiga reaktioner hos intervjuaren:  

Information 

• Informera kort om studien 

• Informera om att personen får undvika att svara samt får avbryta intervjun.  

• Informera om att deltagande är frivilligt samt att de har rätt att närsomhelst avbryta sitt 

deltagande i studien. 

• Informera om att samtalet behöver spelas in. 

• Informera om att intervjupersonernas anonymitet kommer garanteras, även namn på de 

unga individerna kommer ändras. Dock kommer uppsatspartner och eventuellt lärare att 

få tillgång till inspelning och material. Uppsatsen i stort bli offentligt material.  

• Vi beräknar att intervjun kommer att ta ungefär 45 minuter. Ifall tekniska problem 

uppstår, att det hörs otydligt eller liknande, så säg till. 

 

 

Uppmjukande frågor 

1a.  Vill du berätta lite om dig och den unge vuxne som varken arbetar eller studerar som du har 

en relation till? 

 

1b. Hur vill du att vi i fortsättningen benämner personen?       

 

1c. Vad har ni för relation? 

 

1d. Hur gammal är [namn på UVAS]? 

 

1e. Vid vilken ålder uppfattar du att [namn på UVAS] började undvika att gå till skola eller 

arbete? 

 

Information om den unge vuxne som varken arbetar eller studerar 

2. Är [namn på UVAS] utanför arbete och studier i nuläget? 

Om ja: Har [namn på UVAS] någon gång tidigare återgått till studier eller arbete? 

• Har [namn på UVAS] då återgått till studier eller till arbete? 

 

Om nej: Vad har [namn på UVAS] gått tillbaka till, arbete eller studier? 

 

3a. Hur länge har [namn på UVAS] varit utanför arbete eller studier? 
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3b. Har det varit olika perioder där [namn på UVAS] varken har arbetat eller studerat? 

Om ja: Hur långa har de olika perioderna varit? 

 

Hindrande faktorer- för återgång till studier eller arbete 

4a. Vad uppfattar du bidrog till att [namn på UVAS] hamnade utanför studier eller arbete? 

 

4b. Var det någon särskild händelse som påverkade? 

• I samband med vad inträffade händelsen? (tex övergångar) 

• Hur har [namn på UVAS] hanterat händelsen/händelserna?  

• Hur kommer det sig (tex stöd av familjen)? 

  

PUFFAR till fråga 4:  

• Ifall intervjupersonen ej belyst nivåer/system. 

• Individ 

• Familj 

• Andra relationer 

• Skola 

• Arb.marknad 

• Andra aktörer, ex soc, vård 

• Normer/regleringar 

• Relationen mellan “systemen”, hur olika system påverkat varandra (samverkan, samarbete 

etc) 

 

5a. Vad anser du hindrar [namn på UVAS] från att komma tillbaka till studier eller arbete? 

 

• Vad för svårigheter kan du se? 

• Kopplade till nivåer/system (PUFFAR till fråga 5): 

• Individ 

• Familj 

• Andra relationer 

• Skola 

• Arb.marknad 

• Andra aktörer, ex soc, vård 

• Normer/regleringar 

 

5b. Hur uppfattar du att [namn på UVAS] hanterar dessa svårigheter? 

5c. På vilket sätt tänker du att svårigheten/svårigheterna påverkar [namn på UVAS] 

återgång till studier eller arbete? 

 

 

Bidragande faktorer- för återgång till studier eller arbete 

6a. Om UVAS tidigare återgått: När [namn på UVAS] återgick till att studera eller arbeta, vad 

tror du bidrog till det?  
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• Var det någon specifik händelse som påverkade? 

 

6b. Kopplat till de svårigheter vi diskuterat tidigare: Hur lyckades [namn på UVAS] 

övervinna dessa? 

 

PUFFAR till 6. 

• Ifall intervjupersonen ej belyst nivåer/system. 

• Individ 

• Familj 

• Andra relationer 

• Skola 

• Arb.marknad 

• Andra aktörer, ex soc, vård 

• Normer/regleringar 

• Relationen mellan “systemen”, hur olika system påverkat varandra (samverkan, samarbete 

etc) 

 

 

7. Om UVAS inte tidigare återgått: Vad tror du skulle kunna bidra till att [namn på UVAS] 

återgår till att studera eller arbeta?  

• Vilket stöd tror du [namn på UVAS] behöver? 

• På familjenivå...vad hade ni önskat för stöd? 

 

PUFFAR till 7. 

• Ifall intervjupersonen ej belyst nivåer/system. 

• Individ 

• Familj 

• Andra relationer 

• Skola 

• Arb.marknad 

• Andra aktörer, ex soc, vård 

• Normer/regleringar 

• Relationen mellan “systemen”, hur olika system påverkat varandra (samverkan, samarbete 

etc) 

 

Den anhöriges upplevelser 

8. På vilket sätt upplever du att du har fått vara ett stöd för [namn på UVAS]? 

 

9. Vad tycker du har varit svårt med situationen? 

 

 

Avslutande frågor 

• Flagga för att intervjun börjar ta slut 
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• Har du någonting mer du vill tillägga? 

• Hur upplevde du denna intervju?  

• Informera om var professionellt stöd som finns att tillgå ifall behov uppstår.  

• Ifall vi kommer på någonting mer, eller har frågor eller funderingar, kan vi kontakta dig 

framöver då? 

• Detsamma gäller om dig, att du kan kontakta oss! 

• TACKA för medverkan! 
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BILAGA 3: INTERVJUGUIDE GENTEMOT PROFESSIONELL 

Datum: 

Tid: 

Plats: 

Namn på intervjuare: 

Namn på intervjuperson:  

Känslomässiga reaktioner hos intervjuaren:  

 

Information 

• Informera kort om studien 

• Informera om att personen får undvika att svara samt får avbryta intervjun.  

• Informera om att deltagande är frivilligt samt att de har rätt att närsomhelst avbryta sitt 

deltagande i studien. 

• Informera om att samtalet behöver spelas in. 

• Informera om att intervjupersonernas anonymitet kommer garanteras, även namn på 

UVAS kommer ändras. Dock kommer uppsatspartner och eventuellt lärare att få tillgång 

till inspelning och material. Uppsatsen i stort bli offentligt material.  

• Vi beräknar att intervjun kommer att ta ungefär 45 minuter. Ifall tekniska problem 

uppstår, att jag hörs otydligt eller liknande, så säg till. 

 

Kön:  

Ålder:  

Var i Sverige: 

 

 

Uppmjukande frågor 

1. vill du berätta lite kort om vad du gör i ditt arbete? 

a. vilken roll har du i relation till UVAS (tex hjälper till att söka jobb, stöttar)? 

b. samarbetar du med andra aktörer kring de här personerna? 

 

2. Hur har kontakten med UVAS sett ut? (tex var ses ni, hur många tillfällen)? 

a. Vilken åldersgrupp av UVAS träffar du? 

b. Träffar du både UVAS som står utanför studier och UVAS som står utanför 

arbete? 

c. Hur länge har de unga som du träffar varit utanför arbete eller studier? 

 

Unga vuxna utanför arbete eller studier, hindrande och bidragande faktorer: 

3. Vad har du sett som kan hindra en person från att återgå till arbete eller studier 

a. vad är det för svårigheter 

i. kan dessa kopplas till nivåer:  

1. Individ 

2. Familj 

3. Andra relationer 
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4. Skola 

5. Arb.marknad 

6. Andra aktörer, ex soc, vård 

7. Normer/regleringar 

ii. Någon särskild händelse som hindrat återgång? 

iii. på vilket sätt kan dessa påverka de ungas återgång till skola eller arbete? 

b. upplever du att det är någon skillnad beroende på hur länge de har varit utanför 

arbete eller studier? 

c. Är det skillnad på vad som hindrar återgång till studier jämfört med vad som 

hindrar återgång till arbete? 

 

4. Har du kunnat se några faktorer eller händelser som kan bidra till att personer som stått 

utanför studier eller arbete återgår? 

a. hur har de övervunnit de svårigheter eller hinder som de tidigare haft? 

b. vad för stöd ser du behövs för att de ska återgå? 

i. kan detta kopplas till nivåer: 

1. Individ 

2. Familj 

3. Andra relationer 

4. Skola 

5. Arb.marknad 

6. Andra aktörer, ex soc, vård 

7. Normer/regleringar 

 

c. Är det skillnad på vad som bidrar till återgång till studier jämfört med vad som 

bidrar till återgång till arbete? 

 

5. Hur upplever du att din professionella insats har hjälpt 

a. individen? 

b. familjen? 

 

Anhöriga till unga vuxna som varken arbetar eller studerar: 

6. Har du kontakt med anhöriga till de unga vuxna om varken arbetar eller studerar? 

a. OM JA: hur ser den kontakten ut? 

b. vilka anhöriga är det? (ex föräldrar, syskon, vänner) 

c. Hur upplever du att samarbetet med anhöriga fungerar? 

 

7. OM KONTAKT MED ANHÖRIGA: vad upplever du att anhöriga har för syn på 

situationen? 

a. vad uppfattar de anhöriga som hinder för att den unge utanför arbete eller studier 

ska återgå? 

b. vad uppfattar de skulle bidra till återgång? 

c. efterfrågar de något stöd? 
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i. koppla till nivåer? 

1. Individ 

2. Familj 

3. Andra relationer 

4. Skola 

5. Arb.marknad 

6. Andra aktörer, ex soc, vård 

7. Normer/regleringar 

 

8. Upplever du att anhöriga är delaktiga i de ungas situation? 

a. OM JA: på vilket sätt? 

 

9. På vilka sätt har du uppfattat att anhöriga kan vara ett stöd? 

 

Avslutande frågor 

• Flagga för att intervjun börjar ta slut 

• Har du någonting mer du vill tillägga? 

• Hur upplevde du denna intervju?  

• Informera om var professionellt stöd som finns att tillgå ifall behov uppstår.  

• Ifall vi kommer på någonting mer, eller har frågor eller funderingar, kan vi kontakta dig 

framöver då? 

• Detsamma gäller om dig, att du kan kontakta oss! 

• TACKA för medverkan! 

 


