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ABSTRACT 

The purpose of this study has been to explore and provide the social work field with 

testimonies about experienced factors of success using interviews with people who 

previously were not in education, employment or training (NEET). NEETs were 

classified into five categories to identify themes in their experienced factors of success. 

This process was made through thematic analysis. The experienced factors of success 

were thematized into major themes. The expressed themes followed the person to 

whom it belonged into their respective NEET-category. Categories and themes were 

analyzed with Bronfenbrenner’s ecological systems theory. Through this analysis we 

found indications that different NEET-categories have different needs. This could be 

an indication that categorization can shed some clarity in the NEET phenomena. 

Viewing NEET as categories with specific needs provides homogeneity which could 

accelerate the social services process of identifying and providing appropriate help. 

Though specific needs of individual NEET-categories need further investigation to 

become effective. 
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1. INLEDNING 
Hikikomori är ett japanskt begrepp för fenomenet där unga isolerar sig (Wong, 2014:161). Direkt 

översatt betyder Hikikomori “att dra sig undan” men innebär mer specifikt att personen helt drar 

sig undan från sociala sammanhang och undviker relationer med andra än familjemedlemmar under 

en period på sex månader eller mer (Yong et al, 2019:2). Termen Hikikomori avser både tillståndet 

och personen som lider av det (Yong et al, 2019:2). Wong (2009:161) förklarar att det finns en 

samklang mellan Hikikomori och personer som tillhör gruppen NEET (Not in education, 

employment or training). Detta då båda grupperna har gemensamt att de kännetecknas av ett 

berövande av ungas tillgång till social status som student, arbetare eller praktikant. I Japan finns 

olika förklaringar till vad som orsakar tillståndet hos de unga men Furlong (2008:318-321) och 

Husu och Välimäki (2017:607-608) menar på att det har sin grund i stora omställningar på 

arbetsmarknaden och människors svårigheter i att anpassa sig efter dessa.  

Enligt Statistiska centralbyråns siffror från 2019 tillhörde 5,6% av alla unga mellan 15 och 24 år i 

Sverige gruppen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS), vilket är den svenska 

motsvarigheten till NEET (SCB, 2019). Den exakta andelen UVAS är dock svår att ange då SCB 

gjort en bortfallsanalys som visar att gruppen underskattas stort och att det kan röra sig om många 

fler. UVAS som grupp har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren, då med det mer kända 

namnet “Hemmasittare”. Gruppen har uppmärksammats i media och samhällets olika institutioner 

har kritiserats för sitt arbete, eller avsaknad av arbete, med denna grupp (Furlong, 2008; Nagata et 

al, 2011; Husu & Välimäki, 2017). Den omfattande kritiken kan tänkas bero på att UVAS som 

fenomen är ett komplext problem och effekterna av att avbryta sina studier i förtid och isolera sig 

är stora både ur ett individ-, familje- och samhällsperspektiv. 

Socialstyrelsen beskriver hur förebyggande arbete och samordnande insatser med grund i ett 

systemsynsätt krävs för att gruppen ska minska (SOU 2017:9). Socialstyrelsen poängterar vikten 

av att de insatser som ges är av hög kvalitet med grund i en evidensbaserad praktik där ungas 

erfarenheter och kunskaper tas tillvara på. Rapporten pekar på att unga sällan får möjlighet att vara 

delaktiga i insatser eller stöd som rör dem (SOU 2017:9, s 12). 

Socialstyrelsens samordnande rapport har gett upphov till kraftsamlingar runt om i landet. I Västra 

Götalandsregionen har ett projekt vid namn Vi-projektet utformats. Projektet har beviljats stöd av 

europeiska socialfonden och projektet ägs av Dalslands folkhögskola vars huvudman är rektor 

Tomas Rydsmo. Projektet syftar till att erbjuda UVAS en chans att fullfölja sina egna studieplaner 

eller närma sig ett arbete. I projektet medverkar vårdcentraler, ungdomsmottagningar, 

vuxenutbildningar och folkhögskolor. Aktörerna kommer ha erfarenhetsutbyten i syfte att uppnå 

samsyn gällande UVAS. Målsättningen är att UVAS ska få kontrollen över sin framtid, uppleva 

framtidstro, bli drivande i sin egen utveckling, få bättre psykisk hälsa, känna delaktighet i 

samhället, fullfölja sina studieplaner och närma sig arbetsmarknaden. Då Uppsala Universitet är en 

av aktörerna i detta projekt har vi som studenter erbjudits att delta. Denna uppsats skrivs således i 

samarbete med Vi-projektet och förhoppningen är att kunna utöka kunskapen om UVAS och deras 

behov och på så sätt bidra till det sociala arbetet som forskningsfält och praktisk verksamhet. 

Vi ser att UVAS är en växande samhällsgrupp med en komplex problematik som påverkar såväl 

den enskilda individen som samhället den lever i. I tidigare forskning har fokus legat på att 
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identifiera samhälleliga och individuella riskfaktorer och orsaker, däribland låg socioekonomisk 

status, negativa skolupplevelser, bristande föräldraskap och låg utbildning. Framgångsfaktorer och 

vad UVAS själva anser har gjort att de brutit sin isolering kommer sällan fram. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att bidra till utfyllnad av denna kunskapslucka genom att undersöka vad 

personer som tidigare varit UVAS själva anser varit framgångsfaktorer som lett till att de kommit 

ut i arbete eller studier samt att med hjälp av Furlongs UVAS-kategorier kartlägga skillnader inom 

gruppen. 

● Vilka är framgångsfaktorerna, enligt tidigare UVAS, för att komma ut i arbete eller studier? 

● Hur relaterar dessa framgångsfaktorer till Furlongs UVAS-kategorier? 

Avgränsningar 
Denna studie avgränsar sitt urval till personer över 18 år som tidigare varit UVAS, men tagit sig 

vidare ut i arbete och/eller studier. Detta då urvalet är begränsat till de UVAS som valt att delta i 

Vi-projektet. Åldersgränsen beror på att studenter ej får forska på personer under 18 år. Teoretisk 

utgångspunkt är Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori då den tar fokus på helhetsbilden, 

vilket är av vikt då både samhälleliga och individuella faktorer framträder i UVAS-fenomenet. 

Medicinska faktorer är en intressant aspekt men kommer dock inte undersökas djupare då detta ej 

svarar till studiens syfte. Till följd av förutbestämda UVAS-kategorier och teori kombinerat med 

syfte att fylla en kunskapslucka valdes tematisk analys med en abduktiv ansats som analysmetod. 

Begreppsdefinitioner 
Hikikomori: Japanskt begrepp vars mening innebär “att dra sig undan” och att stänga sig inne. 

Både begreppet och fenomenet är laddat och möts ibland av starka åsikter och stigman. Begreppet 

används för att beskriva personer som av olika anledningar väljer att isolera sig i sitt hem. 

Begreppet hikikomori förknippas även med social fobi, då vissa symptom är snarlika (Nagata et al. 

2013:73-74).  

Isolering: Att stänga in sig, antingen sitt eget hem eller i föräldrahemmet i syfte att undkomma 

social interaktion. 

NEET: Globalt använt akronym för Not in Education, Employment or Training. Alltså personer 

som inte befinner sig i arbete, utbildning eller praktik. Till skillnad mot hikikomoribegreppet 

behöver inte NEET-personer isolera sig socialt. 

UVAS: Akronymen är en förkortning av Unga Vuxna som varken Arbetar eller Studerar. Det vill 

säga en svensk översättning av NEET-begreppet. 

Social fobi (Social anxiety): Vanligt förekommande psykisk störning som enligt DSM-IV 

manifesterar sig genom att personen upplever obehag och/eller rädsla för sociala situationer. 

Personer med social fobi försöker ofta undvika sociala sammanhang. Diagnosen kan liknas vid 

hikikomoribegreppet då båda väljer att dra sig undan från sociala situationer. Däremot kan orsaker 
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till tillbakadragandet skilja sig dem emellan. En person kan vara hikikomori utan att ha social fobi. 

På samma sätt kan en person ha social fobi utan att stänga in sig i hemmet.  

Hemmasittare: Vardagligt begrepp som främst används lekmannamässigt för att beskriva elever 

(främst i grundskolan) som inte går till skolan. Negativt laddat och förekommer inte särskilt ofta i 

professionella sammanhang. 

Disposition 
Första kapitlet är inledning där bakgrund till studiens uppkomst presenteras. Därefter formuleras 

forskningsproblem varpå studiens syfte presenteras, vilket i sin tur utmynnar i forskningsfrågor. 

Kapitlet avslutas med studiens avgränsningar samt begreppsdefinitioner. Studien kommer i andra 

kapitlet redovisa tidigare forskning gällande UVAS som komplext samhällsproblem. Detta följs av 

kapitel tre som innefattar de teorival som gjorts i studien. Här presenteras systemteorins 

användbarhet för att förklara UVAS komplexitet. I kapitel fyra presenteras studiens metodval där 

tematisk analys samt kategorisering av UVAS-gruppen förklaras och kopplas till studiens syfte. 

Metodkapitlet presenterar även intervjuernas utförande, etiska aspekter samt studiens validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. Detta följs av kapitel fem där resultat- och analys presenteras. 

Där presenteras samt analyseras intervjuernas empiri och resultat gällande framgångsfaktorer samt 

UVAS-kategoriernas samband med dessa. Studien avslutas med kapitel sex där diskussion och 

summering sker. Teori och metodval samt hur studien står i förhållande till tidigare forskning 

diskuteras innan kapitlet avslutas med reflektioner kring studiens implikationer på socialt arbete 

som forskning och praktik. 

2. TIDIGARE FORSKNING OM UVAS 

Kapitlet inleds med en redovisning av uppsatsens sökprocess. Därefter presenteras den tidigare 

forskningen på området genom tematisering. Kapitlet avslutas med en reflektion över 

forskningsläget.    

Sökprocess 
För att finna relevant litteratur utgick vi från Uppsala universitetsbiblioteks söktjänster. Först 

genomfördes en bred sökning på bibliotekets hemsida för att sedan successivt smalna av genom att 

gå in på databaser som “Sociological Abstract”, vilken innehåller artiklar inom ämnesområdet 

sociologi och socialt arbete.  

Nästan uteslutande användes engelska sökord då dessa gav större antal träffar. Sökningen 

påbörjades genom att använda ord som “drop-out”, “school drop-out”, ”withdrawal” och “school 

withdrawal”. Dessa sökord skapade fel riktning i vår sökning då många av resultaten hade ett för 

stort fokus på skolan och yngre barn. För att få ett mer specifikt resultat kopplat till målgruppen av 

intresse användes istället sökord som “NEET”, “Hikikomori” och “Social Anxiety”. Dessa 

användes både enskilt och i kombination med varandra. Dessa sökord gav många träffar och därför 

gjordes valet att avgränsa sökningen ytterligare genom att begränsa publiceringsintervallet till 

artiklar från 2008-01-01 till och med 2020-03-10 (datum då sökningen genomfördes). Anledningen 
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till det nedre tidsspannet var finanskrisen 2008. Den kan ha haft en stor påverkan på 

arbetsmarknaden och därmed även på UVAS. Dessutom ansågs 2008 vara tillräckligt nära nutid 

gällande teknikanvändning. Kombinationen av dessa två aspekter bidrog till valet av 2008 som 

nedre tidsspann för vår sökning. För att finna artiklar av högre vetenskaplig standard begränsades 

sökningen till artiklar som blivit peer reviewed-granskade. Utifrån denna sökprocess fann vi den 

litteratur som var relevant för denna studie, vilken kommer att presenteras i följande avsnitt.  

Komplext problem 
I den forskning vi tagit del av har UVAS presenterats som en heterogen grupp med komplex 

problematik, både ur individ- och samhällsperspektiv. När den tidigare forskningen sammanställts 

har tre övergripande teman utkristalliserat; målgruppen, riskfaktorer och samhällskrav. Dessa 

teman har använts för att skapa ordning i detta komplexa problem och därmed vara till hjälp att få 

översikt över vad som har gjorts på området och slutligen se vilka kunskapsluckor som finns kvar 

att täcka. 

Målgruppen 
Målgruppen benämns olika i forskningen men gemensamt är fokus på ungas tillbakadragande från 

samhället under en längre period. Forskningen skiftar främst mellan benämningarna NEET, 

Hikikomori och UVAS och målgruppen förklaras som en icke homogen grupp med stora 

individuella skillnader (Furlong, 2008:309). Furlong (2008:309) menar att fenomenet inte bara kan 

förklaras av psykologiska faktorer utan att det är sammanlänkat med förändringar i samhället och 

hur varje individ tacklar detta olika. Vidare förklarar Furlong (2008:310) hur denna icke homogena 

grupp innehåller ett flertal undergrupper som symboliserar de olika orsakerna till att individen drar 

sig tillbaka. Han menar vidare att medikaliseringen av fenomenet har gjort att man inte kunnat se 

att dessa individer drar sig tillbaka av olika anledningar och på olika sätt. Efter att ha diskuterat 

med experter på området presenterar Furlong (2008:321) fem sociala kategorier som alla innehåller 

grupper av Hikikomoris. Kategorierna består dock inte bara av hikikomoris utan även icke-

hikikomoris. De fem kategorierna är The psychological impaired, Otaku, Alternative scene, The 

lonely och Anxious travellers. Dessa kategorier symboliserar alltså variationerna i varför en person 

drar sig tillbaka från samhället. Det kan handla om psykologiska diagnoser, sociala svårigheter, ett 

sökande efter alternativa livsstilar, ensamhet och ett sökande efter relationer eller ett tillstånd av 

anomi där personen försöker finna mening i okända sociala strukturer (Furlong 2008:322).  

 

Vikten av att se målgruppen som en heterogen grupp innehållande subkategorier är något som 

stärks än mer i Eurofounds rapport om arbetsmarknadssituationen för ungdomar i Europa från 

2012. De skriver att “The different needs and characteristics of the various subgroups have to be 

taken into account, and the one-size-fits-all approach must be avoided” (Eurofound 2012:25). 

Andra forskare som belyser vikten av att inte se gruppen som homogen är Toivonen et al (2011:1). 

De undersöker effekterna av globalisering på japanska unga vuxna från ett sociologiskt och 

psykologiskt perspektiv. Unga vuxna delas in i mindre grupper för att på så sätt se att effekterna på 

dessa grupper ser olika ut då individerna i grupperna anpassar sig till globaliseringen på olika sätt. 

Forskningen beskriver även att det är av stor vikt att överväga och anpassa sitt bemötande i mötet 

med personerna i målgruppen. Wong (2014:162) skriver om vikten av att möta klienten där hen är 
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och på så sätt ha större möjlighet att nå klienten. I studien intervjuas både klienter och 

socialsekreterare individuellt och i fokusgrupper. Wong (2014:161) kommer fram till att det finns 

argument för införande av en flexibel, informell och skräddarsydd strategi i arbetet med 

målgruppen. Utförandet av strategin bör ske rumsligt, relationellt och organisatoriskt för att en 

förändring ska ske och för att målgruppen ska återgå till samhället (Wong, 2014:161). Wongs 

(2014:161) studie har som fokus att diskutera interventioner i och utanför hemmet med unga vuxna 

som dragit sig tillbaka från samhället. 

Wong (2014:164) förklarar att det finns svårigheter i att engagera målgruppen till konversation 

men att det finns andra sätt att möta dessa individer, vilket är viktigt att ha med sig. Wong 

(2014:164) beskriver hur socialarbetare som intervjuats, för att bygga upp en relation på individens 

villkor, kunde lämna en lapp med sitt namn och ett meddelande med exempelvis namnet på en 

hemsida som klienten kunde besöka. Detta innebär att klienten får möjlighet att kontrollera 

interaktionen utifrån sina villkor och förmågor. Att besöka klienten i sitt hem ger också möjligheter 

att se och prata om fotografier eller andra personliga saker i hemmet, vilket kan skapa en bild av 

klienten och vara hjälpmedel i relationsbyggandet. Wong (2014:165) belyser även vikten av att 

socialarbetaren visar respekt för klienten och dess privatliv, utrymme och intressen. Wong 

(2014:166) beskriver hur början av en konversation mellan socialsekreterare och klient uppfattas 

genom klientens perspektiv. Socialsekreteraren måste ta klientens intressen i beaktande för att nå 

fram till denne. Wong (2014:166) beskriver att intervention i hemmet är en planerad utvidgning av 

klientens ekosystem och måste göras på ett sätt som inte är påträngande eller kränkande för 

klientens integritet.  

Riskfaktorer 
I en stor del av den tidigare forskning som gjorts på området riktas fokus mot riskfaktorer för att 

utveckla hikikomori-beteende eller för att bli NEET (UVAS). Forskningen redovisar och belyser 

riskfaktorer som befinner sig på mikro-, meso- och makronivå. Sadler et al. (2015:509-511) skriver 

att det finns ett omfattande antal faktorer som gör att en person blir NEET och att de individuella 

skillnaderna är stora vilket orsakar komplexitet. Vidare förklarar författarna att det finns två 

riskfaktorer som många NEETs har gemensamt, låga skolresultat och låg socioekonomisk status. 

Sadler et al. (2015:509-511) beskriver hur låga skolresultat begränsar unga människor i deras 

möjligheter att nå en vidare utbildning och därmed bli sedda som attraktiva på arbetsmarknaden. 

Sadler et al (2015:509-511) beskriver att låg socioekonomisk status kan innebära att individen 

växer upp i fattiga bostadsområden som saknar bra skolor, vilket är en riskfaktor för att bli NEET. 

De poängterar dock vikten av att se riskerna med en individs låga socioekonomiska status i en 

större kontext för att förstå att ungas risk att bli NEET även samspelar med förändringar på 

arbetsmarknaden. Ytterligare något som är viktigt att nämna i detta sammanhang är att det i tidigare 

forskning även framgår att det finns NEET/UVAS som inte tillhör en socioekonomiskt utsatt grupp 

(SOU 2017:9, s. 42).   

Ytterligare riskfaktorer som tas upp i forskningen är kopplade till föräldraförmåga och 

uppfostringsstil (Furlong, 2008:314; Blondal & Adalbjarnardottir, 2009:742-746). I sin 

litteraturstudie med Japan i fokus skriver Furlong (2008:314) om hur barn till föräldrar som har en 

överbeskyddande uppfostringsstil oftare utvecklar hikikomori-beteenden. Furlong (2008:314) 
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menar att dessa föräldrar ses som konservativa och har haft svårare att anpassa sig till de sociala 

och ekonomiska förändringar som sker i Japan. Kopplat till föräldrarnas roll i sina barns mer 

tillbakadragande beteende beskriver Blondal och Adalbjarnardottir (2009:742-746) hur det finns 

ett samband mellan föräldrars uppfostringsstil och deras barns avhopp från skolan. Blondal och 

Adalbjarnardottirs (2009) longitudinella studie gjordes på Island där den första mätningen gjordes 

när de unga var 14 år och den sista när de var 22 år. Studien visade på att unga, som vid 14 års 

ålder uppfattade sina föräldrar som auktoritativa i sin uppfostringsstil, hade högre sannolikhet att 

ha gått ut gymnasiet vid 22 års ålder. Detta jämfört med de som uppfattade sina föräldrar som 

auktoritära, försummande eller eftergivna i sin uppfostringsstil vilka med lägre sannolikhet hade 

gått ut gymnasiet vid 22 års ålder.  

I ett flertal artiklar kan vi se att riskfaktorer för ett tillbakadraget beteende är kopplade till 

medicinska och patologiska förklaringar. Yong och Nomura (2019:2) skriver att psykologiska 

faktorer är vanliga orsaker till Hikikomori-beteende och många psykiatriker menar att beteendet är 

ett resultat av någon form av psykiatrisk sjukdom och kräver därmed behandling. Resultatet av 

Yong och Nomuras (2019:2) egna epidemiologiska studie från Japan visar att Hikikomori-personer 

med hög sannolikhet hade en historia av tidigare psykiatrisk behandling. En annan artikelförfattare, 

Nagata (2011:73), skriver i sin studie om hur det finns skilda åsikter kring om Hikikomori som 

beteende kan klassas till någon av de officiella diagnoser som finns idag eller inte. Nagatas 

(2011:73) studie visar på att 19% av patienterna med SAD (social anxiety disorder) uppfyllde 

kriterierna för Hikikomori och drar slutsatsen att Hikikomori möjligen kan ses som en svår form 

av SAD. 

Samhällskrav  
Den tidigare forskningen på området innehöll även i många fall makroperspektiv på UVAS. Ett av 

dessa var den allt mer komplicerade arbetsmarknaden (Furlong, 2008:318-321). Den moderna 

arbetsmarknaden kräver allt högre utbildning samtidigt som enklare arbeten automatiseras och 

skalas ned. Detta innebär en ökande press till att slutföra grundläggande utbildning och sedan 

specialisera sig, något som i sin tur ökar kraven på planeringsförmåga inför framtiden. Giddens 

(1991:36-40) beskriver detta fenomen som en slags existentiell ångest inför att göra de val som 

enligt omgivningen anses vara rätt. Tillsammans med denna existentiella ångest presenteras även 

begreppet reflexivitet. Det beskriver en persons förmåga över att reflektera över sin situation 

(Giddens, 1991:3-10). Genom reflexiviteten formas även individens identitet, något som gör den 

särskilt viktig för dess utveckling. Samhällskraven på reflexivitet blir en påfrestning på individen 

vilken även ökar då personen av olika orsaker inte har de reflexiva förmågor som krävs för att i sin 

tur kunna utveckla sin identitet, vilket kan kopplas till UVAS.  

Ungdomsarbetslösheten bidrar även till stress och osäkerhet bland unga vuxna som ska vidare in 

på arbetsmarknaden (Husu & Välimäki, 2017:607-608). Arbetsmarknaders växande komplexitet 

är något som återspeglas globalt, men samtidigt skiljer sig individens förutsättningar mellan olika 

kulturer (Furlong, 2008:318). I till exempel Japan finns en konservativ föreställning om att barnen 

snabbt ska slutföra sin utbildning, göra karriär, skaffa familj för att sedan ta hand om sina föräldrar. 

Detta innebär ytterligare stressorer jämfört med många västerländska länder där karriärvalen kan 

ändras under livets gång samtidigt som samhället tar stort ansvar för de äldres omvårdnad. 
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Husu & Välimäki (2017:607) skriver att samhället utvecklas mot individualism och bort från 

traditionellt bundna begrepp såsom social klass, roller och familj. Det vill säga ökade 

valmöjligheter, krav på att göra rätt val samt minskad förutsägbarhet. Husu & Välimäki (2017:607-

610) utgår från Bourdieus teorier om habitus och “Outline of a theory of practice”, vilket ger 

perspektivet att UVAS undviker investeringar i studier och arbete. Enligt Husu & Välimäki 

(2017:607-608) kan valet att avstå investering i något som inte behärskas, vilket riskerar 

misslyckande, förklaras genom Bourdieus “Outline of a theory of practice”.  

Toivonen et al. (2011:1) förklarar hikikomorifenomenet i Japan som en av globaliseringens 

effekter. Globaliseringen innebär enligt Toivonen et al. (2011:1-2) en förändring som närmar sig 

västerländska ideal såsom individualism, konkurrens och effektivisering, vilket går emot Japans 

konformistiska kultur. Hikikomoris passar enligt Toivonen et al. (2011:8) inte in i Japans 

konformistiska kulturs krav på stabil inkomst, god utbildning och äktenskapsmöjligheter. 

Samtidigt har inte den västerländska individualistiska attityden anammats (Toivonen et al., 

2011:8). Mitt emellan dessa hamnar hikikomoris som varken kan passa in i konformistiska kulturen 

eller följa med i globaliseringen. 

Reflektioner över forskningsläget  
UVAS framställs som en komplex och heterogen grupp innehållande stora individuella skillnader. 

Detta gör att de resultat och slutsatser som forskningen har kommit fram till gällande riskfaktorer 

är av generell karaktär och är därmed praktiskt svårtillämpad och som därigenom är problematisk 

att generalisera på individnivå. Däremot finns tidigare forskning där kategorisering av UVAS 

presenterats vilket gjort det möjligt att förenkla översikten av gruppen. I studien kommer denna 

typ av kategorisering tas fasta på för att undersöka om dessa i sin tur kan användas för att finna 

mer generella framgångsfaktorer inom respektive kategori. Förhoppningen är att detta kan ge en 

mer representativ bild av målgruppen i förhållande till studiens syfte.  

Huvudsakliga teman som kunnat observeras i tidigare forskning är fokusering på orsaker, 

förklaringar och riskfaktorer till att bli Hikikomori, NEET eller UVAS. Riskfaktorer såsom låga 

skolresultat, bristande föräldraskap och psykiatriska sjukdomar har lyfts fram. Forskningen tar 

sällan fokus på framgångsfaktorer som har gjort att UVAS tagit sig ut i arbete och studier. Detta 

kan anses vara en kunskapslucka, särskilt då sådan forskning kan tänkas vara av stor vikt vid 

utformning av stöd och hjälp till målgruppen. 

I tidigare forskning diskuteras även UVAS i förhållande till samhällsutvecklingen och hur allt fler 

unga står utanför arbete och studier till följd av arbetsmarknadens växande komplexitet. Högre 

utbildning krävs samtidigt som enklare arbeten automatiseras och blir färre. En ökad valmöjlighet 

och högre krav på att planera för sin framtid och sin individuella utveckling sätter hög press på 

unga. Globaliseringen är ytterligare något som forskare tar upp och kan förklara att fler unga 

befinner sig utanför arbete eller studier. De förklarar att det i Japan sker en förändring mot ett 

samhälle som kännetecknas av individualism, konkurrens och effektivisering. Detta slår hårt mot 

vissa unga som inte kan identifiera sig med den konformistiska kulturen som ställer krav på stabil 

inkomst, god utbildning och äktenskapsmöjligheter.  
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I tidigare forskning har det skilt sig mycket i teorival och i vissa fall har inte teorival framgått. 

Narrativ teori, Durkheims anomiteori, Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori, Bourdieus 

teori om habitus och “Outline of a theory of practice” är några teorier som använts. 

Forskningsöversikten visar att ett systemperspektiv varit av stor vikt i tidigare forskning kopplat 

till UVAS, detta då UVAS är komplext både som problem och målgrupp, där varje individ är 

resultatet av otillräckliga system. 

Metoder som används i den tidigare forskningen varierar men består till stor del av litteraturstudier 

och intervjuer med de unga själva eller personer i deras närmiljö. Även insamling av data har ofta 

skett genom intervjuer med professionella eller andra experter på området. Mycket av forskningen 

har även gjorts i andra länder medan få studier har Sverige som utgångspunkt.  

Vid reflektion kring kunskapsläget kan en avsaknad av fokus på vad UVAS själva anser varit 

framgångsfaktorer för brytandet av sin isolering och inträdande i arbete eller studier observerats. 

För att få en begreppsram och perspektiv på framgångsfaktorerna har vi valt att använda 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori, detta då den förklarar relationerna kring en person 

på flera nivåer. Detta anser vi är viktigt då den tidigare forskningen innehöll teman på många olika 

nivåer. Då målgruppen ses som en heterogen grupp är förhoppningen att genom Furlongs (2008) 

kategorisering skapa ett djup i analysen och därmed få ett mer generaliserbart resultat. På så sätt 

kan framgångsfaktorerna förstås ur ett mer partikulärt perspektiv, vilket inte tidigare gjorts. Utöver 

detta anses det även finnas argument för att forskning utifrån ett nationellt perspektiv behövs på 

området då en stor del av nuvarande forskning är internationell. Ovan nämnda kritik ligger därmed 

till grund för det syfte och de frågeställningar som valts och dessa kan därmed anses relevanta för 

en studie inom området.  
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3. TEORI 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk vilket inleds med en presentation av 

teorival och avslutas med en teoridiskussion. 

Systemteori 
Payne (2008:213) förklarar hur Ludwig von Bertalanffys formuleringar av den generella 

systemteorin ligger till grund för den systemteori som används idag inom det sociala arbetet. 

Biologen och filosofen Bertalanffy (1969:89) beskriver att systemteorins utveckling startade då 

han ville dela upp den levande organismen i mindre delar som celler och molekyler. Bertalanffy 

(1969:89) beskriver synsättet som “the organismic viewpoint”, liknande hur organismer är 

organiserade ting vilka biologer har till uppgift att reda ut. Detta synsätt implementerade 

Bertalanffy i studier om bland annat metabolism, tillväxt och organismens biofysik (Bertalanffy, 

1969:89). Detta synsätt ledde till slut fram till den teori som Bertalanffy kallade “General System 

Theory” (generell systemteori) vilken han för första gången presenterade vid ett seminarium i 

Chicago 1937 (Bertalanffy, 1969:90). Teorin fick dock inget genomslag vid tiden för seminariet i 

Chicago utan fick fart först efter andra världskriget då mer abstrakta generaliserande tänkande blev 

modernt bland fler forskare (Bertalanffy, 1969:90). Därefter utvecklades teorin inom flera olika 

ämnesområden däribland psykologi, sociologi, datateknik, samhällsvetenskap och medicin  

(Bertalanffy, 1969:90-94).  

Talcott Parsons (1951:7), som utvecklade teorin vidare inom sociologin, förklarar hur personers 

handlingar inte förekommer enskilt utan är organiserade i system. Dessa system interagerar med 

varandra och kan i sin tur användas till att förklara individers samspel i samhället (Parsons, 1951:3-

7). Kärnan och värdet i systemteori är hur fokus inte läggs på delar och detaljer, utan på helheten 

av individuellt och socialt beteende (Hanson, 1995 i Payne, 2008:213). Systemteorin utgör en stor 

del av det sociala arbetet och har varit aktuell sedan 1970-talet. Systemteorin har utvecklats i två 

grenar; generell och ekologisk (Payne, 2008:218). Den ekologiska systemteorin, som utvecklas 

från generell systemteori, lägger större vikt vid individens sociala utveckling (Payne, 2008:218). 

Detta innebär att individen ses i förhållande till sin miljö/omgivning och att dessa påverkar 

varandra och förhåller sig till varandra på olika sätt genom individens livsutveckling. Kopplat till 

det sociala arbetet handlar det om att förbättra passformen mellan individerna och deras omgivning 

(Payne 2008:220-223). Denna uppsats kommer ta fasta på den ekologiska systemteorin och dess 

sätt att se på individen ur ett utvecklingsperspektiv. För att göra detta kommer Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell att användas. 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 
Teoretisk utgångspunkt för analysen är Bronfenbrenners utvecklingsekologi. Teorin utgår från att 

personens utveckling är beroende av sitt sammanhang (Bronfenbrenner, 1979:3-15). 

Bronfenbrenners (1979:21-22) modell visar hur strukturen kring en person är uppbyggd i mikro-, 

meso-, exo- och makronivå, vilka definierar vad som är av vikt för en persons utveckling. Nedan 

följer en visuell representation av förhållandena mellan nivåerna. Därefter följer en detaljerad 

beskrivning av respektive nivå. 
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Mikronivå 

Mikronivån syftar på interaktionen mellan personen och dess närmiljö, såsom familj, skola, arbete 

och fritidsmiljö (Bronfenbrenner, 1979:22-25). Denna nivå kommer vara framträdande i 

intervjuerna, främst då personliga levnadsberättelser oftast kretsar kring den närmsta närmiljön 

som observeras. 

Mesonivå 

Mesonivån syftar på interaktion mellan närmiljöerna (Bronfenbrenner, 1979:25). Detta skulle 

kunna vara då en förälder följer ett barn till skolan på morgonen, alltså som en brygga mellan 

hemmiljön och skolmiljön. Exempelvis skulle det kunna handla om en viktig person som följt 

UVAS från hemmet till sjukvården, skolan eller arbetet. Bronfenbrenner (1979:210) beskriver 

förflyttningen mellan hemmet och till exempel arbetet som “ecological transition”, alltså en 

transition mellan de ekologiska systemen. En viktig person som bryggar mellan de ekologiska 

systemen beskriver Bronfenbrenner (1979:209-210) som en “linking dyad” vilket på svenska 

översätts till länkande dyad eller tvåfaldighet. 
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Exonivå 

Exonivån liknar mesonivån i den mån att de båda handlar om interaktionen mellan närmiljöerna. 

Däremot handlar exonivån om interaktionen mellan närmiljöer som befinner sig i personens 

periferi (Bronfenbrenner, 1979:25). Detta skulle till exempel kunna vara lokal politik, föräldrars 

arbetsplatser, skolans/arbetsplatsens organisering, kommunala resurser et cetera (Bronfenbrenner, 

1979:25). 

Makronivå 

Makronivån innefattar övergripande lagar, normer och värderingar på nationell nivå 

(Bronfenbrenner, 1979:26). Ett exempel skulle kunna vara normer om att vuxna människor inte 

går i skolan utan ska arbeta. 

Kategorisering av urval 
Urvalet kategoriseras utifrån fem grupper som presenteras i artikeln: “The Japanese Hikikomori 

Phenomenon: Acute Social Withdrawal among Young People” av Furlong (2008:321-322). 

Kategorierna återfinns även i svensk översättning i Socialstyrelsens rapport (2017:42). Dessa 

översättningar anses tillräckliga för att användas då de redan är implementerade i statlig forskning. 

Kategorierna kommer här presenteras enligt Furlongs ursprungliga definition kombinerat med 

svenska översättningen presenterad i Socialstyrelsens rapport (2017:42), detta för att skapa 

tydligare definitioner. 

Psychologically impaired: UVAS som har någon typ av psykisk nedsättning som behandlas. 

Otaku: UVAS som väljer att nischa sig i subkultur såsom spel, film, serier och uttrycker inget 

engagemang för att ta sig ut i arbete eller studier. Lider inte av någon psykisk nedsättning i 

medicinsk mening. Saknar nödvändigtvis inte social kompetens och alla drar sig inte undan socialt. 

Alternative scene: UVAS som inte vill passa in på arbetsmarknaden utan söker andra vägar att leva 

sina liv. Gör ingen ansträngning till att konformera till samhällets förväntningar, utan väljer istället 

att “gå mot strömmen”. Kan leva vanliga sociala liv med normala sociala relationer. Kan i perioder 

tillfälligt välja att arbeta. 

The lonely: UVAS som inte tagit beslutet att dra sig undan och identifierar sig eventuellt inte som 

UVAS. Söker aktivt relationer och utbildning-/arbetsmöjligheter i förhoppning att kunna bryta sin 

isolering. 

Anxious travellers: Blivit UVAS till följd av svåra övergångar som flytt eller transition mellan till 

exempel skolklasser eller från utbildning till arbetsliv. Personen är medveten om att transitionen 

kommer innebära stora förändringar och eventuella framtida risker. Isoleringen kan vara temporär 

och kopplad till ett behov av reflektion och planering inför framtiden. Isoleringen kan även vara en 

slags väntan på rätt sysselsättning. 

Vår förhoppning är att kunna kategorisera intervjupersonerna och därmed få insikt i vad som hjälpt 

dem att bryta sin isolering och ta sig in i arbete och/eller studier. I och med detta kan eventuella 

gruppspecifika framgångsfaktorer utvinnas. 
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Teoridiskussion 
När insamling av data sker är det av stor vikt att inte bara se till individuella faktorer utan även till 

personens omgivning, detta då framgångsfaktorerna är okända. Därav finns behovet av ett holistiskt 

perspektiv. Här kan Bronfenbrenners teori ses som användbar då denna teori har sin grund i ett 

systemteoretiskt synsätt vilket innebär en helhetssyn på människan och denne som en del av ett 

system som inbegriper flera system. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori tar även fasta på 

det som är av vikt för en persons utveckling och med hjälp av denna kan fokus riktas mot vad som 

krävs för att UVAS ska kunna ta sig vidare ut ur isolering och in i arbete eller studier.  

Med hjälp av de olika nivåerna kommer även eventuella teman kunna fastställas i det insamlade 

materialet. Bronfenbrenners teori ger även en begreppsram vilken kan bidra med nya tolkningar av 

ett observerat fenomen. Till exempel skulle det kunna handla om policyimplementeringar på 

makronivå som legat till grund för brytandet av isoleringen. Ett annat exempel är då personen 

kommit ut i arbete då denne fått hjälp på mesonivå av en handläggare på arbetsförmedlingen, en 

länkande dyad, med att upprätta kontakt med eventuella arbetsplatser, vilka tillhör exonivån då 

dessa inte är en del av personens liv, utan befinner sig i personens periferi. Genom insatser på 

mesonivå kan personen förflytta en eventuell arbetsplats på exonivå till att bli sin faktiska 

arbetsplats på mikronivå. Även då arbetsplatsen ingår i personens mikronivå kan fortfarande den 

länkande dyaden fungera som en upprätthållande funktion för att personen ska fortsätta behålla sitt 

arbete. 

Majoriteten av informationen i intervjuerna förväntas höra till mikronivån då det är den nivån som 

ligger närmast den enskilda personens vardagsupplevelser. Högre nivåer närmar sig även en högre 

analytisk och tolkande nivå. Detta innebär att personen måste reflekterat över sin situation och själv 

dragit sådana slutsatser. Genom användning av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori kan 

även dessa berättelser knytas an och läggas till grund för utvinnandet av framgångsfaktorer i analys 

och intervjumaterial.  

Kritik kan riktas mot teorier som har ett alltför holistiskt synsätt då individuella avvikelser och 

detaljer kan gå förlorade (Sohlberg & Sohlberg, 2019:108). Detta kan göra att en sådan analys inte 

anses tillämplig på en hel grupp, i detta fall målgruppen UVAS. Eftersom tidigare forskning har 

visat och förklarat målgruppen UVAS som en heterogen grupp med stora individuella skillnader 

(Furlong, 2008:309), kan en teori med ett holistiskt synsätt behöva kompletteras med ett analytiskt 

verktyg som belyser det mer partikulära inom gruppen, även kallat ett atomistiskt perspektiv 

(Sohlberg & Sohlberg, 2019:113). Den holistiska utvecklingsekologin kommer att fungera som ett 

ursprungligt teoretiskt ramverk för vad som är av relevans för syftet i intervjun. Striktheten i 

ramverket avgörs och anpassas i sin tur av den valda analysmetoden. Detta kommer presenteras 

vidare i avsnittet Analysmetod.  
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4. METOD 

I detta avsnitt presenteras forskningsansats, urval, insamlingsmetod samt analysmetod. Detta följs 

av etiska överväganden innan avsnittet avslutas med reflektioner kring studiens validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet. 

Forskningsansats 
Studiens frågeställningar om att undersöka vad UVAS anser har varit framgångsfaktorer och hur 

dessa kan relatera till UVAS-kategorierna kräver ett analytiskt djup som anses uppnås bättre genom 

en kvalitativ metod än en kvantitativ metod. Vidare erbjuds ett begränsat urval intervjupersoner 

genom Vi-projektet, vilket ytterligare motiverar valet av en kvalitativ ansats (Padgett 2017:16). 

En strikt positivistisk ansats innebär att fakta eller data är något som bara finns framför forskaren 

att använda och därmed är den existerande verkligheten inget som ifrågasätts eller problematiseras 

vidare (Alvesson & Sköldberg, 2019:30). Genom intervjuer med UVAS kommer nytt empiriskt 

material genereras som sedan ska kodas och tolkas, vilket hindras av en strikt positivistisk ansats 

(Ritzer & Stepnisky, 2018:365-366). Därav anses en kritisk realistisk ansats bli särskilt passande 

för studien. Kritisk realism är en vidareutveckling av positivismen där forskarens förhållande till 

det insamlade empiriska materialet tas i beaktning (Ritzer & Stepnisky, 2018:805). Exempel på 

detta skulle kunna vara att forskaren har tidigare erfarenheter inom området och därmed 

förutfattade meningar om fenomenet (Bhaskar, 1986:350-354). Renodlad positivism hade inte tagit 

forskarens bakgrund i beaktning, utan endast sett till observationen. En kritiskt realistisk ansats kan 

istället förklara att forskaren, till följd av sin kunskapsbakgrund, präglat resultatet (Bhaskar, 1986). 

Detta innebär inte att det empiriska materialet blir oanvändbart utan adderar ett lager av reflektion. 

Vi som forskare har saker i vårt bagage som påverkar oss på olika sätt. Det kan handla om våra 

värderingar, hur vi väljer att ställa våra frågor eller vilka förutfattade meningar vi har. Detta skapar 

en förförståelse vilken i sin tur påverkar vårt val av teori och filosofisk ansats. Det kan antas att 

valet av teori färgas av vårt holistiska synsätt som socionomer där nätverket och systemet kring en 

människa anses vara av vikt för förståelse av dess helhet. Det kan även antas att vår syn på kunskap 

och dess existens som något reellt kan påverkas av det sociala arbetets sökande efter praktiska 

lösningar istället för sociologiska/filosofiska förklaringar. 

Sohlberg och Sohlberg (2019:307) beskriver hur positivismen har ett atomistiskt synsätt medan 

man inom kritisk realism har ett mer holistiskt fokus och söker efter generella sammanhang. Den 

kritiska realismen undviker dock inte helt det atomistiska perspektivet utan ser även generella 

underliggande mekanismer som kan ha betydelse för samhällsutvecklingen (Sohlberg & Sohlberg, 

2019:307). Samspelet mellan holism och atomism är en utgångspunkt som genomsyrar våra val av 

både teori och analysmetoder vilket kommer preciseras, diskuteras och problematiseras i följande 

avsnitt.  

Urval och insamlingsmetod  
Utifrån syftet med vår studie har urvalet bestått av föredetta UVAS över 18 år, men som lyckats 

bryta sin isolering och återgå till arbete eller studier och ingår i VI-projektet. Detta då vi anser att 

UVAS själva bäst kan svara på vad de själva anser har varit framgångsfaktorer för att bryta 
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isoleringen och ta sig ut i arbete eller studier. Eftersom denna studie görs inom ramen för Vi-

projektet fick vi hjälp av Vi-projektets projektledare för att nå ut till UVAS som uppfyllde 

kriterierna för studien. Genom projektledaren fick vi kontaktuppgifter till åtta UVAS. Av dessa 

åtta var sex stycken intresserade av att delta i en intervju. Dessa personer var mellan 19 och 28 år 

och av dem var fyra kvinnor och två män. Samtliga intervjupersoner kom från Västra Götaland. Då 

Vi-projektet startades upp den 1 april och de fick använda sina första arbetsdagar till att söka 

intervjupersoner till vår, och övriga deltagande studenters, studie har det varit svårt att få tag i det 

antalet intervjupersoner som ursprungligen önskats. Dock upplevdes urvalet som tillräckligt 

uttömmande för studiens syfte. Vi kunde vid tidpunkten för denna insikt ha valt att ändra våra 

frågeställningar och försöka få tag på en annan målgrupp att intervjua. Vi valde dock att inte göra 

detta då vi anser att denna studie inte skulle bli representativ utan UVAS egna syn på vad som har 

varit framgångsfaktorer för att komma ut i arbete eller studier. Ytterligare något som kan ha 

påverkat vår möjlighet att komma i kontakt med UVAS är att många UVAS har en bakgrund med 

social ångest eller social fobi, detta var vi dock medvetna om sedan innan och var därför beredda 

på svårigheter med att komma i kontakt med informanter.  

Metoden för materialinsamling till denna kvalitativa studie är semistrukturerade intervjuer, vilket 

är en hybrid av strukturerade och öppna intervjuer. Anledningen till valet av intervjuer som 

insamlingsmetod var att frågeställningarna inte kunde besvaras utifrån tidigare forskning, utan 

krävde insamling av ny empiri. Semistrukturerade intervjuer används då samma frågor ska ställas 

till samtliga intervjupersoner samtidigt som möjligheten till anpassning av följdfrågor utifrån 

svaren kvarstår. Intervjuerna genomfördes digitalt och erbjöds i form av videosamtal, röstsamtal 

och mejlkontakt. 

Deltagandeförfrågan (se bilaga 2) skickades ut till intervjupersonerna för att få medgivande för att 

utföra intervjun. Intervjun börjar med inhämtande av muntligt samtycke till deltagande och 

inspelning. Anledningen till valet av muntligt samtycke är på grund av situationen med covid-19 

och den digitala intervjuformen. Det fanns inte heller tid till att invänta skriftliga svar till följd av 

studiens tidsgräns. Intervjuguide konstruerades (se bilaga 1) utifrån Bronfenbrenners (1979) 

utvecklingsekologiska modell samt Furlongs (2008) kategorier. Utöver detta lämnar intervjuguiden 

även utrymme för djuplodande genom öppna frågor. 

Intervjuguiden är uppdelad i tre teman; Uppbrott, Uppkomst och Upprätthållande. Uppbrottet är 

det första temat som behandlas då det kan ses som något positivt och är det tema som ligger närmast 

tidsmässigt. Då intervjun i det skedet precis påbörjats kunde ett positivt ämne som ligger nära i tid 

underlätta i intervjupersonens återberättande. Under intervjun ställdes nyckelfrågor för 

identifiering av subkategorier. Kategorierna förklaras ingående under avsnittet Kategorisering av 

urval medan nyckelfrågorna följer här:  

Vilken hjälp/stöd har varit framgångsrikt för att ta dig dit? 

- [...] 

- Psykiatri eller BUP? 

- Fick du någon behandling? 

 

Denna fråga kunde indikera på att personen tillhör kategorin Psychologically impaired. 
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Var det någon specifik händelse som du anser kan ha orsakat att du slutade gå till 

skolan (isoleringen) eller var det en successiv process (isolering)? 

- I skolan? 

- Under en skolperiod eller mellan årskurser? 

- I hemmet? 

- På fritiden? 

- Kompisar? 

 

Denna fråga syftade till att identifiera om personen tillhör gruppen Anxious travellers, det vill säga 

om personen dragit sig undan på grund av en övergång eller förändring. 

 

Umgicks du med någon under perioden? På vilket sätt umgicks ni? 

- Spel? 

- Serier och anime? 

- Andra intressen? 

 

Frågan kunde ge en indikation på att personen tillhör Otaku-kategorin. 

 

Kände du att du ville söka kontakt med andra under isoleringen? Gjorde du försök till 

detta? 

 

Frågan syftade till att kategorisera personer under The lonely-kategorin. 

 

Gjorde du försök att bryta isoleringen under perioden eller var det andra personer 

utifrån som “tvingade” dig? 

Sökte du utbildning/arbete? 

- Hade du något tillfälligt arbete under perioden? 

 

Dessa frågor kunde ge indikation på om personen tillhör kategorin Alternative scene. Dock behöver 

denna grupp styrkas med ett alternativt intresse. 

För att möjliggöra en kategorisering behövdes även följdfrågor ställas inom respektive område, 

detta då kategorierna syftar till huvudsakliga orsaken till isoleringen. En person kan falla in under 

flera av kategorierna. I dessa fall sker vidare djuplodning för att identifiera den huvudsakliga 

kategorin. Efter att samtliga intervjuer genomförts transkriberades materialet. Padgett (2017:147) 

förklarar att ord som är fördröjande kan uteslutas i materialet om de inte har någon betydelse för 

sammanhanget. Vid presentation av citat från det insamlade intervjumaterialet har vi på grund av 

detta samt för att underlätta läsningen valt att ta bort uttryck som “ee” och “hm”.  

Analysmetod 
Analys av det insamlade materialet sker med tematisk analys samt förutbestämda UVAS-

kategorier. Tematisk analys möjliggör kodning med hjälp av Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell och Furlongs UVAS-kategorier. Detta utkristalliserar 

framgångsfaktorer för målgruppen och öppnar även upp för identifiering av teman av 

framgångsfaktorer hos enskilda UVAS-kategorier. Nedan följer en mer ingående förklaring av 

tematisk analys samt de UVAS-kategorier som används. 
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Tematisk analys 
Vid analys av det insamlade intervjumaterialet har tematisk analys använts. Tematisk analys är en 

metod som används för att kunna identifiera, analysera och rapportera mönster inom en specifik 

insamlad data (Braun & Clarke, 1967:79). Då denna studie är i behov av en analysmetod som 

tillåter flexibilitet mellan ett empirinära såväl som ett teoribundet förhållningssätt valdes tematisk 

analys (Braun & Clarke, 2006:81,83,86). Med hjälp av den tematiska analysen har tematisering 

kunnat genomföras utifrån insamlat empiriskt material, de UVAS-kategorier som funnits i tidigare 

forskning samt studiens teoretiska ramverk.  

Den tematiska analysen utgår i denna studie från en abduktiv ansats, detta för att nya aspekter av 

materialet ska kunna belysas samtidigt som förförståelsens betydelse tas i beaktning. Alvesson och 

Sköldberg (2017:13-14) skriver att den abduktiva forskningsprocessen innebär ett pendlande 

mellan tidigare teori och empiri där dessa två successivt omtolkas, justeras och förfinas i skenet av 

varandra. På detta sätt har studiens insamlade intervjumaterial kunnat analyseras i ljuset av teori 

samtidigt som nya aspekter och resultat har kunnat genererats.  

Vid analys av vårt intervjumaterial har vi utgått från Braun och Clarks (1967:86-93) sex faser men 

har, enligt Braun och Clarkes rekommendationer, använt de olika faserna flexibelt och inte sett 

dem som statiska. Den första fasen innebär att bekanta sig med det insamlade materialet för att i 

fas två finna de initiala koderna. Fas tre syftar till att föra samma dessa koder till potentiella teman 

för att i fas fyra se över och granska dessa teman för att se om de behöver revideras. I fas fem 

definieras essensen av de teman som har utkristalliserats och dessa teman namnges även här. I den 

sista fasen, fas sex, presenteras den slutgiltiga rapporten.  

I analysprocessen för denna studie utgår vi från två frågeställningar, där den andra bygger på den 

första, och därför genomfördes analysen i två steg. Först kodas framgångsfaktorer och sedan kodas 

UVAS-kategorierna, detta för att sedan slå ihop dem och identifiera eventuella teman. 

Utifrån vår första frågeställning markerades meningsbärande enheter innehållandes 

framgångsfaktorer ut i samtliga intervjuer, därefter kodades dessa faktorer. Exempel på koder var; 

motivation, nära vänner och coacher. Dessa tematiseras sedan och blev teman som; Egen 

inställning, vänner, arbetsmarknadsinsatser. I ett senare skede kategoriseras dessa teman till 

övergripande kategorier med inspiration från Bronfenbrenners nivåer; Inre framgångsfaktorer, 

framgångsfaktorer i närmiljö och professionella framgångsfaktorer.  

Utifrån vår andra frågeställning kategoriserades intervjumaterialet utifrån Furlongs (2008:321-

322) UVAS-kategorier. Intervjuerna lästes igenom och citat som talade för en viss UVAS-kategori 

kodades med denna. I fall där flera olika kategorier var relevanta för en intervjuperson ställdes 

kategorierna mot varandra och vi försökte urskilja vad som var framgångsfaktorn till att personen 

kom ut i arbete eller studier, och valde den UVAS-kategori som stämde bäst in på detta. Slutligen 

slog vi samman kategorin med de framgångsfaktorer som kom från den aktuella intervjupersonen 

för att på så sätt urskilja vilka framgångsfaktorer som kunde sammankopplas med vilken kategori.  
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Metodöverväganden 
Semistrukturerade intervjuer passar studien då denna intervjutyp håller den struktur som krävs för 

att kunna kategorisera intervjupersonerna. Detta öppnar även upp för en intervjuguide 

innehållandes frågor utifrån förförståelse som till exempel Bronfenbrenners (1979) 

utvecklingsekologi och Furlongs (2008) kategoriseringar. Samtidigt erbjuder en semistrukturerad 

intervju tillräckligt med utrymme för nyfikenhet för att kunna undersöka intressanta ämnen som 

kan uppkomma under intervjuns gång (Padgett, 2016:173-174). Det kan argumenteras för att 

samma resultat kunnat uppnås genom öppna intervjuer. Vi anser dock att en sådan intervjuform 

skulle bli alldeles för tidskrävande då svaren på alla frågor för kategorisering och 

framgångsfaktorer i så fall skulle komma naturligt utan vår påverkan. 

Enligt Furlong (2008:321-322) har delar av UVAS-gruppen social problematik och i vissa fall 

social fobi. Därmed ligger det i sakens natur att intervjuer kan utgöra ett hinder för 

informationsinhämtning. Intervjuerna utförs genom enskilda samtal då det kan minska stressen för 

personen. I studien erbjöds intervjuer i form av videosamtal, röstsamtal samt textchatt. Genom 

dessa anpassningar var förhoppningen att inhysa trygghet hos intervjupersonerna och därmed 

underlätta att tala om sina upplevelser. 

En reflektion som gjorts är valet av intervjupersoner i förhållande till studiens medverkan i Vi-

projektet. Personerna som deltar i intervjuerna har alla blivit utvalda och tillfrågade av Vi-

projektets projektledare. Detta kan å ena sidan anses stärka graden av objektivitet då 

intervjupersonerna inte väljs ut av författarna till uppsatsen. Å andra sidan sätter detta oss författare 

i en beroendeställning som gör att vi måste förlita oss på projektledarens kompetens och 

engagemang för rekrytering av lämpliga intervjupersoner. 

En abduktiv ansats möjliggör pendling mellan induktion och deduktion. Anledningen till valet av 

tematisk analys är dess flexibilitet vilket möjliggjorde för ett abduktivt förhållningssätt till 

materialet. Kombinationen mellan empirisk observation och rationalistiskt tolkningsutrymme gör 

den abduktiva ansatsen lämplig för kodning, kategorisering och tolkning av de insamlade 

intervjuerna där både ny teori ska utvecklas samtidigt som förförståelse redan existerar. Utifrån 

detta kan förförståelse om UVAS-kategorier och Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

appliceras i förväg. Samtidigt tillåts öppenhet inför nya upptäckter i intervjumaterialet.  

Etiska överväganden 
Uppsatsen kommer att genomföras med grund i och med beaktande av Vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer (2002:6) och dess fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I enlighet med informationskravet har samtliga 

personer som berörs av forskningen informerats om forskningen syfte. Personerna har även 

informeras om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002:7). I enlighet med samtyckeskravet har samtycke från deltagarna inhämtas 

och de har alla rätt att själva bestämma över sin medverkan. Medverkan i studien kan avbrytas när 

som helst utan krav på anledning eller förklaring och eventuella redan insamlade data från personen 

förstörs således. Utifrån det tredje kravet som handlar om konfidentialitet har uppgifter som samlats 

in anonymiserats och känsliga uppgifter som kan identifiera personen har skrivits om eller strukits 
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(Vetenskapsrådet, 2002:12). I enlighet med nyttjandekravet kommer uppgifter om enskilda 

personer som samlats in endast användas i detta forskningsarbete (Vetenskapsrådet, 2002:14).  

Enligt tidigare forskning finns en stor risk för att många av deltagarna i studien lider av social fobi. 

En risk är att intervjun väcker obehagliga minnen och/eller känslor (Nikku, 2013:110). I och med 

detta har möjlighet att genomföra intervjun per chatt, videosamtal eller röstsamtal erbjudits. 

Ambitionen har varit att intervjupersonen ska känna frihet att välja intervjuform. I och med friheten 

kommer hen lättare kunna berätta om sin åsikt och erfarenhet än om intervjun genomfördes fysiskt 

öga mot öga. Intervjuerna utfördes även av en ensam intervjuare för att på så sätt utjämna 

maktförhållandet mellan intervjuperson och forskarna (Padgett, 2017:115). Urvalet har endast 

innefattat personer över 18 år eftersom studenter inte får forska på barn.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Detta avsnitt avser diskutera studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Reliabilitetsbegreppet används för att kunna uppskatta tillförlitligheten i de mätningar studien avser 

(Ruth 1991:281). Då detta är en kvalitativ studie är forskarens transparens i metod- och teorival 

viktigt för studiens tillförlitlighet. Forskaren behöver även fråga sig om de förutsättningar som hen 

har inför det som studien avser undersöka (Ruth 1991:283). Ruth (1991:284) beskriver hur det 

centrala blir att forskaren ser var gränsen mellan hens egen upplevelsevärld och upplevelsevärlden 

hos människorna hen undersöker går. För att uppnå en tillförlitlighet är detta något vi har beaktat 

genomgående i vår studie. Detta genom tydliga skiljelinjer mellan beskrivningar och tolkningar i 

redovisningen samt gränsdragning mellan vår tolkning som forskare och intervjupersonens 

tolkning. Vi valde att utforma intervjuguiden på ett sätt som öppnade upp för flexibilitet kring vilka 

frågor som ställdes till intervjupersonerna, detta beroende på vad personen själv tog upp i samtalet. 

Vi har även valt att i metodavsnittet presentera de frågor som utformats efter de valda UVAS-

kategorierna, detta skapar transparens vilket i sin tur ökar reliabiliteten. För att kunna besvara 

studiens frågeställningar görs en tvåstegsanalys där den andra analysen således bygger på den 

första. Detta kan tänkas påverka reliabiliteten då det ju mer analys som görs desto svårare blir det 

att upprepa. Med detta i åtanke är det av särskilt stor vikt att den analys som görs tydligt och 

genomgående beskrivs för läsaren.  

Ruth (1991:285-286) beskriver hur validitet i en kvantitativ studie har att göra med relevansen av 

det insamlade materialet, den mening det besitter samt den kontext som det återfinns i. Sohlberg 

och Sohlberg (2019:143-144) skriver att validitet handlar om att bedöma om forskaren faktiskt 

mäter det som avses att mätas. Utifrån detta har vi varit noga med att på ett systematiskt sätt inhämta 

och presentera det empiriska material vi återfunnit. Vi har valt att vara transparenta med vilka 

frågor vi ställt och vilka svar vi fått. Utöver detta har vi i intervjuerna informerat intervjupersonen 

om syftet med studien för att personen så långt som möjligt ska förstå vad studien avser att mäta. 

Trots detta är vi medvetna om att frågeställningarna riktas mot UVAS egna upplevelser och åsikter 

och att svarens validitet är svår att avgöra. Detta då vi inte kan veta om intervjupersonen och vi 

som intervjuare har uppfattat och förstått varandra fullt ut, även om det har varit allas intention. Då 

vi har fått hjälp av Vi-projektet med att finna intervjupersoner har vi som forskare inte fullt ut haft 

möjlighet att säkerställa att intervjupersonerna tillhör UVAS-gruppen som studien avser att 



Julia Carlsson & David Fernström 

23 (51) 

undersöka. Intervjupersonerna har i intervjun själva identifierat sig som UVAS, vilket har kunnat 

bekräfta att de tillhör UVAS-gruppen som studien avser att undersöka.  

För att kunna uppnå generaliserbarhet i kvalitativ forskning krävs teoretisk förankring av 

tolkningen som i studien görs av empirin (Ruth, 1991:289). Detta gör oss medvetna om att det är 

svårt att uppnå generaliserbarhet vid kvalitativ forskning då den insamlade empirin är begränsad 

och inte går att överföra på alla UVAS i landet. Även om vår förhoppning är att kategoriseringen 

av intervjupersonerna kommer leda till att vissa generaliserbara mönster kan utkristalliseras, är det 

varken möjligt eller något mål för studien att uppnå en hög grad av generaliserbarhet.  

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I följande avsnitt presenteras och analyseras insamlat empiriskt material utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. En tvåstegsanalys görs där det första steget tar fokus på de framgångsfaktorer som 

möjliggjort för UVAS att bryta sin isolering. I det andra steget analyseras sambandet mellan dessa 

framgångsfaktorer och de ovan nämnda UVAS-kategorierna. Utifrån den tematiska analys som 

gjorts utgör Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell ryggraden i resultatet. Resultatet 

presenteras i två övergripande teman. Första temat är “Framgångsfaktorer” vilket sedan följs av 

“Sambandet mellan framgångsfaktorer och kategoriseringar”.  

Framgångsfaktorer 
Det första temat är “Framgångsfaktorer”, vilket har delats in i de fyra underrubrikerna “Inre 

framgångsfaktorer”, “Framgångsfaktorer i närmiljön”, “Professionella framgångsfaktorer” samt 

“UVAS egna reflektioner över framgångsfaktorer”. I vårt insamlade material har vi kunnat se 

tendenser till potentiella inre framgångsfaktorer hos UVAS. Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell förklarar inte dessa inre faktorer och vi har därför valt att använda 

den egna rubriken “Inre framgångsfaktorer” för att kunna belysa detta.   

Inre framgångsfaktorer  
Självförtroende  

Det analyserade materialet visar på att självförtroende har spelat roll i möjligheten att bryta 

isoleringen och komma ut i arbete eller studier. Ett lågt självförtroende är något som 

intervjupersonerna beskriver har hindrat dem i att ta sig ut i arbete eller studier men är också något 

som tydligt har stärkts på vägen mot målet. Acceptans av den man är och tro på sig själv är enligt 

intervjupersonerna något som stärkt dem i att upprätta de kontakter som behövs.  

jag behövde bli lite mer självisk och egoistisk lite grann kan man säga inte på nått konstigt sätt men 

främst just för att lägga allting på mina egna axlar istället för att vänta på att nån skulle hjälpa mig eller 

så (Intervjuperson 2) 

I ovanstående exempel beskriver intervjupersonen att självförtroendet var en viktig faktor för att 

kunna ta tag i sin situation. Ingen annan skulle göra detta åt intervjupersonen. Detta exempel ger 

en bild av hur inre faktorer spelar in i möjligheterna för personen att ta sig framåt men visar även 

om och hur personen kan ta emot hjälp.  
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Jag ville väl väldigt gärna asså söka mig till asså jag har alltid velat bli förskolelärare men jag har 

också hört att det liksom så här att det är mycket att läsa och sånna saker och så kommer den här lilla 

prestationsångesten fram och bara ”nej men du klarar inte detta”, förstår du hur jag tänker? [...] Jag 

har inte vågat mig på att testa mina vingar kring det. (Intervjuperson 1) 

I citatet ovan ser vi ett exempel på hur avsaknaden av självförtroende kan påverka en persons sätt 

att agera, då det hämmar personen i sitt agerande och får hen att tappa tron på sig själv. Personen 

ovan beskriver hur hen inte vågar söka det yrke hen egentligen vill på grund av bristande tro på sig 

själv. Detta exemplifierar något som vi även kan se i tidigare forskning. Husu och Välimäki 

(2017:607-608), vilka utgår från Bourdieus “Outline of a theory of practice”, menar att valet att 

avstå från investeringar som inte behärskas är ett rationellt val då det riskerar misslyckande. Detta 

kan ge perspektivet att UVAS undviker investeringar i arbete eller studier. Intervjupersonen ovan 

kan därmed, kopplat till Husu och Välimäkis forskning, ses göra ett rationellt val. Utifrån detta blir 

självförtroendets roll central i UVAS möjligheter att ta sig ut i arbete eller studier. 

För att kunna bygga upp ett lågt självförtroende beskriver några intervjupersoner att de hade önskat 

att få mer stöd från andra i ett tidigare skede. Andra beskriver istället situationer där de tidigt blivit 

erbjudna stöd och hjälp men att det själva inte varit redo att kunna ta emot det just då. Detta kan 

skapa en tudelning då det är svårt att hjälpa en person som inte själv vill eller har det 

självförtroendet som krävs för att ta emot hjälpen. Samtidigt finns det andra personer som vill ha 

stöd för att kunna bygga upp självförtroendet. Detta kan innebära en svår balansgång för de som 

erbjuder hjälp och ställer krav på att personen kan anpassa sitt bemötande och bygga upp en 

tillitsfull relation med UVAS. Intervjupersonen i det förstnämnda citatet beskriver även att denne 

har fått hjälp via terapi och medicinering. Det kan tänkas att just denna hjälp kan vara anledningen 

till att personen har den inställningen som visas ovan. Personen kanske fick just det stöd och den 

hjälp som denne behövde i rätt tid och av en person som hade förmågan att bygga upp en tillitsfull 

relation. Detta till skillnad från intervjuperson 1 som fortfarande har svårt att tro på sig själv i 

förhållande till att ta sig ut i arbete eller studier.  

Det ovan presenterade stärker självförtroendets roll som framgångsfaktor för att en person ska ta 

sig ut i arbete eller studier. Detta kan även visa på att de inre faktorerna är något som påverkar 

systemet omkring en människas och kan förklara de förutsättningar en person har för att respondera 

på den hjälp som systemet erbjuder. Ett resultat i vår studie visar att starkt självförtroende kan 

underlätta upprättande av de kontakter som behövs för inträdande i studier eller på 

arbetsmarknaden. 

Egen inställning  

Ytterligare ett tema som har kunnat utkristalliserats som en inre framgångsfaktor är den egna 

inställningen. Den egna inställningen kan handla om hur personen ställer sig till de 

jobberbjudanden som ges men också en allmän inställning till den rådande situationen.  

ja kände att ja va tvungen att ta vafan som helst för att bara få en fot in ...Sen när du väl fått in en fot, aa 

då håller du dig liksom öppen för andra förslag och kanske kan hjälpa till lite på fritiden, eller ja, från 

de första jobbet då, kan va vad som helst, så har du väldigt stor risk å det finns potential att hitta eller få 

bra kontakter, lätt. Ett jobb som du verkligen vill ha. Så va det för mig. (Intervjuperson 4) 

För att ha möjlighet att bryta isoleringen och ta sig ut i arbete beskriver intervjupersonen vikten av 

att ta det första jobbet som erbjuds för att därmed kunna “få in en fot” på arbetsmarknaden. Den 
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egna inställningen att ta det som erbjuds och ha tålamod med att det till slut leder till ett bättre jobb 

beskrivs vara just en framgångsfaktor för att ta sig in på arbetsmarknaden fortare.  

I intervjumaterialet visas en bild av att den egna inställningen har en stor roll i hur personen tacklar 

den rådande situationen, om det ger personen motivation eller skapar en hopplöshet.  

 

[...]började studera igen, och då va de i princip för att ja inte kunde hitta jobb nånstans i alla fall här [...] 

oavsett va jag skickade in ja hade ju ingen gymnasiekompetens, ja fick inte ett enda samtal tillbaka inte 

en enda intervju oavsett hur mycket ja försökte hitta nått,[...]. Å sen ja tror att ja bara behövde själv 

känna okej nu är de dags att ja bara gör det färdigt för att ja vill göra de, istället för någon annan. 

[...]Men ja visste att ja behöver ändå arbeta, annars skulle det dröja oerhört lång tid innan jag kan flytta 

hemifrån och alla andra saker, så de var just det som motiverade mig att liksom komma vidare och göra 

andra saker i livet. (Intervjuperson 2) 

Personen ovan beskriver hur bristen på möjligheter att få jobb på grund av avsaknaden av 

fullständiga gymnasiebetyg gjorde att personen fick motivation att börja studera igen. Det kan 

tänkas att den egna inställningen blir en framgångsfaktor för att känna motivation. Det andra citatet 

visar på att viljan av att flytta hemifrån också skapade motivation till att börja arbeta. Vad en person 

blir motiverad av skiljer sig ofta mellan människor. På detta sätt kan den egna inställningen ses 

som en del i avgörandet för om personen, av insikter som ovan, blir motiverad att söka 

arbete/studier eller inte.   

 

Den egna inställningen kan vara svår att definiera och ta på men kan var avgörande för att en person 

ska ta sig ut i arbete eller studier. Den egna inställningen kan påverka om en person är villig att ta 

första bästa jobb eller om personen är mer selektiv. Den egna inställningen som en del av en persons 

inre faktorer kan beskrivas som en slags inneboende kraft som varje person har olika mycket av. 

Ett systemperspektiv beskriver hur en person är beroende av och en del av sitt system, detta gör att 

personen själv och dess egna inställning påverkar systemets möjligheter att stötta upp och ge den 

hjälp som finns att få. Här ska nämnas att även systemet behöver anpassa sig efter personen och 

dess förmågor för att bästa möjliga resultat ska nås. 

Framgångsfaktorer i närmiljön 
Föräldrar 

Det insamlade materialet visar på att stöttande föräldrar har utgjort en framgångsfaktor för att 

UVAS ska ta sig ut i arbete/studier.  

jag va hemma nästan ett år [...] utan att ens ha kontakt med arbetsförmedlingen [...] sen tvingade min 

mamma mig att gå dit (intervjuperson 1) 

[...] hemifrån skulle jag säga min mor gjorde väldigt mycket, just för att jag och min mor har väldigt bra 

relation [...] å ja tror att mycket sätt var det stödet ja fick från min mor gjorde väldigt mycket 

(Intervjuperson 2)  

Enligt Bronfenbrenner (1979:22-25) kan vi se hur en stöttande interaktion på mikronivå, i detta fall 

mellan UVAS och en förälder, kan vara en framgångsfaktor. Förutsatt att föräldern är en person 

som UVAS känner tillit och trygghet till, kan föräldern utgöra en trygghet. Därmed blir föräldern 

ett naturligt första stöd för UVAS vid brytandet av isoleringen. Med detta sagt kan det tänkas att 
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de UVAS som inte har ett gott stöd av sina föräldrar är i behov av något som kompenserar. Detta 

kan vara från andra trygga personer i dess närhet eller stödjande professionella.  

Exemplet ovan visar på hur föräldrar är ett gott stöd för UVAS. Däremot visar intervjumaterialet 

att föräldrar även kan utgöra ett hinder för UVAS. 

[...]även om jag inte kommer överens alls med min syster på grund av skolan och min far på grund av 

skolan för ja är ursprungligen från (hemlandet). De är bättre att egentligen att du skadar något fysiskt i 

(hemlandet) då man hoppar av. Om du hoppar av skolan är det helt och hållet inte okej, utan ja var svarta 

fåret omedelbart (Intervjuperson 2) 

Här kan vi se hur normer och värderingar som föräldrar bär med sig hindrar UVAS från att få det 

stöd som de är i behov av. Intervjupersonen ovan beskriver hur hen blir sedd som det svarta fåret i 

familjen vilket kan förstärka känslor av utanförskap. På detta sätt kan föräldrars normer och 

värderingar, och UVAS exponering av dessa, bli ett hinder för UVAS när de ska bryta sin isolering 

och ta sig ut i arbete eller studier. Utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell kan detta 

vara ett exempel på ett svagt länkat mesosystem (Bronfenbrenner, 1979:211-215). Föräldern agerar 

som en brygga mellan individens ekosystem och i fallet ovan påverkas denna brygga negativt. 

Även tidigare forskning visar hur föräldraskapet kan samspela med ungas val att dra sig tillbaka. 

Blondal och Adalbjarnardottir (2009:742-646) beskriver exempelvis hur unga som uppfattar sina 

föräldrar auktoritära, försummande eller eftergivna i sin uppfostringsstil hade med lägre 

sannolikhet gått ut gymnasiet vid 22 års ålder, än de unga som uppfattade sina föräldrar som 

auktoritativa i sin uppfostringsstil. Utifrån det insamlade intervjumaterialet går det inte att uttala 

sig om intervjupersonernas föräldrars uppfostringsstil. Däremot har det observerats hur föräldrar i 

många fall spelar en roll i UVAS väg till sysselsättning. 

Vänner 

Emotionellt stöd av personer i UVAS närhet har visat sig vara en framgångsfaktor i processen att 

ta sig ut i arbete eller studier.  

ja haft en väldigt nära kompis genom åren som varit väldigt stort stöd (Intervjuperson 2) 

Då satt ja där på gatan och liksom mitt i vintern och ba, ja kommer frysa ihjäl om ja inte hittar nånstans 

å va nu, så nu är de fan bra. Å sen fick ja som tur va tag på en annan vän som ja precis lärt känna i 

(annan stad). Hon öppnade sina dörrar för mig å de tackar ja gud för. Så där vände mitt liv, där va det 

bra, nu har ja vart på botten liksom, nu räcker det. (intervjuperson 5) 

Personerna ovan beskriver hur de har haft vänner under perioden som har stöttat dem och funnits 

där i situationer när de har behövt hjälp. Intervjuperson 5 beskriver hur en vän på sätt och vis bidrog 

till att intervjupersonen kände att hen ville vända sitt liv. Utifrån Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell kan vi se att det på mikronivån sker interaktioner mellan personen 

och dess närmiljö, såsom familj, skola, arbete och fritidsmiljö, vilka spelar in i personens 

utveckling (Bronfenbrenner, 1979:22-25). Exemplet ovan visar en stark bild av hur interaktion 

mellan UVAS och andra människor i dess närmiljö kan vara en framgångsfaktor för att UVAS till 

slut kan ta sig ut i arbete eller studier. Stödet från vänner beskrivs till skillnad från stödet från 

föräldrar och professionella inte praktiskt, som till exempel stöd i kontakter och arbetssökning, 

utan snarare som emotionellt betryggande. Denna skillnad kan bero på flera faktorer. En skulle 

vara att vänner i många fall är personer med liknande bakgrund och intressen. I och med detta kan 
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vänner både utgöra ett stöd för UVAS självförtroende och därmed bidra till UVAS inträde på 

arbetsmarknaden, men även fungera förstärkande i den livsstil och beteende som håller UVAS 

utanför arbetsmarknaden. 

Partner 

Som stöd i processen att bryta isoleringen och ta sig ut på arbetsmarknaden nämns partners. 

Intervjupersonerna nämner partners som både ett praktiskt stöd och som en del i motivationen till 

att ta sig ut i arbete eller studier. 

Sen min flickvän då, hon hjälpte mig att klicka på datorn då, att få ut mitt CV på datorn, för ja hade 

det bara på papper 

[...]aa precis, mina tankar va väl bara att ja ville ut på annat, på arbetsmarknaden, ja ville jobba och 

tjäna pengar. Ja ville flytta hemifrån liksom. Ja hade liksom flickvän så ja ville kunna ha lägenhet med 

henne. (Intervjuperson 4) 

I det första citatet beskrivs hur intervjupersonens flickvän utgör ett praktiskt stöd och skapar 

möjlighet för intervjupersonen att öka sina chanser att hitta ett arbete. Flickvännen är därmed en 

del i den närmiljö som möjliggör utveckling för intervjupersonen. En partner kan för 

intervjupersonen innebära en person som har ett genuint intresse och en omtanke för personen som 

denne delar sitt liv med. Detta kan också göra det lättare för UVAS att ta emot den hjälp som ges, 

förutsatt att relationen till partnern är god.  

Det andra citatet visar på hur flickvännen även är en del i och stärker motivationen hos 

intervjupersonen. Att ha en framtidsvision med en annan människa i närmiljön skapar på så vis ett 

mål för intervjupersonen. För att uppnå detta mål behöver intervjupersonen ta sig ut på 

arbetsmarknaden och ovan nämnda citat visar på att flickvännen är en del i den processen.  Liksom 

tidigare avsnitt om vänner ingår även partnern under mikronivå (Bronfenbrenner, 1979:22-25). 

Ovanstående citat är ett exempel på hur partnern som mikrosystem kan fungera som 

framgångsfaktor gentemot UVAS utträdande i arbete och studier. 

Hur den hjälpande privata relationen kommer påverka UVAS är beroende av den hjälpandes 

intentioner, kunskaper och förmåga. Om den hjälpande till exempel befinner sig i en liknande 

situation eller inte har intentionen att hjälpa UVAS att komma ur sin situation uppstår risken att 

personens beteenden som hen försöker förändra istället förstärks av den hjälpande. Är intentionerna 

goda kommer den hjälpande göra det som står i dess kunskap och förmåga för att hjälpa UVAS. 

Den hjälpandes kunskaper och förmåga att förmedla dessa kommer påverka hjälpens framgångar. 

Om den hjälpande själv har svårigheter att förmedla sig kommer inte heller eventuella kunskaper 

komma till användning. Summan av detta är att privata relationer kan beroende på situation både 

verka konstruktivt och destruktivt för UVAS gällande inträdande i arbete eller studier. 

Professionella framgångsfaktorer 
Arbetsmarknadsinsatser 

Arbetsmarknadsinsatser är ett tema som kunnat identifieras i materialet. Dessa förekommer i olika 

former i intervjumaterialet. En förekommande arbetsmarknadsinsats är coacher som beskrivs som 

en slags mellanhand som hjälper UVAS med vägledning i vilka kontakter som behöver tas och 

vilka krav som behöver uppfyllas. 
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jag har fått mest hjälp och mest stöd av de här coacherna [...] men även sånna som coachar för att 

motivera till att söka jobb och hjälpa till med CV (Intervjuperson 1) 

Motivationsarbete upplevs vara en framgångsfaktor, vilket även styrks inom Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell. Enligt Bronfenbrenner (1979:25) teori skulle coachen falla under 

mesoperspektivet. Anledningen till detta är att coachen är aktiv i både personens privata miljö och 

arbetsmiljön och bryggar dessa tillsammans. I detta fall innebär bryggan att coachen hjälper till 

med CV-skrivning och jobbsökningsprocessen. 

Arbetsförmedlingen beskrivs i intervjumaterialet som en framgångsfaktor. Genom 

arbetsförmedlingen kan UVAS erhålla ett arbete och rådgivning för att förbättra sina chanser att ta 

sig in på arbetsmarknaden. 

så skrev jag in mig på arbetsförmedlingen i slutet på juni kanske, tror jag att ja skrev in mig på 

arbetsförmedlingen, å sen efter det så, [ohörbart], gick ja där i tre till fyra månader å sen hade jag jobb 

[...] ja skulle ha satt igång med det direkt via arbetsförmedlingen direkt när jag hoppade av skolan 

(Intervjuperson 4) 

Arbetsförmedlingen beskrivs i intervjun som en framgångsfaktor som intervjupersonen i efterhand 

hade velat tagit kontakt med direkt efter avhoppet från skolan för att snabbare kunnat ta sig in i 

arbete. Av citatet ovan kan Arbetsförmedlingen tolkas som en säker väg ut till arbete, förutsatt att 

den arbetssökande har tid att vänta. 

de var faktiskt arbetsförmedlingen som sa att om du kan gå till en terapeut och titta vad dem säger [...] 

de var just arbetsförmedlaren som ja hade som skickade mig till en terapeut. (Intervjuperson 2) 

Ovanstående citat visar inte bara på arbetsförmedlingens funktion som arbetsförmedlare, utan även 

som vägledare och rådgivare. I de fall då en person har svårigheter att komma in på 

arbetsmarknaden ställs Arbetsförmedlingens kunskaper på prov. Arbetsförmedlingen kan tänkas 

tillhöra mesoperspektivet då insatsen riktar sig till att brygga UVAS med en arbetsplats 

(Bronfenbrenner, 1979:25). Arbetsförmedlingen som brygga har inte beskrivits lika starkt som 

coachen i den mån att den bryggat privata miljö till en arbetsmiljö, utan snarare utgjort en brygga 

till vården där personen i sin tur kunde få den hjälp den behövde för att kunna ta sig ut i arbete. 

En kommunspecifik arbetsmarknadsinsats som beskrivits som framgångsrik har varit Jobb 

(stadsnamn). Två intervjupersoner har genom Jobb (stadsnamn) fått individanpassade lösningar 

som lett till inträdande på arbetsmarknaden. Deras bakgrunder skiljer sig vilket även lösningarna 

genom Jobb (stadsnamn) gör. 

framförallt skulle jag säga att den möjligheten jag fick från jobb (stadsnamn) att kunna jobba och studera 

samtidigt för att jag var med på utbildningskontrakt [...] jobb (stadsnamn) var underbara, man kommer 

hitta jobb garanterat om du kommer så långt. (Intervjuperson 2) 

[...] och då fick ja träffa personal [...] från jobb (stadsnamn) [...] ja sa de, ja vill att du fixar det nu, [...] 

ja måste göra någonting, å han ba okej. Två dar så fick ja en intervju. [...] Om ja säger att ja vill ha hjälp, 

hjälpen kom så fort. Och dom förklarade hur moroten ja kunde få, gör du det här så får du det här. Asså 

du vet dom visar liksom, sköter du dig så fixar du (Intervjuperson 5) 

I ovanstående exempel beskrivs Jobb (stadsnamn) som flexibel utifrån individuella behoven hos 

den sökande. Hos intervjuperson 2 fanns behovet att arbeta parallellt med utbildningen.  

Intervjuperson 5 behövde snabbt få ett arbete. Intervjupersonernas behov skiljer sig åt, men trots 

detta liknar upplevelserna varandra. I båda fallen byggdes förtroende upp samtidigt som en 
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planering gjordes. Genom planeringen blev vägen till arbete tydlig och intervjupersonerna 

upplevde förtroende till personalen på Jobb (stadsnamn). Bronfenbrenners (1979:25) 

utvecklingsekologiska teori skulle klassificera Jobb (stadsnamn) ur ett mesoperspektiv då det 

fungerar som en brygga mellan UVAS privata miljö med arbetsplatsen. Jobb (stadsnamn) har varit 

aktiv i denna bryggningsprocess genom anpassningar efter UVAS individuella behov, något som 

kan anses verka positivt för UVAS utträdande i arbete och studier. 

Anpassad studiegång 

Utbildningskontrakt är ett annat förekommande tema i intervjumaterialet. Kontraktet går ut på att 

UVAS erbjuds arbeta 50 % samtidigt som hen deltar i studier på 50 %. Denna anpassning har enligt 

intervjumaterialet erbjudits av Jobb (stadsnamn). 

och för mig var det viktigare att tjäna pengar och också känna mig som en del av samhället istället för 

att studera. Ja har aldrig varit intresserad i att studera sakerna så som man gör i skolan kan man säga. 

De är därför just en distanstakten funkade bäst för mig, men a de är mycket att få ett arbete, de betyder 

mycket för mig. De var ett stort motivation kan man säga att ja ska behålla arbete (Intervjuperson 2) 

Möjligheten till att kunna slutföra en gymnasieexamen genom utbildningskontrakt, utan att behöva 

avsäga sig arbete, visar sig vara motiverande i återupptagande av studier. Anledningen till detta i 

ovanstående citat är möjligheten att bevara den nyfunna sociala samvaron som kommit efter inträde 

i arbetslivet. Även känslan av utanförskap skulle kunna förklara effekten, då återvändande till 

skolbänken i vuxen ålder inte rimmar med rådande samhällsnormer. 

Möjligheten till att slutföra gymnasieexamen genom friare former av distansstudier framställs även 

som en framgångsfaktor. Detta kan vara ett resultat av de normer och fördomar som finns gällande 

att fysiskt återvända till skolan i vuxen ålder. Det kan även vara att distansstudier erbjuder UVAS 

att kunna anpassa sin studietid fritt efter sina arbetstider och därmed kan behålla sitt arbete, vilket 

i sig kan vara en trygghet. Anpassning av studietid efter arbetstider kan vara ekonomiskt gynnande 

då inkomsten kan säkerställas. Till skillnad från utbildningskontraktet vilket fördelar studier och 

arbete lika, kan däremot en fri fördelning mellan arbete och studier riskera att väga över varpå en 

prioriteras bort. 

Terapi och behandling  

För personer med någon form av drogberoende upplevs provtagning vara en framgångsfaktor i 

processen att ta sig ut i arbete eller studier. 

[...] Cedern hette det, då om ja fick prata med personen som lämna prover och så. Det hjälpte mig 

också eftersom att ja kände att ja kan inte ta det. Ja kände att nu står ja på egna ben och känna, nä nu 

klarar ja det. (Intervjuperson 5) 

Som en del i processen att ta sig ut i arbete beskriver intervjuperson 5 att provtagning på Cedern 

var en framgångsfaktor. Personen beskriver hur provtagningen gjorde att hen kände att hen inte 

kunde ta droger. Detta gjorde att personen kände att hen kunde stå på egna ben vilket stärkte hen. 

Terapi upplevs ha varit framgångsrikt för att kunna ta sig vidare ur isolering och ut i arbetslivet. 

ja har social ångest och tvångssyndrom som jag blev diagnostiserad för (under isoleringsperioden), ja 

visste inte om det alls,[...] ja skulle säga att just att terapi hjälpte väldigt mycket, att prata igenom alla 

saker som man hade gått igenom gjorde stor skillnad för mig gällande att acceptera mig själv som jag 
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var person, alla saker jag gjort som person och också att röra mig vidare tror de va en av de största 

faktorerna 

[...]en av dom största hjälpen ja faktiskt fick tror de eller ej va att ja började gå i terapi ja gick i tre till 

tre och ett halvt år ee och ja började ta medicin som heter sertralin de e ju i princip mot depression men 

mot att man inte ska tänka för mycket och ja har social ångest och tvångssyndrom som jag blev 

diagnostiserad för (Intervjuperson 2) 

Terapi tillsammans med medicinering upplevs av intervjupersonen som framgångsfaktorer. 

Behandlingen möjliggjorde för intervjupersonen att acceptera sin sociala ångest och 

tvångssyndrom vilket i sin tur ledde till att personen fick den självacceptans och självförtroende 

som behövdes för att kunna börja söka arbete och återuppta sina studier. Yong & Nomura (2019:2) 

beskriver psykisk sjukdom som en av de vanligaste orsakerna till förekomsten av UVAS. Detta har 

likheter med det resultat som framkommit i intervjuerna. Denna studies intervjuer styrker däremot 

inte att psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna, utan lämnar detta osagt. 

Personligt bemötande 

Att mötas som människor och att personligen känna att någon bryr sig och tror på en beskrivs av 

UVAS som en framgångsfaktor.  

För min del är det så att man vill känna att nån bryr sig, jag tror det är det viktigaste. Ja, min mamma 

och så men nån annan, du vet vad jag menar och så. Ja hade en studie/yrkesvägledare som var med mig 

hela vägen [...] ja är en sån person som kräver att träffa samma person,[...] vissa gångerna måste man 

anpassa sakerna som inte är tillåtet kan man säga även att gå till terapi i tre och ett halvt år inte tillåtet 

[...] skriver att aa han behöver extra hjälp, då ställer han upp för mig och ja tror att man kan lita på 

människorna. (Intervjuperson 2) 

Asså för i (kommun) då fick ja ingen chans, asså de va alla som såg det förflutna och bara näe, vi vill 

inte ha (hen) här. Liksom i (stadsnamn) då får du en chans, dom satsar på dig, du får jättebra stöd liksom. 

Aa, asså det måste finnas någon som peppar dig som satsar på dig liksom. (Intervjuperson 5) 

Intervjupersonerna berättar att människor som ställer upp och gör en ansträngning utöver vad som 

förväntas, skapar en känsla av tillit. Genom tilliten blir intervjuperson 2 både mer mottaglig för 

stödet som erbjuds. Genom tilliten kunde intervjupersonen inleda sin resa mot arbete. 

Intervjuperson 5 beskriver istället att någon tror på att hen har förmågan till att arbeta och att 

chansen till att bevisa detta var en framgångsfaktor. Skillnaden mellan dessa skulle kunna beskrivas 

som att förstnämnda exemplet handlar det om tillit för att våga ta emot hjälpen medan det andra 

handlar om att erbjudas en chans. Sammantaget visar båda dessa exempel på vikten av den 

professionellas förmåga att utan fördomar bygga upp tillit varpå en relation kan upprättas. Ett 

sådant fördomsfritt bemötande kan uppnås genom den professionelles förmåga och genom 

förändringar i samhällssynen på makronivå. Till exempel kan den professionelle jobba på sin 

förmåga att samtala med UVAS på ett fördomsfritt sätt samtidigt som samhällsinformation om 

UVAS som fenomen bidrar till samhällets acceptans och förståelse. Däremot är det 

relationsbyggandet mellan den professionelle och UVAS som direkt är praktiskt utförbart och som 

kan bidra till UVAS inträdande i arbete eller studier. 

Bronfenbrenner (1979:211-212) skriver om hur en persons utvecklingspotential i ett nytt system 

ökar då den har stöd av en länkande dyad på mesonivå. Även Wong (2014:161-164) beskriver 

skräddarsytt professionellt bemötande med klientens intressen i beaktande som en nödvändighet i 

arbetet med denne. Detta är något som styrks i intervjumaterialet ovan. Även om insatsen är av god 
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kvalitet behövs alltså en god förmåga att inhysa tillit och bygga upp relationen mellan den länkande 

dyaden och UVAS. Kvaliteten i denna relation kommer öka insatsens effektivitet och därmed dess 

chanser till framgång. 

UVAS egna reflektioner över framgångsfaktorer 
Tips och råd 

I intervjuerna ställdes frågan om vilka tips och råd UVAS skulle vilja ge till någon i en liknande 

situation som de själva befann sig i. Svaren som gavs kan, av intervjupersonerna, ses som ansedda 

framgångsfaktorer för att ta sig ut i arbete eller studier.  

bli aktivt, försöka hitta nya kontakter, sök så många jobb som man kan, bli bra på svenska om det är 

andra språk för dig, skriv bra personligt brev och CV. (Intervjuperson 3) 

alla kan om man vill, man måste bara våga satsa och leta på rätt ställen. (Intervjuperson 5) 

 

Att alla kan bara de vill, vågar satsa och letar på rätt ställen är enligt Intervjuperson 5 ett viktigt råd 

till andra i liknande situationer. Intervjuperson 3 förklarar att det viktigaste är att ta steget och 

faktiskt söka aktivt, både efter jobb och nya kontakter för i sin tur kunna få nya jobberbjudanden. 

Att lära sig det svenska språket och att kunna skriva bra CVn och personliga brev beskrivs även 

som viktiga tips för att komma in på arbetsmarknaden. 

En bild som ges av intervjupersonerna är hur en positiv inställning till den rådande situationen har 

ansetts vara en framgångsfaktor i processen att ta sig ut i arbete eller studier.  

va dig själv och ah inte så höga krav och va positiv, försöka tänka positivt det är väl det man får göra 

tänker jag för att annars tappar man nog sig själv någonstans mitt i allt arbetssökande (intervjuperson 1) 

Den positiva inställningen ses som en del i att inte tappa bort sig själv och den man är i 

arbetssökandet. Detta kan ses som tankens förmåga att ta en människa framåt och inte påverkas för 

mycket av negativitet runt omkring.  

Tips och råd är svåra att bekräfta som framgångsfaktorer då de nödvändigtvis inte är beprövade. 

Däremot är dessa önskningar och tips från före detta UVAS, vilka har erfarenhet av att befinna sig 

utanför skola och arbete, vilket i sig kan tänkas vara tillräckligt meriterande för att kunna komma 

med åsikter och råd gällande ämnet. Likväl som de kan vara framgångsfaktorer för att ta sig ur 

isoleringen, kan råden vara hoppfulla önskningar som i praktiken inte kan få UVAS att bryta sin 

isolering. Intervjupersonernas delade tips och råd kan i sig vara viktiga insikter för personer som 

för närvarande är UVAS. Deras bemötande och erfarenheter kan då bli nyckeln till att nå ut till 

personer i liknande situationer. 

Reflektioner 

I materialet reflekterar UVAS kring vad de själva hade behövt för att kunna bryta sin isolering 

tidigare. 

Ja tror att för min del skulle det varit viktigt om ja skulle ha blivit mer informerad om saker och ting, 

hur livet verkligen var. I skolan i den tiden då jag gick i skolan var det att ingen berättade att gymnasiet 

var ett måste. [...] Ja tror att ja hade inte bara varit tillräckligt informerad. [...] ingen tog upp 

distansstudier, ingenting sånt var liksom, ja tror att när man är i sån situation vill man bara komma ut 

ur det. För min del skulle jag behövt mycket mer information om vilka alternativa sätt det finns för att 
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studera och också liksom människorna som försöker att förstå [...]men att komma igång fortare, ja tror 

det var just informationen att ja inte visste exakt vad jag egentligen gjorde när jag hoppade av. Ja 

trodde att “om ja hoppar av kanske jag kan hitta jobb”, det kunde jag ju inte. (Intervjuperson 2) 

Information om gymnasiebetygens betydelse och vilka studieanpassningar som är möjliga är något 

som intervjuperson 2 anser skulle ha varit en framgångsfaktor för att ta sig ut i studier tidigare. Att 

låga skolresultat begränsar möjligheter till att nå högre utbildning och träda in på arbetsmarknaden 

styrks av Sadler et al (2015:509-511) forskning. Det kan tänkas att den uteblivna informationen 

varit en del i att intervjupersonen valt att avbryta sina studier. Det kan diskuteras kring ifall detta 

kan ses som en brist på mesonivå där personer omkring intervjupersonen inte kunnat stötta upp och 

hjälpt intervjupersonen i interaktionen med omvärlden. Det kan även vara så att informationen som 

givits till intervjupersonen delades på ett icke adekvat sätt för att intervjupersonen skulle kunna 

tillgodogöra sig informationen. Summan av detta blir ett exempel på hur en persons utveckling 

samspelar med omgivningen och detta skapar på så vis en persons förutsättningar att utvecklas i en 

viss riktning.  

Empati och sympati går väldigt långt för människor som mig till exempel. Och ja tror att det är så för 

de flesta man vill inte öppna sig. Jag tror att om nån visar intresse och visar att dom vill hjälpa tror jag 

att många människor skulle lättare komma ut ur isoleringen. 

[...]- Asså, om jag förstår dig rätt, Att du menar liksom att vågar öppna sig och ta den hjälpen. 

IP - jo jo jo de va de man behövde lära sig, att vara sårbar, å de har ja oerhört svårt för. (Intervjuperson 

2) 

I materialet beskriver UVAS vikten av empati och sympati från andra människor för att ta sig ut ur 

isoleringen. I materialet beskrivs även hur UVAS måste gå till sig själva och våga visa sig sårbara 

och vara öppna för att ta emot hjälp. Utifrån ett systemperspektiv kan vi se hur personen är 

beroende av och är en del av sin omgivning. Parsons (1951:3-7) beskriver hur systemen kring en 

person interagerar med varandra och kan i sin tur användas till att förklara individers samspel i 

samhället. Utifrån detta kan vi förstå att det krävs att både UVAS själva och andra människor är 

villiga att agera, var och en utifrån sina förutsättningar, för att UVAS ska kunna ta emot hjälp och 

till slut ta sig ur isoleringen. Vidare kan det tänkas att det krävs att hjälpen eller stödet sätts in vid 

en viss tidpunkt för att hjälpen ska bli framgångsrik. När UVAS har kommit till den punkten att de 

är beredda att börja ta sig ut ur isoleringen behöver personerna omkring UVAS vara beredda att 

fånga upp personen och ge den hjälp som behövs. På detta sätt skulle en framgångsfaktor vara 

personer omkring UVAS som kan känna in denna tidpunkt och då veta hur denne ska hjälpa UVAS 

vidare. 

Jag tror först och främst generellt är det ganska tufft, men jag skulle säga personligen att jag tror att 

oftast är det så att man inte inser vad man tar sig in i när man är isolerad och så jag som vet det då jag 

är sån person även nu med coronavirus, jag älskar att va för mig själv, för att jag har varit isolerad, jag 

är en sån person som klarar mig själv i sånna situationer utan problem alls och jag gillar att va för mig 

själv 

[...]ja är väldigt tacksam för faktiskt för att det känns rätt skönt att ha lite paus för att jag har haft det 

kämpigt med studierna å så, å med tanke på coronavirus å så här då går det lite långsammare också just 

nu även med arbetsförmedlingen å så vidare (Intervjuperson 2) 

Nu i tider med covid-19 väcks tanken om hur detta påverkar UVAS som brutit sin isolering. Å ena 

sidan kan UVAS erfarenhet ses som positivt då dessa kan bidra till personens förmåga att hantera 
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isolering. Medan den rådande situationen å andra sidan kan riskera att UVAS återgår till invanda 

mönster då isoleringen är något de känner igen och är trygga i. 

Samband mellan framgångsfaktorer och kategoriseringar 
UVAS-kategorier presenteras enligt Furlongs (2008:321-322) definitioner. Kategorierna utgör 

rubriksättningen varpå intervjupersoner presenteras inom respektive kategori. En kort berättelse av 

personens kontext görs varpå citat som styrker olika kategorier presenteras. Detta följs av en analys 

av citaten varpå en huvudsaklig kategori motiveras, då personen i många fall återfinns i flera 

kategorier. Framgångsfaktorerna som nämnts av respektive person presenteras varpå kategorin 

sedan analyseras som helhet för att finna mönster i datan. 

Psychologically impaired 
Kategorin Psychologically impaired innefattar UVAS som behandlats för psykisk sjukdom. I 

intervjumaterialet har en person i kategorin Psychologically impaired kunnat hittas. 

Intervjuperson 2 hoppade av gymnasiet efter ett års studier. Under skoltiden har personen haft 

odiagnostiserad ångestproblematik och tvångssyndrom. Efter avhoppet fick personen ingen 

möjlighet till jobb, trots arbetssökande. Gymnasiebetygen var inkompletta. I hemmet fanns en stark 

kulturellt betingad arbetsnorm och personen blev därför det svarta fåret. Personen blev under 

isoleringen hänvisad till terapi genom Arbetsförmedlingen, vilket ledde till förbättrat 

självförtroende vilket i sin tur motiverade personen till att återuppta sina studier i kombination med 

arbete. 

ja började ta medicin som heter sertralin de e ju i princip mot depression men mot att man inte ska tänka 

för mycket och ja har social ångest och tvångssyndrom som jag blev diagnostiserad för 

[...]ja skulle säga att just att terapi hjälpte väldigt mycket, att prata igenom alla saker som man hade gått 

igenom gjorde stor skillnad för mig gällande att acceptera mig själv som jag var person (Intervjuperson 

2) 

Dessa citat talar om att personen led av psykisk sjukdom som hen sedan behandlades för. Detta 

placerar personen i kategorin Psychologically impaired. Däremot fanns indikationer på att 

personen eventuellt kunde tillhöra kategorin The lonely. Detta styrks i följande citat: 

Främst i gymnasiet hamnade ja utanför, men även, ja skulle även säga i åttan och nian de va så att ja ja 

tror att ja hade svårt att skaffa kompisar och liksom hitta min väg genom den sociala delen 

(Intervjuperson 2) 

Vad som kom först är svårt att säga. Utifrån datan som intervjumaterialet innehåller går inte detta 

att särskilja. Däremot kan Psychologically impaired anses vara rätt kategorisering då personen 

berättar hur terapi och medicinering kunnat hjälpa hen att hantera sin sociala ångest och 

tvångssyndrom, vilket i sin tur motiverat hen till arbete och studier. 

Inre framgångsfaktorer har för personen varit stärkandet av självförtroendet och den egna 

inställningen. Dessa faktorer var enligt personen beroende av terapin och medicineringen, som i 

sin tur gjorde personen mottaglig för att skriva utbildningskontraktet, vilket i sin tur uppmuntrade 

till återupptagandet av gymnasiestudierna. Genom denna period hade personen stöd av 

professionella med god förmåga till att skapa tillit. Arbetsförmedlingen hjälpte till med att hänvisa 
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personen till terapeuten, men det var den kommunala arbetsmarknadsinsatsen Jobb (stadsnamn) 

som möjliggjorde kombinationen av jobb och studier. Under isoleringsperioden hade personen 

stöttning av sin mamma och en nära kompis. 

Det är svårt att avgöra någon typ av rangordning av dessa framgångsfaktorer, men enligt personen 

blev vändpunkten för isoleringen terapin och medicineringen då detta innebar ett stärkande av 

självförtroendet. Anledningen till framgångarna i terapin och Jobb (stadsnamn) beskrevs som den 

tillit som personalen byggde upp med personen. Tilliten byggdes upp genom att personalen visade 

intresse och gjorde de individuella anpassningar som behövdes, oavsett tillgängliga resurser. 

Genom att personalen gjorde en ansträngning utöver vad som förväntades utvecklade personen en 

känsla av tillit, vilket gjorde hen mottaglig för hjälpen som erbjöds. Ett resultat av vår studie visar 

att Psychologically impaired behöver få hjälp med sin psykiska hälsa, att bygga upp 

självförtroendet och att känna tillit till den hjälpande. 

Alternative scene 
Kategorin Alternative scene innefattar de personer som väljer att inte konfirmera sig till samhällets 

förväntningar och väljer istället alternativa sätt att leva sina liv. I intervjumaterialet har en person 

tillhörande Alternative scene kunnat identifieras. 

Intervjuperson 5 hoppade av gymnasiet till följd av missbruk. Därefter levde hen utanför samhället 

i kretsar där missbruket var kärnan i gemenskapen. Hemkommunen var liten och därför kände 

många igen personen och associerade hen med missbruk. Detta gjorde det omöjligt att få ett arbete 

i hemkommunen. Personen kom till insikten att en drastisk förändring behövde ske då hen blev 

hemlös och situationen var så allvarlig att hen riskerade sitt liv. Hen fick möjligheten att bo i en 

kommun där andra arbetsmarknadsinsatser kunde erbjudas. Därigenom fick personen möjlighet till 

en praktik som slutligen ledde till en anställning. 

när man e inne i de är de bara pundare man umgås med, de är ju det. Å de ända intresset som man har 

ihop, de är ju knarket. Du kan inte hitta några riktiga vänner när du, det går inte, det är bara knarket man 

har gemensamt och inget annat. Sen kanske de är mer med som att man är utanför, men de är liksom, 

det är just det intresset man har. Just att man får inga chanser och man får inga, folk kollar snett och aa, 

man är en pundare. 

[...]man har liksom inte mycket gemensamt eller man, det blir svårt att få kontakt med folk som inte 

“been there done that” 

[...]alla som har tatt droger känner samma sak, man har valt ett helt annat liv, asså det är en helt annan 

värld” 

[...] Man vet inte asså, hur ska ja förklara, asså det känns som man har svårt att få kontakt med andra 

människor som inte vart i den kretsen för att man är så olika.(Intervjuperson 5) 

Citaten talar om hur personen levt “i en annan värld” och hur kontakt med övriga samhället varit 

svår då man lever ett annat liv utan särskilt mycket gemensamt. Detta innebär med andra ord att 

personen valt ett alternativt levnadssätt separerat från övriga samhället. Utifrån dessa beskrivningar 

görs bedömningen att personen tillhör gruppen Alternative scene. 

Inre framgångsfaktorer som personen uttryckte var den egna inställningen. Personen insåg att 

situationen var så pass allvarlig att om den inte löstes skulle hen riskera sitt liv. Personen kom till 

denna insikt efter att hen blivit utslängd på gatan och blivit erbjuden att bo hos en vän i en större 
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kommun. Den nya kommunen hade en arbetsmarknadsinsats kallad “Jobb (stadsnamn)”, vilken 

erbjöd individuella behovsanpassade arbetsmarknadsinsatser med tydliga mål. Detta gav personen 

en chans som hen inte erbjudits i sin tidigare kommun. Personen informerade Jobb (stadsnamn) 

om att situationen var brådskande. Genom bytet av kommun hade det tidigare missbrukande 

nätverket kortsiktigt brutits och därmed behövdes ett substitut för nätverket som personen lämnat. 

Detta för att kunna upprätthålla situationen då personens abstinens annars skulle bli allt för lockade 

till återfall. Jobb (stadsnamn) erbjöd då snabbt en lösning, vilket var den individuella 

behovsanpassning som behövdes. Ett resultat av vår studie visar därmed att Alternative scene 

behöver snabbt och fördomslöst erbjudas substitut för nätverket som den lämnar. 

The lonely 
Kategorin The lonely innefattar UVAS som av olika anledningar inte kan arbeta och som därmed 

inte tagit beslutet att dra sig undan. De identifierar sig eventuellt inte som UVAS. De söker aktivt 

relationer och utbildning-/arbetsmöjligheter i förhoppning att kunna bryta sin isolering. I materialet 

har tre intervjupersoner kategoriserats som The lonely vilka först kommer presenteras var för sig 

för att i slutet av avsnittet ingå i en mer övergripande analys. 

Intervjuperson 3 är ny i Sverige, asylsökande och småbarnsmamma. Personen flyttade själv med 

sina barn till en ny stad och sökte sig till kyrkan för att få ett större socialt nätverk. Personen 

försökte själv bryta isoleringen genom att söka hjälp för att lära sig svenska samt ta hjälp av 

“Spåret” i Melleruds kommun för att få möjlighet att ta sig ut i arbete, vilket personen även 

lyckades med. Under isoleringsperioden ville personen söka kontakt med andra och försökte därför 

hitta nya vänner samt umgås med bekanta från kyrkan, grannar och vänner sedan tidigare. Personen 

sysselsatte sig även med fysisk träning och spenderade mycket tid i kyrkan. 

Under den perioden jag umgicks med mina bekanta från kyrkan, grannar och min bästa vän som bor i 

annan stad. Under min isolering sysselsatte jag med exempelvis med träning och spenderade mycket tid 

i kyrkan. 

[...]Jag kände att jag vill söka kontakt med andra under isoleringen eftersom det är svårt att blev ensam. 

Jag försökte hittat nya vänner. Också försökte jag bryta isoleringen utan att någon påverkar mig. Jag 

sökte arbeten men eftersom jag var småbarnsmamma plus asylsökande det var svårt att hitta passande 

jobb. (Intervjuperson 3) 

Citaten ovan beskriver hur personen aktivt sökte relationer och utbildning-/arbetsmöjligheter under 

perioden för att kunna bryta isoleringen. Detta stämmer överens med kriterierna för kategorin The 

lonely och placerar därför personen under denna kategori. Personen beskriver hur det var svårt att 

hitta passande jobb då hen var asylsökande och småbarnsmamma vilket stärker tillhörigheten till 

The lonely då personen vill men av olika anledningar inte kan arbeta. 

Framgångsfaktorer för personen att komma ut i arbete va det stöd och den hjälp personen fick av 

“Spåret”. Personen fick hjälp att skriva ett bra CV och personligt brev samt hjälp med att hitta 

annonser på arbetsförmedlingens hemsida. Personen beskriver själv hur hen anser att bli bra på 

svenska är en nyckel till att få ett arbete.  

Intervjuperson 4 hoppade av gymnasiet i slutet på första året då hen var skoltrött och kände att hen 

inte behövde en gymnasieutbildning för det hen ville göra. Personen beskriver även att hen 

upplevde ett slags utanförskap då hen var äldre än sina klasskamrater samt inte kände någon på 
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skolan hen gick på. Efter avhoppet var personen utan arbete i ett par månader innan hen sökte sig 

till arbetsförmedlingen samt sökte arbete på egen hand. Personen beskriver hur hen inte ville gå i 

skolan utan ville jobba och själv sökte sig ut i arbete. Personen har arbetat på ett flertal olika 

arbetsplatser och inom olika yrken. Personen har vänner som hen umgås med och beskriver att hen 

har fått ekonomiskt stöd hemifrån under perioden som hen inte hade arbete. 

ja skulle säga, att ja jobbade va mitt beslut så att säga. Ja ville ju börja jobba, ja ville ju ut från skolan, 

så ja ville börja jobba, men sen så, de var ju direkt efter skolan så tog ja liksom en två månader liksom 

där ja bara tog det lugnt hemma liksom. 

[...]sen så var de liksom, a ja ville ut på arbetsmarknaden, de har ja alltid velat, ja har inte velat gå i 

skolan, ja vill bara ut och jobba liksom. Så det va mitt eget beslut. 

[...]mina tankar va väl bara att ja ville ut på annat, på arbetsmarknaden, ja ville jobba och tjäna pengar. 

Ja ville flytta hemifrån liksom. Ja hade liksom flickvän så ja ville kunna ha lägenhet med henne. 

(Intervjuperson 4) 

De ovan nämnda citaten beskriver hur personen aktivt sökte efter arbetsmöjligheter för att bryta 

isoleringen. På grund av detta kan personen sägas tillhöra kategorin The lonely då detta stämmer 

överens med kriterierna för denna kategori. Personen beskriver inte själv att hen har dragit sig 

undan utan att hen slutade skola på grund av att hen ville arbeta. Detta är ytterligare något som 

styrker tillhörigheten till kategorin The lonely. 

För att komma ut i arbete beskriver intervjuperson 4 vikten av att ta vilket jobb som helst för att på 

så sätt få in en fot på arbetsmarknaden. På detta sätt kan den egna inställningen sägas vara en 

framgångsfaktor för att ta sig in på arbetsmarknaden. Personen beskriver även att hen har fått stöd 

av arbetsförmedlingen för att ta sig ut i arbete. Ytterligare något som intervjuperson 4 beskriver 

har varit ett stöd under perioden utanför arbete är det ekonomiska stödet från sin bonusmamma och 

flickvännens praktiska hjälp med jobbsökningsprocessen. 

Intervjuperson 6 har bott i Sverige i fem år och har under den tiden även flyttat till en ny stad. 

Personen har studerat på SFI under en längre period och har stöd av handläggare på socialtjänsten 

samt på arbetsförmedlingen. Personen beskriver även att hen under perioden har haft stöd från 

lärare på SFI och av en god man. 

jag vill gärna jobb om det fick mig, jag sa jag vill gärna jobba (Ohörbart) jag va jätteglad för den här 

jobbet, äntligen, jag blev jätteglad för den här när jag fick jobb [...] ja jag hade längtat efter det 

(Intervjuperson 6) 

Personen ovan är ny i Sverige och i det svenska samhället vilket kan ses som anledningar till att 

det uppstår vissa hinder för personen att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta är hinder som 

intervjupersonen tar sig an med hjälp av SFI och med stöd av socialtjänst och arbetsförmedlingen. 

Det ovan beskrivna visar på att intervjuperson 6 inte själv har valt att dra sig undan vilket indikerar 

på att personen tillhör kategorin The lonely.  För att kunna ta sig ut i arbete beskriver personen att 

hen har haft hjälp av handläggare på socialtjänsten och arbetsförmedlingen, vilka hen beskriver sig 

har fått stort stöd av. Intervjupersonen beskriver även att en lärare på SFI har hjälpt till att hitta ett 

passande arbete.  

För att personer tillhörande kategorin The lonely ska kunna ta sig ut i arbete och studier behövs, 

enligt intervjuerna ovan, professionella kontakter som kan vägleda personen i sitt arbetssökande. 
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Den egna inställningen hos personer som tillhör The lonely kan upplevas redan innebära hög 

motivation och tillräckligt självförtroende för att ta sig framåt men behöver professionella 

kontakter för att ta reda på var och hur de ska ta sig ut i arbete och studier. På detta sätt kan den 

egna inställningen ses som en framgångsfaktor och karaktäristiskt för kategorin. Utifrån detta är 

ett resultat av vår studie att den egna inställningen kan ses som en inre framgångsfaktor för The 

lonely som är i behov av vägledning av professionella kontakter för att ta reda på var och på vilket 

sätt de ska ta sig ut i arbete/studier.  

Då både intervjuperson 3 och 6 är nya i Sverige och inte kunde det svenska språket eller visste hur 

det svenska samhället fungerade kan det tänkas att det är just det som hindrar dem ut i arbete eller 

studier. Utifrån detta skulle eventuellt ytterligare en kategori, eller en variant av The lonely kunna 

utvinnas för att kunna sätta in rätt stöd och hjälp till personer som är nya i Sverige. Det står tydligt 

att det inte ses som en framgångsfaktor för alla personer som tillhör The lonely att få hjälp med det 

svenska språket för att ta sig ut i arbete eller studier. Ett tydligt exempel på detta är intervjuperson 

4 som beskriver den egna inställningen och det professionella stödet som framgångsfaktorer för att 

ta sig ut i arbete. Utifrån intervjuperson 3 och 6 upplevda hinder i det svenska språket kunde vi 

även se att det uppstod språkliga hinder under intervjuerna. Intervjuperson 3 valde att svara på 

frågorna på mejl vilket gjorde att det insamlade materialet begränsades och var även mer bearbetat 

av intervjupersonen än om intervjun hade skett muntligt. Det kan dock tänkas att vi ändå fick ett 

rikare material via mejl från intervjuperson 3 då vi under den muntliga intervjun med 

intervjuperson 6 upplevde språkliga hinder som gjorde att vi inte fullt ut kunde förstå varandra. 

Ytterligare ett resultat av vår studie är därmed att en subkategori i UVAS-kategorin The lonely kan 

utkristalliseras där utbildning i det svenska språket och det svenska samhället är nycklar för att 

komma ut i arbete eller studier. 

Anxious travellers 
Kategorin Anxious travellers innefattar UVAS som väntar på rätt sysselsättning. De har blivit 

UVAS till följd av svåra övergångar som flytt eller transition mellan till exempel skolklasser eller 

från utbildning till arbetsliv. Personen är medveten om att transitionen kommer innebära stora 

förändringar och eventuella framtida risker. Isoleringen kan vara temporär och kopplad till ett 

behov av reflektion och planering inför framtiden. I intervjumaterialet har en person kunnat 

kategoriserats som Anxious travellers.  

Intervjuperson 1 var utan arbete eller studier under ett år efter gymnasiet vilket personen beskriver 

som ett sommarlov som bara fortsatte. Personen beskriver hur hen blev handlingsförlamad och inte 

kunde handskas med de krav som ställdes i arbetslivet. Under skoltiden beskriver personen själv 

att hen inte har haft det jättelätt, både vad gäller studier och sociala kontakter. Detta beskriver 

personen har påverkat självförtroendet och självkänslan negativt, vilket hen tror följt med i resten 

av livet. Personen hade inget större socialt nätverk utan umgicks mestadels med sin familj under 

isoleringen. För att bryta isoleringen fick personen hjälp av sin mamma och sedan av coacher via 

arbetsförmedlingen. Efter brytandet av isoleringen har personen haft ett flertal olika praktikplatser, 

både i Sverige och utomlands, vilka har lett till att personen sedan fått jobb inom samma bransch. 

Det var coacherna via arbetsförmedlingen som hjälpte personen att nå dessa praktikplatser.  
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sen så…så in…så blev det ju inget av det, med mina sökningar så att säga. Sen så blev det jättekonstigt 

för jag började ta typ så här du vet sabbatsår nästan [...] alltså tanken från början va väl egentligen inte 

att det skulle bli så men jag tror att jag blev lite rädd och lite… jag visste inte riktigt hur jag skulle 

handskas med kraven som va på alla arbets…eller sånna här arbetsbeskrivningar på lediga jobb och 

sånna saker. 

[...]jag tror att jag inte riktigt va beredd på hur svårt det faktisk va att komma från gymnasiet till liksom 

arbetslivet 

[...]aa eller själva tanken från början va väl inte att jag skulle vara borta ett år så men det blev typ bara 

så för att…jag vet inte jag blev typ handlingsförlamad när jag inte riktigt visste vad jag skulle göra 

(Intervjuperson 1) 

Citaten ovan visar på hur transitionen mellan skola och arbetsliv var svår för intervjuperson 1 och 

gjorde att hen hamnade i isolering. Personen beskriver hur hen inte visste hur hen skulle handskas 

med kraven som ställdes på arbetsbeskrivningar och att hen inte var beredd på hur svårt det skulle 

vara. Detta fenomen beskrivs av Giddens (1991:3-10) som en existentiell ångest i att göra det val 

som anses rätt av samhället, vilken kan förklaras utifrån personens brist på reflexiv förmåga 

(Giddens, 1991:36-40). Furlong, (2008:318-321) beskriver detta istället som bristande 

planeringsförmåga. Då personer inom kategorin Anxious travellers ofta blir UVAS efter en svår 

transition mellan exempelvis skola och arbetsliv passar intervjuperson 1 in under denna kategori.  

För att ta sig ut i arbete nämner intervjuperson 1 framförallt coacherna på arbetsförmedlingen som 

en framgångsfaktor. De hjälpte till att motivera intervjuperson 1 till att söka jobb samt hjälpte till 

med att skriva CV. Intervjupersonen beskriver även att coacherna var personer som hen kunde 

bolla sina idéer med under sin praktikperiod. För att ta sig ut i arbete beskriver personen att hen 

har behövt arbeta med sitt självförtroende och självkänsla. Personen beskriver att det har varit några 

personer genom åren som har trott på hen när hen själv inte gjort det. Detta har gjort att personen 

själv anser att det är viktigt att tänka positivt och inte ha för höga krav på sig själv för att det ska 

vara möjligt att ta sig ut ur isoleringen.  

Utifrån materialet ovan är det svårt att avgöra vilken framgångsfaktor som är viktigast för att 

personer som tillhör kategorin Anxious travellers ska ta sig ut i arbete eller studier. För att kunna 

bryta isoleringen beskriver intervjupersonen själv att det var viktigt att andra personer trodde på 

personen när hen själv inte gjorde det. Detta kan tänkas vara en del i återuppbyggandet av det 

självförtroende och självkänsla som personen behöver för att kunna ta sig ut ur isoleringen. Ovan 

beskriver Intervjuperson 1 hur hen blev handlingsförlamad och hade svårt att bryta sin isolering. 

Detta, och personens låga självförtroende, kan tänkas höra ihop med att Anxious travellers 

reflekterar mycket över risker som framtiden bär med sig och gör att personen tvivlar på hur hen 

ska klara av det mötande arbetslivet. Utifrån detta kan Anxious travellers vara i behov av någon 

som begripliggör situationen och hjälper till att planera inför framtiden. På så vis blir inte 

situationen övermäktig för Anxious travellers och de har möjlighet att bygga upp sitt 

självförtroende successivt i takt med att personen känner att hen klarar av mer och mer. Utifrån 

detta kan det tänkas att Anxious travellers är i behov av professionell hjälp i form av någon som 

begripliggör situationen och gör den hanterbar för UVAS för att denna ska ha möjlighet att ta sig 

ut i arbete eller studier. På detta sätt kan det tänkas att professionellt stöd i form av coacher är en 

framgångsfaktor för Anxious Travellers och blir ett sätt för dem att både stärka självförtroendet och 

komma i kontakt med arbete eller studier. Ett resultat av vår studie är därmed att Anxious travellers 
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behöver hjälp med att begripliggöra situationen och på så vis göra den hanterbar, detta som ett 

steg i stärkandet av självförtroendet.  

Otaku 
Personer som tillhör kategorin Otaku är UVAS som väljer att nischa ner sig i subkultur såsom spel, 

film, serier och uttrycker inget engagemang för att komma ut i arbete eller studier. Personerna lider 

inte av någon psykisk nedsättning i medicinsk mening. Personerna saknar nödvändigtvis inte social 

kompetens och alla drar sig inte undan socialt. 

I urvalet förekom ingen information som kunde härledas till Otaku-kategorin. En sannolik 

förklaring till detta kan återfinnas i kategorins definition. Bristen på motivation skulle kunna vara 

en rimlig förklaring. Om personens inträdande i arbete eller studier skett till följd av annat än ökad 

motivation kan det tänkas att personens inställning till sin situation inte motiverar till att delta i en 

frivillig studie. En annan förklaring skulle kunna vara att gruppen inte kommer i kontakt med 

professionella till följd av sin brist på motivation att förändra sin situation. Ett erkännande av sin 

bristande motivation skulle även kunna upplevas som skamfyllt och därmed vara något som inte 

gärna tas upp i en intervju. 

Övergripande om kategorierna 
Vi kan ovan se att Furlongs UVAS-kategorier möjliggör en mer heterogen syn av UVAS i 

förhållande till vad som varit framgångsfaktorer för att komma ut i arbete eller studier. 

Användandet av kategorier i detta syfte återfinns även i tidigare forskning där vikten av att inte se 

målgruppen som homogen belyses (Eurofound, 2012:25; Toivonen et al, 2011:1). I Eurofounds 

rapport om arbetsmarknadssituationen för ungdomar i Europa från 2012 förklaras att “The different 

needs and characteristics of the various subgroups have to be taken into account, and the one-size-

fits-all approach must be avoided” (Eurofound 2012:25). Detta talar för denna studies val att 

använda UVAS-kategorier som ett sätt att se sammanhängande teman inom gruppen när det 

kommer till framgångsfaktorer, samtidigt som det styrker de resultat som studien har genererat. 

Dessa resultat kommer vidare diskuteras i kommande kapitlets diskussion.  
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6. DISKUSSION 

Diskussionsavsnittet som följer kommer inledas med en summering av studiens resultat och analys, 

vilket kommer relateras till studiens syfte och frågeställningar. Därefter diskuteras studien i ljuset 

av tidigare forskning samt i förhållande till den valda teorin. I avsnittet kommer även valet av 

metod att diskuteras i förhållande till studiens resultat. Avslutningsvis diskuteras slutsatser och 

praktiska implikationer för tillämpning och vidare forskning inom det sociala arbetet.  

Summering 
Studiens syfte har varit att undersöka vad unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) själva 

anser varit framgångsfaktorer som lett till att de kommit ut i arbete eller studier samt om det är 

möjligt att se kategoriska skillnader inom gruppen. Tidigare forskning har saknat fokus på vad 

tidigare UVAS anser ha varit framgångsrika faktorer i uppbrottet från sin isolering. Detta innebär 

en kunskapslucka vilken denna studie bidragit till att fylla. Studiens resultat visar olika typer av 

framgångsfaktorer för att UVAS ska ta sig ut i arbete eller studier vilket visar på att det finns stora 

individuella skillnader inom gruppen. Dessa framgångsfaktorer återfinns på flera nivåer och det 

handlar om inre framgångsfaktorer, framgångsfaktorer i närmiljö och professionella 

framgångsfaktorer. 

Utifrån det insamlade materialet har kategorier utifrån Furlongs (2008:321-322) definitioner 

kunnat urskiljas och kopplas till specifika framgångsfaktorer. Det har även kunnat observeras 

skillnader mellan UVAS-kategorierna, vilket tyder på att en och samma lösning inte är applicerbar 

på alla UVAS. Studien har visat att UVAS som tillhör kategorin Psychologically impaired behöver 

få hjälp med sin psykiska hälsa, att bygga upp självförtroendet och att känna tillit till den hjälpande. 

Vidare framgår av resultatet att framgångsfaktorer för UVAS som tillhör kategorin Alternative 

scene är att snabbt och fördomslöst erbjudas substitut för nätverket som den lämnar. Vi har i studien 

även kunnat se att framgångsfaktorer för UVAS som tillhör Anxious travellers är att få hjälp med 

att begripliggöra situationen och på så vis göra den hanterbar som ett steg i stärkandet av 

självförtroendet. Samtidigt har vi kunnat observera återkommande framgångsfaktorer inom samma 

kategori (se The lonely), vilket indikerar på att UVAS som grupp inte är helt heterogen, utan att det 

finns viss generaliserbarhet. Ett resultat av studien visar att den egna inställningen kan ses som en 

inre framgångsfaktor för The lonely som är i behov av vägledning av professionella kontakter för 

att ta reda på var och på vilket sätt de ska ta sig ut i arbete eller studier. Ytterligare ett resultat av 

vår studie visar att en subkategori i UVAS-kategorin The lonely kan utkristalliseras där utbildning 

i det svenska språket och det svenska samhället är nycklar för att komma ut i arbete eller studier.  

Studien i ljuset av tidigare forskning 
I den tidigare forskningen på området har vi kunnat se att stort fokus legat på att identifiera 

riskfaktorer och orsaker till fenomenets uppkomst (Sadler et al. 2015:509-511; Furlong, 2008:314; 

Blondal & Adalbjarnardottir 2009:742-746; Yong & Nomura, 2019:2). Forskare beskriver att det 

finns ett omfattande antal faktorer till att en person blir UVAS och att stora individuella skillnader 

finns inom gruppen (Sadler et al.,2015:509-511). Riskfaktorer för att bli UVAS beskrivs av tidigare 

forskning vara kopplade till låga skolresultat, en låg socioekonomisk status, föräldraförmåga och 
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uppfostringsstil samt medicinska och patologiska förklaringar (Sadler et al. (2015:509-511); 

Furlong, 2008:314; Blondal & Adalbjarnardottin 2009:742-746; Yong & Nomura, 2019:2; 

Nagatas, 2011:73). Den tidigare forskningen beskriver även den allt mer komplicerade 

arbetsmarknaden som en orsak till att allt fler unga står utan arbete (Furlong, 2008:318-321). Högre 

utbildning krävs samtidigt som enklare arbeten automatiseras och blir färre. En ökad valmöjlighet 

och högre krav på att planera för sin framtid och sin individuella utveckling sätter hög press på 

unga, vilket inte passar alla. Den tidigare forskningen beskriver hur ungdomsarbetslösheten även 

bidrar till stress och osäkerhet bland unga vuxna som ska vidare in på arbetsmarknaden (Husu & 

Välimäki, 2017:607-608). Detta är något vi även kunnat se exempel på i denna studie där UVAS 

beskriver hur övergången mellan skola och arbetsliv har varit svår då kraven på arbetsmarknaden 

har upplevts för höga. Utifrån den tidigare forskningens fokus på riskfaktorer och orsaker ville vi 

i denna studie undersöka anledningarna till att varför vissa UVAS klarat av att bryta sin isolering 

och tagit sig ut i arbete eller studier. Vi har i tidigare forskning sett att framgångsfaktorer inte är 

något som har fått särskilt mycket uppmärksamhet, vilket gjorde att vi ville ta reda på mer om detta 

med en förhoppning om att kunna tillföra ny kunskap till området.  

Den tidigare forskningen på området beskriver målgruppen som heterogen och med stora 

individuella skillnader (Furlong, 2008:309). Flera forskare förklarar att målgruppen därför behöver 

delas in i mindre grupper för att bli mätbar. Furlong (2008:310) förklarar hur denna heterogena 

grupp innehåller ett flertal undergrupper som symboliserar de olika orsakerna till att individen drar 

sig tillbaka. Vikten av att se målgruppen som en heterogen grupp innehållande subkategorier är 

något som stärks av Eurofounds rapport om arbetsmarknadssituationen för ungdomar i Europa 

2012. Toivonen et al (2011:1) är ytterligare forskare som beskriver vikten av att se målgruppen 

som heterogen. Här delas unga vuxna in i mindre grupper för att på så sätt se att effekterna på dessa 

grupper ser olika ut då individerna i grupperna anpassar sig till globaliseringen på olika sätt. Detta 

är något vi velat ta fasta på i denna studie och har därför valt att använda oss av Furlongs (2008:321-

322) undergrupper, för att på så sätt möjliggöra upptäckten av individuella skillnader. Med hjälp 

av dessa undergrupper har vi kunnat urskilja mer individspecifika framgångsfaktorer som har lett 

till att UVAS tar sig ut i arbete eller studier.  

Efter att ha tagit del av Socialstyrelsens SOU 2017:9 kunde vi tydligt se att det saknades kunskap 

om vad UVAS själva anser är fungerande insatser och vill därför lägga fokus på mötet med UVAS 

och deras upplevelser. I den tidigare forskningen på området har vi observerat att mycket forskning 

gällande UVAS har gjorts internationellt, och att mycket få studier har Sverige som utgångspunkt. 

Då denna studie görs ur en svensk kontext, mer specifikt Västra Götalandsregionen, kan studien 

bidra med ny kunskap sett ur ett geografiskt perspektiv.   

Teoridiskussion 
Denna studie har byggt på Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori. Nivåbegreppen fungerade 

som begreppsmodell för att förstå hur olika funna framgångsfaktorer fungerade. Till exempel 

kunde personer som hjälpt UVAS genom att förmedla, kunde enligt Bronfenbrenner förklaras som 

länkande dyader tillhörande mesonivån. Att kunna anta andra förklaringsmodeller ger också 

möjlighet till att se ett fenomen ur olika vinklar och därigenom öka förståelsen för det. I vårt fall 

innebar detta ytterligare förståelse i varför framgångsfaktorerna varit framgångsrika.  
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Under kodningen upptäckte vi att inre framgångsfaktorer inte passade in under Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori. En tanke är att vi nådde den gråzon där sociologin och psykologin 

tangerar och därmed Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori inte syftar till att förklara. Då 

de inre framgångsfaktorerna var så pass framträdande i många intervjuer skulle det vara intressant 

att anta ett psykologiskt perspektiv. Genom att byta till ett sådant perspektiv hade fenomenet kunnat 

undersökas på djupet, men då syftet av denna studie var att undersöka UVAS egna uppfattningar 

om framgångsfaktorer och sedan knyta dem till kategorier, fanns inte utrymme till en sådan 

fördjupning. 

Teorier som hade varit intressanta att undersöka närmare är stigmatisering och stämplingsteori. I 

intervjuerna beskrevs situationer där UVAS exkluderats från arbeten på grund av sin bakgrund. 

Det förekom även berättelser om hur UVAS inte vågat återvända till skolan på grund av rädsla för 

förlöjligande. Dock fanns inte utrymme till att undersöka detta i denna studie. Stigma och stämpling 

är dock något som vi finner relevant och intressant, vilket kan bidra med ytterligare insikt och 

nyansering av UVAS-fenomenet. 

Metoddiskussion 
I denna kvalitativa studie användes semistrukturerade intervjuer då vissa intervjufrågor behövde 

ställas till samtliga intervjupersoner, samtidigt som möjligheten till individuella följdfrågor 

bibehålls. Furlongs UVAS-kategorier har använts för att formulera förutbestämda frågor för att på 

så sätt komma åt vilken kategori intervjupersonen tillhör. Detta var positivt då det insamlade 

materialet blev användbart i förhållande till vårt syfte samtidigt som detta innebär att vi gick miste 

om information som skulle kunnat kommit oss tillhanda om vi istället hade använt oss av helt öppna 

intervjuer. Utöver detta kan färdigformulerade frågor agera ledande för intervjupersonen varpå de 

säger det som de tror forskaren vill höra. Detta motverkades till viss del genom semistrukturerade 

intervjuer där även öppna frågor används vilka kan utforskas djupare vid intresse.  

Då intervjuer enbart genomfördes med tidigare UVAS, sattes höga krav på självinsikt hos 

intervjupersonerna och en förmåga att reflektera över sin tidigare situation. Till detta hör även 

tidsaspekten. Vissa intervjupersoner kan ha haft sin UVAS-period många år tidigare, samtidigt som 

vissa haft det närmare i tiden. Detta kan ha påverkat personens förmåga att tänka tillbaka på sin 

tidigare situation. Utöver detta innebär tidsaspekten att det finns en viss eftersläpning mellan att 

nya samhällsåtgärder implementeras och att intervjupersonen kan berätta om dem. I vårt fall 

handlade det om att vi som studenter inte tillåts studera personer under 18 år. Detta innebär att 

utvecklingen i tidsperioden däremellan inte nödvändigtvis tas i beaktning. Däremot var vårt urval 

diversifierat åldersmässigt samtidigt som inga sådana indikationer uppfattades. Genom att 

kombinera intervjuer med UVAS och professionella tror vi att detta till viss del kunnat motverkas 

då UVAS uppfattningar kunnat jämföras med de professionellas aktuella observationer från fältet. 

Detta hade kunnat bekräfta UVAS-intervjuernas aktualitet och eventuellt kunnat ge insikt i vilka 

av orsakerna till UVAS uppkomst som åtgärdats. 

Intervjuformer är något som också är av intresse att överväga. Då vi enbart erbjöd intervjuer i 

digital form kan intervjuernas utfall ha påverkats. Ett exempel på detta skulle kunna vara en 

iakttagelse som gjordes var då en intervjuperson bad om att få svara skriftligt på frågorna med 
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anledning av sin svaga svenska. Svaren som erhölls var korta och inte särskilt uttömmande. Om 

detta berodde på den språkliga förmågan eller intervjuformen är svårt att avgöra. Dock hade detta 

kunnat åtgärdas om tolk kunnat erbjudas. I ett sådant fall försvinner språkkravet samtidigt som 

intervjun kan genomföras muntligt på samma sätt som andra. Behov av tolk uppstod även i en 

annan intervju som gjordes muntligen över telefon. Här uppstod språkliga barriärer som gjorde att 

intervjuare och intervjuperson inte fullt kunde förstå varandra vilket kan ha påverkat de svar som 

intervjun genererade. Utifrån detta kan de tänkas att den skriftliga intervjun ändå innehöll ett rikare 

material än den intervju som gjordes muntligt. 

Tematisk analys och kategorisering enligt Furlongs UVAS-kategorier användes som analysmetod 

för studien. Detta innebär flera fördelar, men även vissa hinder. En tematisk analys med abduktiv 

ansats möjliggör pendling mellan teori och empiri, vilket har varit passande för denna studie utifrån 

dess syfte och frågeställningar. Då vi i stor utsträckning valt att utgå från förförståelse kan det 

tänkas att vi riskerar att gå miste om delar i materialet. Det kan diskuteras om en mer grundad syn 

till empirin skulle kunna bidra till andra insikter. Samtidigt såg vi graden av förförståelse som 

nödvändig då detta gick i linje med syftet för studien. Furlongs UVAS-kategorier möjliggör 

systematisering av UVAS som grupp och gör det möjligt att se på skillnader inom gruppen, vilket 

är en del av studiens syfte. Under analysens kunde vi se att kategoriseringen ibland blev 

problematisk då personer i vissa fall hamnade under flera kategorier. Detta löstes genom att försöka 

finna den huvudsakliga kategorin som kunde kopplas till brytandet av isoleringen. Ett tydligare 

tillvägagångssätt hade kunnat underlätta denna process. 

Inom kategorin The lonely diskuterades om en 6e kategori, eller en variant av The lonely, kunde 

utkristalliseras. Vi kunde se att personer som upplevde språkliga hinder beskrev andra typer av 

framgångsfaktorer än övriga personer som kategoriseras att tillhöra The lonely. Här kan det tänkas 

att det är kunskaper i det svenska språket och samhället som sätter hinder för personerna att ta sig 

ut i arbete eller studier. Förbättrade kunskaper i det svenska språket skapar möjligheter för personen 

att komma närmare återvändande till arbete och studier, men är nödvändigtvis inte den enda 

faktorn. Övriga personer inom kategorin beskriver istället andra framgångsfaktorer vilket gör att 

det sker en distinktion inom kategorin och gör att personer med språkliga hinder kan tänkas tillhöra 

en 6e kategori. För att kunna diskutera detta vidare hade fler specifika frågor behöva ställas för att 

på så sätt få en djupare förståelse för språkets roll i en persons möjlighet att ta sig ut i arbete eller 

studier.   

En annan aspekt var avsaknaden på intervjupersoner i Otaku-kategorin. Anledningen till detta kan 

vara kopplat till gruppens definition. Kategorin Otaku beskrivs som omotiverad till att söka sig till 

arbete och studier. Om denna brist på motivation även återspeglas i andra aspekter av personens 

liv kan detta vara en förklaring till varför ingen person tillhörande Otaku-kategorin deltog i 

intervjun. Otaku skulle kunna vara underrepresenterade bland UVAS som är kända hos kommunen 

som tilldelade intervjupersoner till följd av bristande motivation till att söka hjälp och förändra sin 

situation. Det skulle även kunna vara så att personer tillhörande Otaku-kategorin väljer att inte delta 

i studien till följd av bristande motivation. Detta skulle eventuellt kunna motverkas genom att 

erbjuda ekonomiskt incitament för deltagande i studien.  
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Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
Studien har visat att det finns individuella skillnader i vad som har varit framgångsfaktorer för att 

UVAS ska ta sig ut i arbete eller studier. De observerade framgångsfaktorerna är i sig något som 

är av vikt att reflektera över för yrkesverksamma inom det sociala arbetet för att på så sätt komma 

fram till hur dessa praktiskt ska erbjudas. Med detta sagt handlar studiens huvudsakliga 

implikationer på socialt arbete som forskning och praktik inte nödvändigtvis om dessa 

framgångsfaktorer, utan om kategoriseringens inverkan på UVAS som begrepp. 

Denna studie har kunnat observera skillnader mellan framgångsfaktorer i respektive kategori. Detta 

kan vara en indikation på att UVAS-gruppens heterogenitet inte nödvändigtvis är lika påtaglig som 

beskrivits i tidigare forskning. Denna strävan att förenkla UVAS-gruppen kan anses okonventionell 

då socialt arbete utvecklas mot ett synsätt med den unika individen och dess behov i fokus. Genom 

en mer utvecklad vokabulär, som UVAS-kategorierna erbjuder kan UVAS-begreppet specificeras, 

vilket i sin tur ger forskaren förutsättningar att formulera sig mer specifikt i frågor om UVAS. Detta 

öppnar upp för mer precisa frågeställningar och urval i forskning gällande UVAS. 

Dock anser vi att UVAS som område behöver fördjupas och undersökas ingående då fenomenet 

fortfarande är långt från tillräckligt utforskat, något som kan styrkas av denna studies resultat. Vi 

anser att erbjudande av rätt insatser i ett så tidigt skede som möjligt kan motverka lidande, både 

hos UVAS själva men även samhället som stort.  
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 

Vi som gör denna studie heter David Fernström och Julia Carlsson. Målet med denna intervju är 

att undersöka vad personer inom gruppen UVAS anser har varit framgångsfaktorer för att komma 

ut i arbete/studier. Intervjumaterialet kommer analyseras för att finna teman och dessa kommer 

kategoriseras utifrån anledningarna till varför en blev UVAS. UVAS är helt unika personer och 

därför kan inga slutsatser dras om man inte delar upp personerna i mindre grupper. 

Kategoriseringarna görs för att hitta framgångsfaktorer som kan komma att passa för flera. 

 

Din medverkan är frivillig och du kan avbryta intervjun när som helst. Dina kontaktuppgifter tas 

bort då vi har transkriberat alla intervjuerna. Dina svar kommer behandlas så att obehöriga inte 

får tillgång till dem. De enda med tillgång till intervjumaterialet är vi och vår handledare 

Madeleine Sultán Sjöqvist. När vi presenterar resultatet från intervjuerna kommer bara 

sammanställningar på gruppnivå eller anonyma citat att visas. Ingen personlig information 

kommer att visas. 

 

Vi beräknar att intervjun kommer ta ca 45 minuter.  

Intervjun kommer även att spelas in så att vi inte misstolkar eller missar något som sägs. 

Godkänner du att vi spelar in intervjun? 

 

(om nej så får vi informera om att vi ej kan genomför intervjun) 

 

Tack för att du vill medverka, då börjar vi! 

 

Under intervjun kommer vi att fråga dig frågor inom tre olika områden; 

- Uppbrott 

- Uppkomst 

- Upprätthållande 

Uppbrott: 

Fokus framgångsfaktorer och “Backa” in i hur personen kom ut i arbete/studier  

- Vart är du idag? arbete/studier? 

- Hur hamnade du där?  

- Vilken hjälp/stöd har varit framgångsrikt för att ta dig dit? 

- Föräldrar 

- Erbjöds stöd hemifrån? 

- Skola 

- Lärare 

- Assistenter 

- Kurator 

- Andra viktiga personer i skolan 

- Fritidsgårdar 

- Personal 

- Psykiatri eller BUP? 

- Fick du någon behandling? 
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- Anser du att det fanns en vändpunkt och i så fall vad var det? 

- Vad tror du att du hade behövt för att komma ut i arbete/studier tidigare? 

- Vilket råd/tips skulle du ge till en person som ännu inte kommit ut i arbete/studier?  

Uppkomst: 

- Var det någon specifik händelse som du anser kan ha orsakat att du slutade gå till skolan 

(isoleringen) eller va det en successiv process (isolering)? 

- I skolan? 

- Under en skolperiod eller mellan årskurser? 

- Mobbing? 

- I hemmet? 

- På fritiden? 

- Kompisar? 

Upprätthållande: 

- Vart stannade du under perioden? (Bodde du hemma, hos föräldrar etc.) 

- Hur länge var du hemma? 

- Umgicks du med någon under perioden? På vilket sätt umgicks ni? 

- Kompisar 

- Online 

- Spel 

- Forum 

- IRL 

- Barndomsvänner 

- Nya kompisar 

- Aktiviteter under isolering 

- Träning & sport? 

- Spel? 

- Serier och anime? 

- Andra intressen? 

- Kände du att du ville söka kontakt med andra under isoleringen?Gjorde du försök 

till detta? 

- Gjorde du försök att bryta isoleringen under perioden eller var det andra personer 

utifrån som “tvingade” dig? 

- Sökte du utbildning 
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BILAGA 2 - DELTAGANDEFÖRFRÅGAN 

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 unga som tidigare varken arbetat eller studerat (UVAS). Detta gör vi genom att 
genomföra intervjuer med personer som tidigare varit UVAS men som brutit sin isolering. Målet 
med intervjuerna är att personerna själva ska få föra fram vad som anses varit 
framgångsfaktorer och gjort isoleringen brutits. Ur informationen är vår förhoppning att finna 
generaliserbara framgångsfaktorer som kan bidra till socialt arbete med UVAS. 
 
Du tillfrågas därför om Du vill delta i denna studie med en intervju. Intervjun kan utföras genom 
textchatt, röstchatt eller videochatt. Detta anpassas efter ditt önskemål. 
 
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 behandlas konfidentiellt samt 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.  
 
Uppsala den 29/3-2020 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Julia Carlsson, David Fernström 
 
Telefon: 076-23 80 288, 072-221 42 52 
E-post: carlsson.julia@hotmail.se, david.fernstrom.5457@student.uu.se 
Handledare: Universitetslektor Madeleine Sultán Sjöqvist 
 

 


