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Abstrakt 
 
Antalet elever inom Västra Götalandsregionen (VGR) som fullföljer sina studier har 

minskat och nått allvarligt låga nivåer. Samtidigt har utbildning konstaterats ha stor 

betydelse för att kunna leva ett självständigt liv i innanförskap.  Utvecklingen i 

regionen gör det viktigt att fördjupa kunskapen om vad som kan bidra till återkomst 

till skola och sysselsättning. Syftet med studien är därför att fördjupa kunskapen om 

unga vuxnas upplevelser av att avbryta sina gymnasiestudier och att ur ett salutogent 

perspektiv beskriva vägen tillbaka mot innanförskap.  

 

Studien har en kvalitativ ansats och ett induktivt förhållningssätt. Datainsamling 

genomfördes under våren 2017 genom sex stycken semistrukturerade intervjuer med 

unga vuxna mellan 20-22 år, med erfarenhet av att ha varit ”Not in Education, 

Employment or Training”, vilket gör dem till före detta NEET:s. Informanterna har 

även gått grund- och gymnasieskola inom VGR. Studien var av narrativ karaktär då 

informanterna i intervjuerna berättade sina upplevelser om det som varit. 

 

Resultatet visar hur avbrottet inte ska förväntas innebära en period av total frånvaro 

med ett start- och slutdatum utan istället ses som en komplex, långvarig process som 

slutligt kan resultera i ett avhopp. Informanterna lyfter bland annat längtan efter 

gemenskap och egen drivkraft som viktiga faktorer för vägen tillbaka. Implikationer 

för ett övergripande förändringsarbete inom regionen diskuteras då informanterna 

haft ett stort behov av stöttning samtidigt som de inte fått tillräckliga resurser från 

varken skola eller externa aktörer. 

 

 

Nyckelord:  Fullföljda studier, innanförskap, NEET, salutogent perspektiv, 

  utanförskap, Västra Götalandsregionen 
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Bakgrund 
 

Socialt utanförskap och psykisk hälsa 

Ett samband mellan socialt utanförskap och ökad risk för psykisk ohälsa har 

konstaterats globalt (Västra Götalandsregionen, 2016a). Egan, Daly och Delaney 

(2014) påvisar även att det finns en koppling mellan psykisk ohälsa under uppväxten 

och fortsatt ohälsa samt långvarig arbetslöshet senare i livet, där insatser i ett tidigt 

stadie kan motverka framtida problem av exkludering.  

 

Marmot (2006) myntade begreppet socialt statussyndrom och diskuterar betydelsen 

av socialt innanförskap. Marmot (2006) beskriver hur brist på tillhörighet och 

innanförskap kan leda till framtida ohälsa eller tidig död jämfört med jämnåriga som 

befinner sig inom eller högre upp i den sociala hierarkin. Detta kallar Marmot (2006) 

för social gradient. Att hälsan följer en social gradient innebär att hälsan påverkas av 

olika grader av social status och fenomenet med ju högre socioekonomisk position, 

desto bättre hälsa återfinns i hela världen (2016). 

 

Sveriges riksdag antog år 2003 elva folkhälsopolitiska mål (Folkhälsomyndigheten, 

2017). Målområde ett lyfter vikten av delaktighet och inflytande i samhället och 

fokuserar arbetet på utsatta samt barn och unga (Statens folkhälsoinstitut, 2011a). 

Målområde tre fokuserar på barn och ungas uppväxtvillkor och beskriver hur den 

psykiska ohälsan bland dem ökar och bör uppmärksammas (Statens folkhälsoinstitut, 

2011b). Betydelsen av utbildning beskrivs i målområdena som central för att ge barn 

och unga trygga uppväxtvillkor med chans till social delaktighet där negativa 

hälsoutfall motverkas (Statens folkhälsoinstitut, 2011a; Statens folkhälsoinstitut, 

2011b). Brunello och De Paola (2014) hävdar att gå ur skolan med godkända betyg 

är en stark skyddsfaktor som minskar risken för utanförskap och innebär vinster på 

både individ- och samhällsnivå. Det gör fullföljd utbildning till en avgörande 

komponent för ett innanförskap. Brunello et al. (2010) menar även att flera policys 

utvecklats i olika EU-länder för att motverka problematiken med avhopp samt att det 

pågår en debatt om bästa tillvägagångssätt; om fokus ska ligga på elever i, eller i 

riskzon för ett avbrott, eller om alla elever ska ingå i förebyggande insatser. 
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Enligt Alfieri, Sironi, Marta, Rosina och Marzana (2015) är avbruten eller icke 

tillvaratagen utbildning en riskfaktor för ett framtida socialt utanförskap. Brunello et 

al. (2014) menar att ur ett europeiskt perspektiv innebär en minskning av tidiga 

avhopp från skolan en förbättring av befolkningens hälsa och känsla av deltagande. 

Nordenmark, Gillander-Gådin, Selander, Sjödin och Sellström (2015) beskriver 

vidare att det de senaste decennierna, allra främst bland unga vuxna, skett en ökning 

av arbetslöshet. Samtidigt som arbetslösheten ökat menar Nordenmark et al. (2015) 

att fler unga vuxna blivit exkluderade från både utbildning och praktik i Europa. 

 

För att överleva i det moderna samhället beskriver Jönhill (2012) det som nödvändigt 

att individen ingår i sociala system, att barn och unga måste gå i skola och att det i de 

allra flesta fall krävs att individen gått klart grund- och gymnasieskola för att få ett 

arbete. Jönhill (2012) menar dessutom att det globalt ställs allt högre krav på en 

eftergymnasial utbildning.  

 

Nuläget i Sverige  

Alla barn i Sverige har enligt Unicef (2009) och barnkonventionen rätt till utbildning 

och Västra Götalandsregionen (2016a) beskriver hur utbildningen ska utveckla 

människan samt fungera som grundsten för barnets framtida möjligheter. I Sverige 

har det enligt Västra Götalandsregionen (2016a) skett en minskning av antalet elever 

som går ut grundskolan med gymnasiebehörighet samtidigt som Unicef (2017) 

rapporterar hur utanförskapet bland unga i Sverige växer. I en undersökning bland 

höginkomstländer på hur långt redan utsatta barn tillåts halka efter hamnar Sverige 

på en 23:e plats utav 35 länder, medan grannländerna Danmark, Finland och Norge 

hamnar i topp. Sverige tillhör de länder som fallit mest placeringsmässigt från att 

tidigare placerat sig i topp vilket pekar på en negativ utveckling (Unicef, 2017). De 

resultat som Unicef (2017) hänvisar till stämmer överens med den statistik Olofsson 

och Lundahl (2013) presenterar. De beskriver hur Sverige haft en väldigt negativ 

utveckling där arbetslösheten bland unga idag ligger under genomsnittet bland EU-

länderna. Samtidigt beskriver Åslund, Starrin och Nilsson (2014) att de som befinner 

sig i en tillvaro av arbetslöshet riskerar ökade psykosomatiska besvär i jämförelse 

med svenskar i arbete. Åslund et al. (2014) samt Lindholm, Ali och Rosvall (2012) 
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nämner vidare att de som uppvisar minst psykisk ohälsa och färre psykosomatiska 

besvär trots arbetslöshet är de som har ett påtagligt stöd från sin omgivning. 

 

Skolverket (2010) har gjort en studie för att kartlägga omfattningen av långvarig 

skolfrånvaro, öka kunskapen kring orsakerna bakom skolfrånvaro samt för att 

kartlägga hur skolor arbetar för att förebygga, förhindra och åtgärda problematiken. 

Skolverket (2010) konstaterar att långvarig skolfrånvaro i den svenska skolan ofta 

beror på ett komplext samband av olika faktorer som kan röra både hem och skola 

samt att de tillsammans kan leda till psykisk ohälsa. Ohälsan resulterar i sin tur i 

långvarig och inte sällan ogiltig frånvaro. Den ogiltiga skolfrånvaron borde enligt 

Southwell (2006) tolkas som kritik mot skolan och som ett rop på hjälp. 

Anledningarna till den ogiltiga frånvaron beskriver Southwell (2006) som många; det 

kan handla om långvarig sjukdom, en press och rädsla för att visa sig svag eller ett 

icke-tillgodosett behov av individanpassad undervisning. Den ogiltiga frånvaron, 

eller skolket, kan enligt Wilson, Malcolm, Edward och Davidson (2008) resultera i 

försämrade relationer med jämnåriga, minskad framgång med framtida studier men 

även ökad risk för kriminalitet. Wilson et al. (2008) får medhåll av Vaughn, 

Maynard, Salas-Wright, Perron och Abdon (2013) som presenterar resultat vilka 

tyder på att elever med frånvaro har högre risk att använda droger samt anta ett 

kriminellt och våldsamt beteende.   

 

Nuläget i Västra Götalandsregionen (VGR) 

Utbildningsnivån bland befolkningen i Västra Götaland har gradvis stigit men antalet 

elever som fullföljer sina studier och slutar med godkända betyg har minskat. 

Skolresultatet i grundskolan har försämrats i alla delregioner och enligt Västra 

Götalandsregionen (2016b) är skolmisslyckanden ett problem som nu nått allvarliga 

nivåer. Samtidigt visar Västra Götalandsregionen (2016b) på ett samband mellan 

goda skolresultat och psykisk hälsa genom livet och beskriver en gymnasieexamen 

som nödvändig för att leva ett självständigt liv. Eftersom VGR ansvarar för hälso- 

och sjukvård i regionen finns det en logik i att en så stor aktör tar en roll i frågan. 

Skolresultaten skiljer sig geografiskt inom regionen men den totala utvecklingen 
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inom VGR pekar på en framtid där allt större grupper riskerar att hamna i antingen 

utanförskap eller svåra ekonomiska förhållanden.  

 

Både utanförskap och dålig ekonomi är starkt kopplade till sjukdomar som bland 

annat depression, ångest samt stressrelaterad ohälsa (Västra Götalandsregionen, 

2016a). VGR har därför utvecklat ”Handlingsplan för fullföljda studier, 2017-2020” 

som grund för ett omfattande och koncerngemensamt arbete för att fler ska lämna 

grund- och gymnasieskolan med godkända betyg med goda förutsättningar till ett 

gott liv (Västra Götaland 2016b).  

 

Handlingsplan fullföljda studier, 2017-2020 
I handlingsplanen beskrivs utmaningen med fullföljd utbildning som en välfärdsfråga 

där aktörer verksamma inom regionen gemensamt kan vända den negativa trenden 

med hjälp av handlingsplanen som tydliggör de olika aktörernas ansvarsområden 

(Västra Götaland, 2016b).  

 
Västra Götaland (2016b) beskriver hur barndomen ligger till grund för VGR-

individens möjligheter i vuxenlivet och nämner hur barnkonventionen, som Unicef 

(2009) presenterar, föreslås bli en direkt gällande lag i Sverige från och med år 2018. 

Eftersom VGR:s handlingsplan sträcker sig till år 2020 har konventionen om ungas 

rätt till utveckling och utbildning varit högst central och aktuell i planerandet (Västra 

Götaland, 2016b). 

 
Planen består av fem delområden som beskrivs som särskilt viktiga: 

1. Främja långsiktig och hållbar samverkan mellan olika samhällsaktörer 

2. Främja psykisk hälsa och motverka konsekvenser av psykisk ohälsa 

 2.1. Främja psykisk hälsa och tidig kognitiv utveckling 

2.2 Motverka konsekvenser av psykisk ohälsa 

3. Minska de negativa effekterna av ogynnsamma livsvillkor och levnadsvanor 

4. Stimulera intresset för studier  

5. Skapa goda förutsättningar för goda skolresultat för ungdomar med 

migrationsbakgrund 
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Kraftsamlingen fokuserar, likt delmålen avslöjar, mycket på att främja psykisk hälsa 

och motverka psykisk ohälsa där planen utgår från de regionövergripande mål som 

finns i VG2020 och Framtidens Hälso- och sjukvård. Målsättningarna med 

handlingsplanen är bland annat att mer än hälften av ungdomarna i VGR ska påbörja 

eftergymnasial utbildning inom tre år efter avklarade gymnasiestudier och att 

skillnader mellan kvinnor och män samt olika delar i regionen ska minska. Andelen 

avhopp från skolan var enligt Västra Götaland (2016a) 11 % år 2014 men 

målsättningen är att siffran ska minska till mindre än 8 % senast år 2020. Det 

prioriterade målet är att psykisk ohälsa ska minska samtidigt som första linjens vård 

stärks (Västra Götaland, 2016b). 

 

Definitioner av viktiga begrepp  

Socialt innanförskap och utanförskap 
Rose, Daiches och Potier (2011) förklarar de internationellt använda begreppen 

socialt innanförskap och utanförskap som högst individuella och därför svåra att 

mäta. Det finns inte några tydliga definitioner av begreppen. Det gjorde det viktigt 

att inom ramarna för studien, fastställa definitioner och distinktionen begreppen 

emellan. Diskussioner kring resultatet kommer bland annat byggas på 

inklusion/exklusion utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv i enlighet med 

Jönhills (2012) beskrivningar. (Se teoriavsnitt för en fördjupad förklaring av 

begreppen). 

 

”Not in Education, Employment or Training” (NEET) 
Begreppet NEET används som ett av fyra urvalskriterier för deltagande i studien. En 

ung vuxen som befinner sig utanför de förväntade sociala systemen, i ett utanförskap 

utan sysselsättning går inte sällan under benämningen NEET vilket enligt O’Dea et 

al. (2016) står för en individ ”Not in Education, Employment or Training” (NEET). 

Nordenmark et al. (2015) förklarar att åldersgränsen för att definieras som ung vuxen 

är 15-24 år och beskriver samtidigt hur antalet NEET:s i Europa ökar. År 2010 

klassades 12 % av befolkningen mellan 15-24 år i 26 OECD-länder som NEET:s, 

vilket motsvarar 17 miljoner människor. Likt Rose et al. (2011) beskriver 
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svårigheten med att definiera innan- och utanförskap lyfter Nordenmark et al. (2015) 

samma svårighet med NEET som begrepp eftersom det inte är en självklar grupp 

individer med liknande egenskaper. NEET:s är på så vis inte en homogen, utan en 

heterogen grupp bestående av individer med väldigt olika egenskaper, något som 

enligt Maynard, Sales-Wright, Vaughn och Peters (2012) även gäller för skolkare, 

alltså elever med ogiltig frånvaro. För att förenkla användningen av NEET som 

heterogent begrepp har fem subkategorier fastställs som alla fem fokuserar på olika 

anledningar till avsaknad av sysselsättning; de otillgängliga, de frivilliga NEET:arna, 

de som letar efter möjligheter, de konventionellt arbetslösa och de marginaliserade. 

Jämfört med studerande eller arbetande individer indikerar Nordenmark et al. (2015) 

på en större risk för ohälsa bland begreppets alla fem subgrupper, där gruppen 

”Marginaliserade” visar störst risk för ohälsa.  

 

 

Teoretiska referensramar 

De ämnesrelevanta teorier som kopplats till studieresultatet är den Luhmanns 

Sociologiska systemteori och Känsla av sammanhang (KASAM).  

Luhmanns Sociologiska systemteori 
Sociologen Niklas Luhmann var enligt Jönhill (1997) en av få samhällsvetare som 

utvecklat en helt egen teori. Luhmanns omfattande och tvärvetenskapliga teori samt 

skriftliga verk gör honom enligt Jönhill (1997) till en av de mest betydande 

sociologerna överhuvudtaget. Enligt Jönhill (2012) var det förmoderna samhället ett 

skiktsamhälle där förhållandet mellan människorna i samhället yttrade sig genom en 

skikttillhörighet, om individen befann sig långt uppe eller nere i den sociala 

ordningshierarkin. Den typ av hierarki och sociala position som Marmot (2006) 

forskat i och grundar sin hälsogradient på har enligt Jönhill (2012) fram tills nyligen 

dominerat samhällsvetenskapen. Under 1990-talet beskriver Jönhill (2012) hur 

skikttillhörighetens upp- och nedförhållande byttes mot det moderna samhällets 

innanför-utanför, där social tillhörighet analyseras i termer av inkludering och 

exkludering. Dock är Marmots (2006) gradient inte utbytt utan fortfarande 

applicerbar på dagens samhälle där individer med högre status och mer pengar har 

bättre hälsa och lever längre än de med en sämre position. 
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Jönhill (2012) beskriver hur utanförskap sedan 1990-talets paradigmskifte blivit ett 

vanligt slangord inom svensk politik och svenska medier för att beteckna allt från 

hemlösa, arbetslösa eller personer som inte är helt utan delvis integrerade i samhället. 

På så vis menar Jönhill (2012) att utanförskap som begrepp många gånger ersatt 

begrepp som fattigdom och marginalisering. Marginalisering kan enligt Jönhill 

(2012) beskrivas som en individ som befinner sig på gränsen till ett utanförskap. I 

denna studie är dock begreppet positiv marginalisering mer relevant, då det beskriver 

en individ på gränsen till ett innanförskap. 

 

Jönhill (2012) beskriver hur skillnaden mellan inkludering och exkludering handlar 

om en individs tillhörighet eller icke-tillhörighet i sociala system och bygger sina 

idéer på Luhmanns systemteori. Tillhörighet eller icke-tillhörighet skulle kunna 

beskrivas som ett antingen-eller; ett dikotomt förhållande begreppen emellan och att 

en individ antingen är inkluderad eller ej. Jönhill (2012) menar dock att ett sådant 

resonemang är förenklat och att begreppen är flerdimensionella samt alltid avser 

bestämda samhällssystem. Som individer i det moderna samhället kan vi inte delta 

med endast en roll utan antar flera roller och kan därför vara inkluderade i flera 

system samtidigt som vi är exkluderade i andra sammanhang. Genom rollerna skapar 

vi även sociala identiteter vilka styr hur vi tolkas och interagerar i olika 

sammanhang. Begreppens komplexitet kräver avancerade samhällsvetenskapliga 

teorier och analysmetoder för att kunna beskriva tillhörighet och icke-tillhörighet i 

olika system (Jönhill, 2012). 

 

Jönhill (2012) beskriver hur individen kan ingå i flera system, till exempel en familj, 

en arbetsplats, en utbildning eller en vänskapskrets. Samtidigt kan individen av 

rimliga skäl inte ingå i eller ha tillträde till alla sociala system. Tillhörighet till en 

arbetsplats grundas exempelvis på rätt kompetens där arbetsrelevanta utbildningar 

krävs, vilket gör att en individ utan rätt kunskaper inte förväntar sig att få tillhöra det 

specifika systemet. Enligt Luhmanns systemteori uppstår problemen när individen 

inte ingår i det system som denne förväntas befinna sig i eller har tillgång till 

(Jönhill, 2012). Den grupp som individen önskar tillhöra men inte tillhör beskrivs 

inom systemteorin som referensgrupp vilket, för eleven som hoppat av skolan, kan 
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innebära att denne hamnat utanför och inte längre inkluderas i klassen och 

utbildningssystemet. 

 

Luhmanns sociologiska systemteorin tillämpas inom studien för att klargöra 

skillnaden mellan, samt fastslå en definition av begreppen. Inom systemteorin 

används Spencer Browns formanalys som presenteras av Jönhill (2012). 

Formanalysen appliceras på och förklarar fenomenet med tillhörighet och icke-

tillhörighet i skolan och presenteras i figur 1. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figur 1. Insida och utsida. Den blå cirkeln symboliserar skolan som ett bestämt 
system där ”i” står för ett innanförskap och insida av systemet medan ”u” för utsida 
och ett utanförskap. En elev som tar en paus eller hoppar av från skolan befinner sig 
utanför cirkelns gränslinje och kan konstateras exkluderad från skolan, en miljö som 
denne egentligen förväntas tillhöra (Fritt från Jönhill, 2012). 
 

Skillnaden mellan att tillhöra och inte tillhöra skolan som socialt system blir genom 

figur ett preciserad. För att beskriva hur komplext utbildningssystemet är presenteras 

figur två, inspirerad av Jönhills (2012) exempel på delsystem inom ett system. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Delsystem inom system. Skolan som system innehåller delsystem i form av 
specifik program- och klasstillhörighet. En person, i detta fall i elevrollen, kan på så 
vis befinna sig i skolan och förväntas tillhöra ett specifikt program och klass men 
inte flera samtidigt. Likväl kan en elev sluta ta del av lektionerna och hamna utanför 
klassen men fortfarande vara inkluderad i skolmiljön (Fritt från Jönhill, 2012). 
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Inom ramen för studien och grundat i systemteorin definieras ett innanförskap som 

att unga vuxna tillhör en skola och utbildning, i motsats till ett utanförskap där de 

inte tillhör utbildningssystemet.  

 

KASAM och salutogent perspektiv  
 
Antonovsky (2005) utvecklade det salutogena perspektivet. Ordet salutogent 

kommer delvis från latinets salus som betyder hälsa och delvis från det grekiska 

ordet genesis som betyder uppkomst eller ursprung. Det salutogena perspektivet 

fokuserar på hälsofrämjande friskfaktorer i motsats till det patogena perspektivet som 

lägger vikt vid riskfaktorer (Antonovsky, 2005). Det salutogena perspektivet 

genomsyrar studien med målsättning att finna vilka faktorer som varit viktiga för de 

unga vuxna på deras väg tillbaka till innanförskapet. Många studier om utanförskap 

och utbildningens betydelse har enligt Bradshaw et al. (2008) ett patogent synsätt, 

fokuserat på varför unga lämnar skolan, medan väldigt få studier fokuserar på 

främjande faktorer som får barnen att aldrig lämna eller komma tillbaka. Med det 

konstaterandet i beaktande grundas studien även i ett salutogent synsätt med fokus på 

friskfaktorer för att täcka ett inte lika utforskat område. Ett salutogent synsätt 

förväntas även vid intervjustadiet ge fler och mer trovärdiga svar vid fokusering på 

det positiva istället för det negativa.  

 
Aaron Antonovsky (2005) myntade även begreppet KASAM, vilket grundades i det 

salutogena perspektivet samt i en nyfikenhet kring varför vissa förblir friska av 

situationer som gör andra sjuka. KASAM är en förkortning för känsla av 

sammanhang och består av tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. De tre komponenterna är enskilt och i samspel med varandra viktiga 

för individens mående och avgörande vid livshändelser menar Antonovsky (2005). 

 

Att KASAM grundar sig i ett salutogent perspektiv gör teorin kompatibel med 

uppsatsens fokus. KASAM fokuserar enligt Antonovsky (2005) på det friska, och har 

en grundläggande tro på att människan ständigt befinner sig i ett kontinuum mellan 

hälsa och ohälsa. Detta i jämförelse med dikotomi, där hälsa och ohälsa är varandras 

motsatser och en individ endast kan kategorisera sig som antingen frisk eller sjuk och 
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ingenting däremellan. Den typ av kontinuum, som innebär motsatsen till ett dikotomt 

förhållningssätt, skulle kunna jämföras med den beskrivning av inklusion och 

exklusion som Jönhill (2012) presenterar och som även är studiens utgångspunkt. 

 

KASAM:s första komponent begriplighet beskriver vikten av att förutse och förstå 

varför och hur något händer. Människan vill ständigt förstå sin omgivning och göra 

livet förutsägbart. En individ med hög begriplighet är medveten om att oväntade 

situationer kommer uppstå och försöker därför förbereda sig. Tiden efter en händelse 

är central och påverkar både coping samt framtida välmående. Hanterbarhet kan 

definieras som jagstyrka och egenmakt. Komponenten lägger vikt vid individens 

upplevda kontroll över sin egen situation. Individen kommer exempelvis inte 

kategorisera sig som ett offer utan vara redo att agera för att antingen få eller behålla 

sitt välmående om denne har resurser nog att kontrollera situationen. Meningsfullhet 

kan även kallas motivationskomponent. En individ med hög meningsfullhet försöker 

finna innebörd i sin situation. En hög meningsfullhet brukar skapa en engagerad 

individ som upplever livssituationen som betydelsefull (Antonovsky, 2005).   
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Problemformulering  

Mot bakgrund av ovan är anledningen till valt studiefokus att antalet elever inom 

Västra Götaland som fullföljer sina studier har minskat samtidigt som utbildning 

konstaterats ha stor betydelse för att kunna leva ett självständigt liv i innanförskap. 

Med tanke på den negativa utvecklingen i regionen anses det viktigt att få goda 

exempel på faktorer som bidragit till återkomst till skola och sysselsättning samtidigt 

som unga vuxnas upplevelser av att avbryta sina gymnasiestudier lyfts fram. 

Förhoppningen är att studien ska ge ökad förståelse för hur en mindre grupp vuxna i 

VGR resonerar kring sina avbrutna studier och beskriva vägen tillbaka till både 

studier och ett innanförskap.  

 

Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om unga vuxnas 

upplevelser av att avbryta sina gymnasiestudier och att ur ett salutogent perspektiv 

beskriva vägen tillbaka mot innanförskap. 
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Metod 

Design 

Studien har en kvalitativ ansats för att få insikt i informanternas upplevelser av att 

avbryta sina gymnasiestudier och vad som var avgörande för vägen tillbaka till 

innanförskapet. Studiepopulationens storlek passar även för en kvalitativ metod då 

huvudsakligt fokus inte varit att söka stor generaliserbar empiri utan få en bredd av 

erfarenheter från unga vuxna inom VGR. Ett induktivt förhållningssätt har tillämpats 

där teman och eventuella samband hittats och kopplats till teorier efter hand, i 

motsats till att utgå från redan förutbestämda frågeställningar och söka efter svar. I 

linje med Ahrne och Svenssons (2015) beskrivning av narrativ karaktär har 

informanterna under intervjuerna berättat sin upplevelse om det som varit. 

 

Kontext  

Västra Götalandsregionen är belägen i länet med samma namn. Inom Västra 

Götaland bor 17 % av Sveriges befolkning vilket motsvarar 1,6 miljoner invånare. 

Regionen består av 49 kommuner och totalt har VGR 53 000 anställda. VGR:s 

verksamhet styrs av politiska beslut och ansvarar för hälso- och sjukvård, tillväxt och 

utveckling samt kollektivtrafiken i Västra Götaland (Västra Götalandsregionen, 

2017a). I slutet av mars 2017 var totalt var cirka 54 800 personer i VGR inskrivna 

som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Västra Götaland, vilket motsvarar 6,7 % av 

den totala arbetskraften (Västra Götalandsregionen, 2017b). Västra Götaland (2016a) 

rapporterar hur andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom tre år 

varierar mellan 55 och 70 procent medan genomsnittet i Sverige är 64 procent. VGR 

arbetar utifrån Vision Västra Götaland – Det Goda Livet. Visionen antogs redan år 

1999 och fungerar som gemensam utgångspunkt och övergripande ram för de 

verksamma, som ständigt arbetar för ett gott liv för människorna i Västra Götaland 

(Vision Västra Götaland, 2005). Handlingsplanen för fullföljda studier genomsyras 

tydligt av visionen med målsättningen att ge fler elever förutsättningar att gå klart 

skolan, med godkända betyg och goda chanser till ett gott liv (Västra 

Götalandsregionen, 2016b). 
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Urval av informanter 

Studiepopulationen valdes slutligt genom ett snöbollsurval bland både män och 

kvinnor, med fyra huvudsakliga kriterier för deltagande. 1. Informanterna ska ha 

avbrutit sina studier, kommit tillbaka och antingen studera för att få en 

gymnasieexamen, eller fullföljt studierna och nu ha en annan sysselsättning. 2. 

Informanterna ska även kunna definieras som före detta NEET:s. 3. Informanterna 

ska ha gått i högstadiet och gymnasiet inom Västra Götalandsregionen. 4. 

Informanterna ska vara mellan 20-24 år. Åldersgränsen motiveras med flera punkter:  

 

- Det får inte ha gått för lång tid sedan informanterna var NEET:s eller 

avslutade studierna eftersom det kan riskera ett inte lika tillförlitligt minne.  

 

- Eftersom åldersgränsen för att internationellt definieras som ung NEET är 15-

24 år finns ytterligare en anledning bakom urvalets övre åldersgräns.  

 

- En annan fördel med att det inte gått för lång tid mellan avslutad skolgång 

och deltagandet i studien är att skolplanen inte hunnit ändras allt för mycket, 

vilket i högre utsträckning ger ett representativt resultat för nuläget i länet.  

 

- Den nedre gränsen för deltagande sätts vid 20 år vilket motiveras med att 

informanten med en examen vid denna ålder förväntas ha distans till 

skolgången hittat en annan sysselsättning och inte glömt allt för mycket. Det 

anses även lämpligt med 20 år som nedre gräns eftersom en elev som tagit ett 

uppehåll kan vara äldre än den genomsnittlige eleven.  

 
De sex intervjuade informanterna var mellan 20 och 22 år och bestod av tre kvinnor 

samt tre män. Informanterna har alla gått i grund- och gymnasieskola inom VGR i 

totalt fyra olika städer; Mariestad, Skara, Skövde samt Göteborg. Tre informanter har 

erfarenhet av skolgång i totalt två av ovan nämnda städer medan övriga tre gått i 

både grund- och gymnasieskola i en och samma stad. En informant gick i två olika 

gymnasieskolor medan resterande fem inte bytte skola under gymnasiet. Två 

informanter bytte däremot gymnasielinjer inom de egna skolorna. 
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Alla sex informanter tog paus från studierna under gymnasiet och inte under 

grundskoletiden. Tre av informanterna har en sysselsättning i form av heltidsarbeten 

eller eftergymnasiala studier medan resterande tre befinner sig i gymnasiet och 

studerar för en gymnasieexamen. De tre som befinner sig i gymnasiet för närvarande 

läser på friskolor medan de som avslutat sina studier gick på kommunala skolor. En 

av de som läser på friskola har även erfarenhet av kommunalt gymnasium. Tre 

informanter har sökt högskolestudier till hösten och en fjärde planerar söka så fort 

informanten är klar med gymnasiet nästa år. 

 

Datainsamling 

Två pilotintervjuer med bekanta som uppfyllde nästintill alla kriterier för deltagande 

genomfördes som en förberedelse. Pilotintervjuerna gjordes för att prova den 

tekniska utrustningen, utvärdera intervjuguiden och öva i rollen som intervjuare 

samtidigt som kvaliteten i sin helhet testades i linje med Brymans (2008) 

beskrivning.  

 

Inledningsvis var ambitionen att hitta informanter genom olika verksamheter, främst 

Göteborgs Universitet och Arbetsförmedlingen. Via universitetet hittades dock inga 

informanter och eftersom det råder sekretessregler om vilka som finns inskrivna på 

Arbetsförmedlingen fick den planen ganska omgående justeras. All kraft lades 

istället på att hitta informanter privat, där vänner och sociala medier slutligt gav sex 

lämpliga informanter via ett snöbollsurval utifrån Brymans (2008) förklaring.  

 

Efter att ha hittat informanter som uppfyllde alla kriterier för deltagande gjordes 

datainsamling genom sex stycken semistrukturerade intervjuer enligt Ahrnes et al. 

(2015) beskrivning, med en informant i taget. Informantgruppen bestod av tre 

kvinnor och tre män som totalt gått i skolan i fyra olika städer inom VGR; Mariestad, 

Göteborg. Skara och Skövde. Informanterna var mellan 20-22 år. 
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Material och intervjuprocess 

Efter en första kontakt med informanterna där ett datum för intervjun bestämts 

skickades ett informationsbrev (bilaga 1) till varje enskild informant där studiens 

syfte och tillvägagångssätt förklarades samtidigt som etiska aspekter och deltagarens 

roll förtydligades i linje med Brymans (2008) rekommendationer. 

 

För intervjuerna användes en intervjuguide (Bilaga 2) med de frågeområden som 

förväntades beröras. Genom att utgå från större frågeområden istället för specifika 

och detaljerade frågor, vilket Ahrne et al. (2015) föreslår för den semistrukturerande 

intervjun, skapades ett gynnsamt samtalsklimat. Informanten fick möjlighet att både 

reflektera och berätta friare där flera oväntade, men för studien relevanta, områden 

fick ta plats. Informanterna fick berätta sina egna uppfattningar om vilka faktorer 

som varit avgörande för skolgången och vägen tillbaka till ett innanförskap. 

 

Med informanternas tillåtelse spelades samtliga intervjuer in samtidigt som korta 

anteckningar fördes. Informanterna fick välja plats för intervjun eftersom Ahrne et 

al. (2015) beskriver det som fördelaktigt. Tre intervjuer genomfördes genom fysiska 

möten i respektive informants hem. Övriga tre informanter hade inte möjlighet till 

fysiska träffar och därför genomfördes onlineintervjuer med dem. Två av tre 

onlineintervjuer var videosamtal men vid den tredje användes endast mikrofon på 

informantens önskan.  

 

Varje intervju påbörjades med att syftet och villkoren för studien förmedlades på 

nytt. Intervjuerna tog mellan 20-45 minuter och i direkt anslutning till varje avslutad 

intervju fördes anteckningar med reflektioner och tankar. 

 

Dataanalys 

Det inspelade materialet transkriberades och bearbetades genom en innehållsanalys. 

Innehållsanalysen utfördes i olika steg med Graneheim och Lundman (2004) samt 

Ahrne et al. (2015) som utgångspunkt. I linje med Graneheims et al. (2004) förslag 

delades kategorierna även in i undergrupper. Ahrnes et al. (2015) betoning på att 

bekanta sig med materialet och låta kreativitet och fantasi ta plats vid analysstadiet 
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för att inte slaviskt följa en befintlig metod har varit ett stöd vid framtagande av 

modell för innehållsanalys. Allra först gjordes en meningskondensering utav det 

transkriberade materialet där exempelvis överflödiga utfyllnadsord togs bort. 

Informanternas svar filtrerades och det för studien relevanta lämnades kvar och utgör 

i exemplet nedan meningsenhet. Vid analysens andra steg gjordes en sammanfattning 

och kondensering till underliggande meningar av materialet. Vid tredje steget gjordes 

en kodning av nyckelord. I det fjärde och sista steget av analysen kategoriserades 

koderna i huvudkategorier där nyckelorden behölls som underkategorier. 

 
Tabell 1. Exempel från innehållsanalysen 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Genom muntliga förklaringar i kombination med utskickat informationsbrev (Bilaga 

1) beskrevs studiens alla steg och hur insamlat material skulle hanteras. Samtidigt 

försäkrades informanterna om att de inte kan identifieras, att deltagande är frivilligt 

samt att de får avsluta deltagandet när de vill. Genom den informationen förväntades 

på förhand de allra flesta etiska dilemman undvikas. Studien utgick på så vis från de 

fyra etiska principerna för forskning; konfidentialitetskravet, samtyckeskravet 

informationskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2008).  

 

Utifrån Brymans (2008) förklaring ansågs informantgruppen inte direkt kopplad till 

vad som inom de etiska grundprinciperna beskrivs som sårbara grupper. Det 

uppfattades snarare som att psykisk ohälsa som ämne samt diskussioner om 

Meningsenhet Meningskondensering/
budskap 

Underkategori Kategori 

Jag har en väldigt stark familj. 
Mina föräldrar är välutbildade 
och sen vi var små de har alltid 
sagt att det är jätteviktigt att vi 
utbildar oss för de vill inte se oss 
hamna i fel umgänge.  Det har 
varit väldigt mycket så här ”ta 
hand om er, för samhället kräver 
en utbildning.” De har pressat 
oss till att fortsätta kämpa. 

Viktigaste faktorn 
bakom återkomsten var 
den starka familjen med 
föräldrar som alltid lyft 
vikten av utbildning. 

Stöttande 
familj 

Den egna 
viljan 
räcker inte 
till 
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studieuppehållen kan vara känsligt men att gruppen i sig inte var särskilt utsatt (Ibid). 

De förväntades dock ha en historik av högre utsatthet än vad de hade vid 

intervjutillfället, vilket skulle kunna medföra en ökad sannolikhet för att riva upp 

svåra minnen. För att förhindra etiska övertramp och inte riskera att låta 

informanterna komma till skada utifrån Brymans (2008) beskrivning av intrång och 

överträdelser, fokuserades därför studien på positiva och främjande faktorer genom 

Antonovskys (2005) salutogena perspektiv. Med det salutogena perspektivet skulle 

anledningarna till informanternas avhopp och historia inte beröras eller ifrågasättas. 

Trots salutogent approach blev det onaturligt att inte diskutera deras bakgrunder då 

samtliga informanter nästintill direkt och på eget initiativ berättade orsaker till 

avhoppen. Det kunde därför uppstå många känslomässigt laddade situationer där det 

ur ett intervjuarperspektiv upplevdes viktigt att visa medmänsklighet och allra främst 

låta informanterna prata till punkt. I efterhand upplevs informanternas historier och 

anledningar till pauserna, men även åsikter om utbildningssystemet och 

ungdomsåren ha bidragit till studiens resultat. 

Förberedelse och utfall  
Innan mötet med informanterna ansågs det viktigt att inte göra några överträdelser på 

deras rättigheter eller privatliv och vara förberedd på diskussioner av exempelvis 

religiös och etnisk karaktär. Det för att sköta dem på ett korrekt sätt i linje med 

Brymans (2008) beskrivning. Det upplevdes viktigt att vara förberedd för sådana 

scenarion då de kunde generera betydelsefullt material samtidigt som informanterna 

inte skulle få sitt privatliv ifrågasatt. När intervjuerna summerades har den typ av 

diskussioner inte dykt upp och därför inte blivit något att förhålla sig till.  

 

Utifrån Brymans (2008) beskrivning av etiska risker i form av intrång i informantens 

privatliv fanns även en förberedelse på att informanterna eventuellt skulle kunna tro 

att intervjuerna var förknippade med deras eftergymnasiala sysselsättning. Det hade 

kunnat leda till att de inte velat, eller som Bryman (2008) beskriver det, vägrat, 

berätta allt oroliga för att den privata informationen skulle spridas vidare. Eftersom 

informanterna slutligt hittades privat och inte genom några verksamheter som det var 

tänkt från början blev det inte ett bekymmer som uppstod då alla informanter tydligt 

förstod syftet med intervjun. 
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Däremot dök situationer upp som blev utmaningar att sköta korrekt i rollen som 

intervjuare men i de lägena kunde allra flest lärdomar om intervjuprocessen dras. Det 

som upplevdes allra mest utmanade var då informanterna delgav starka berättelser 

som onekligen gick att relatera till och där det dessutom tydligt märktes att de var i 

behov av ett samtal innehållande motfrågor till intervjuaren. Istället för att strikt 

förhålla sig till den semistrukturerade intervjuns riktlinjer upplevs därför åtminstone 

en intervju i linje med Brymans (2008) beskrivning, i sekvenser ha blivit mer av en 

djupintervju där intervjuarrollen både innehöll mer självreflektion och ett utbyte av 

tankar. Att sköta det etiskt riktigt och anpassa sig efter informantens behov upplevs i 

efterhand ha bidragit med mycket material för studieresultatet.  

 

Trovärdighet 

I motsats till kvantitativa studier där studien diskuteras utifrån begreppen validitet 

och reliabilitet kan en kvalitativ ansats inte utlova objektivitet (Ahrne et al., 2015). 

För att kvalitetssäkra och öka trovärdigheten för kvalitativ forskning granskas 

innehållet istället i termer av pålitlighet, överförbarhet, transparens och konfirmering 

(Ahrne et al., 2015). Konfirmering skulle kunna beskrivas som objektivitetens 

motsvarighet och fokuserar på forskarens värderingar. Genom att referera till citat 

från informanterna samt diskutera studiens utfall i uppsatsens senare del nås en hög 

grad av konfirmering. 

 

Transparens kan i linje med Bryman (2008) beskrivas som genomskinlighet. Genom 

en detaljerad metoddel där forskningsprocessens alla val och steg förklarats ökar 

trovärdigheten, men även pålitligheten för studien. Samtidigt har ett kritiskt 

förhållningssätt till den egna studien tillämpats vilket bland annat resulterat i 

rubriken ”Begränsningar med studien” samt att undersökningens både styrkor och 

upplevda svagheter diskuterats på ett flertal ställen. Enligt Bryman (2008) är 

triangulering ett vanligt sätt att göra kvalitativa studier trovärdiga. Genom att 

redogöra för annan forskning på området och koppla resultatet till teorier är 

förhoppningen att komma fram till en mer objektiv och sann beskrivning av 

fenomenet och på så vis bestämma studiens position.  



 

 19 

Resultat 

Återkomsten 
Alla informanter nämner totalt två till tre huvudorsaker till återkomsten; även om 

flera andra områden beskrivs som betydande lyfts de inte som relevanta förrän frågan 

ställts om dem. I de lägen där informanterna nämnt flera påverkande faktorer har de 

fått rangordna och förtydliga vad som varit mest centralt.  

 

Analysen gav 6 kategorier och 14 underkategorier, vilka redovisas i Tabell 2.  
 
Tabell 2. Resultatets huvud- och underkategorier 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Att processa ett avbrott 

Informanterna hade alla olika anledningar till sina avbrott, exempelvis beskrivs 

gemenskapen i skolan som problematisk och bidragande orsak till frånvaron från 

skolan. En informant beskriver ett slags moment 22;  

 

Det är klart du vill vara en del av något, men när du är borta från 

klassen länge och väldigt mycket, då spelar gemenskapen också in och 

blir en faktor som gör att du inte riktigt vill gå till skolan för att du 

Kategorier Underkategorier 

Att processa ett avbrott 
Närvaro utan närvaro 
Gemenskap i förändring 

Utbildningens betydelse 
Mognadsprocess  
Självklarhet 

Den egna viljan räcker inte till  
 

Stöttande familj 
Stöttande vänner 
Stöttning från enskilda lärare 

Att tillhöra skolmiljön där ”allt händer” 
Längtan efter gemenskap 
Upplevd ensamhet 

Skolans bemötande och agerande 
Betydelse 
Förbättringsförslag 

Externa aktörer – inget givet stöd 
Kontakt – hjälpte 
Kontakt – ingen hjälp 
Ingen kontakt 
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känner att alla säger och tänker; jaha, nu kommer han.. snubben som 

aldrig är här. 

 

I och med ökad frånvaro hamnade eleven i exemplet ovan i en ond cirkel där det blev 

svårare att vara med i gemenskapen och tillslut påverkade även frånvaron den egna 

identiteten negativt. 

 

Totalt uppvisas en spridning på pausernas storlek från en månad till totalt över ett år 

och samtliga beskriver det som att de var ofrivilligt borta från skolan, där de på 

grund av omständigheter och det egna måendet inte hade något annat val;  

 

Jag hade egentligen inget val, för jag kunde knappt andas. När jag 

har mycket på mig får i alla fall jag något som kallas panikångest och 

det gjorde att jag gav upp allt. Det var inte bara skolan utan jag gav 

upp mig själv […] I tre års tid sa jag inte till någon hur jag mådde. 

Jag grät själv, ensam i smyg, jag grät tyst ibland för att jag mådde så 

dåligt över pressen i skolan samtidigt som jag inte ville att någon 

skulle höra eftersom jag inte ville inte visa mig svag. Men sen, tillslut 

sprack det och då var det kört. 

 

Citatet skildrar en situation av långvarig stress och psykisk ohälsa grundat i en hög 

press. En elev i skolan kan delvis sätta press på sig själv samtidigt som en press 

utifrån med krav på prestationer kan upplevas övermäktig, en kombination av både 

inre och yttre press var vad som beskrevs i citatet (Ibid). 

 

Avbrottets längd upplevs dock som svårdefinierad och en informant förklarar;  

 

Allt som allt kan jag nog lätt säga ett år. Jag tror inte att jag gjort 

något produktivt när jag varit där. Jag kanske gick dit på slutet men 

det var ju inte så att jag ville göra någon skillnad när jag var där, jag 

tog inte tag i något.  

 

De var på så vis närvarande utan att vara delaktiga och tog in sin låga produktivitet i 

beräkningarna och därav redovisas deras pauser som något längre.  
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Några avbrott var mer spontana medan andra planerade där informanterna blev 

sjukskrivna. Innan sjukskrivningen hade de däremot erfarenhet av sporadisk ogiltig 

frånvaro, vilket var en erfarenhet som delades med andra som pendlade mellan att gå 

till skolan och att inte dyka upp. Av informanternas svar verkar det inte gå att utgå 

från att den typ av avbrott som informanterna i studien upplevt är pauser med ett 

tydligt start- och slutdatum utan istället långvariga och komplexa processer av en 

slags närvaro utan delaktighet till sporadisk frånvaro som slutligt leder fram till en 

total frånvaro från skolan.  

 

Informanterna fick under intervjuerna svara på om de hade några råd till en ungdom i 

en liknande situation som de själva befunnit sig i. Bland råden finns likheter och 

informanterna lägger vikt vid elevens välmående samtidigt som deras egna 

upplevelser skildras. Informanterna beskrev;  

 

Allt löser sig, försök njuta och ha kul i den mån det går, vi är trots allt 

bara ungdomar. Om inte, ska det utan press vara ok med en paus […] 

Mina framtida barn kommer jag rekommendera att försöka ha roligt 

och göra det som känns rätt för jag kan själv ångra att jag inte hade 

roligt och att mina föräldrar fick styra mitt gymnasieval.” samt; 

”Sluta ljug för dig själv och andra. Istället för att kämpa för att så få 

som möjligt ska veta om att du inte är i skolan och att du inte är 

hemma, försök hitta någon som får dig på fötter igen och våga prata 

om dina problem. 

 

 Citaten skildrar skolsituationer med långvariga processer av ohälsa samt ogiltig 

frånvaro där lögner gjorde skolket möjligt, samt att föräldrars påverkan på 

gymnasievalet präglat skolupplevelsen negativt. 

 

Utbildningens betydelse - mognadsfråga eller självklarhet? 

Informanterna har en stor medvetenhet kring skolans avgörande roll i samhället och 

på frågan om vad informanterna tycker om det som VGR och informanterna själva 

konstaterat, att skolan är så viktig, var informanterna under intervjutillfällena relativt 
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överens. De beskriver skolan med ord som ”superviktig”, ”självklarhet” och ett 

”måste”.  

 

Informanternas reflektioner om utbildningens betydelse kan dock delas in i två 

grupper. Det fanns de som beskrev skolan hur de alltid älskat att studera och haft 

som målsättning att ta examen och velat studera vidare;  

 

Jag älskar ju att studera egentligen, att lära mig saker. I mitt huvud 

finns det liksom ingen annan väg i livet än att gå högskolan och 

vidareutbilda mig.” samt ”Jag tycker ju i grund och botten att det är 

väldigt roligt att lära sig och har alltid tyckt om skolan. 

 

Sedan fanns det även de som har en historia av mer skepsis och tvivel på skolans 

avgörande roll och som under gymnasiet tvivlande på skolans och ämnenas relevans. 

En informant brottades med ämnenas relevans under gymnasietiden för att sedan 

uppleva ökad meningsfullhet;  

 

Det är mycket varför ska jag kunna det här? Man får flera kapitel 

och vet att det här ska man lära sig, det här ska man göra men 

egentligen tycker man att det är jätteointressant. Då blir det bara 

tufft och jobbigt, även om det är skönt när man väl klarar det. Men 

fram till dess är det som att klättra upp för ett stort berg med massa 

stenar runt en, man kommer knappt upp. Men nu vet jag att det bara 

är att kämpa för att det lönar sig när det väl är klart. Man ska gå 

klart skolan, så är det bara.  

 

En annan förklarar hur erfarenhet av den typ av arbete som inte kräver 

gymnasieexamen bidrog till insikt;  

 

Just då tyckte jag det var jättejobbigt att samhället kräver utbildning. 

Det var liksom lite varför ska den pressen sättas? Men just nu känner 

jag att jag har förstått litegrann. Först jobbade jag i restaurang, det 

var inte riktigt kul. Det gjorde ont och var långa timmar med väldigt 

få timmar att vila. Sen sökte jag nytt och kom in som personlig 
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assistent för brukare, det var då jag började lära mig den hårda 

vägen. Jag låg ändå rätt bra i pengar men det var inte riktigt vad jag 

ville göra. Jag tyckte det var så jobbigt att jobba så länge och slita. 

Jag var väldigt ledsen över att det var det som krävdes så det är nu 

på senare tid som jag fått en inblick i att skolan är jävla viktig, för 

annars blir det att jobba på sådana här slitjobb.[…] Det var kanske 

då jag fick upp ögonen för att plugga ordentligt, för sådana arbeten 

är väldigt stressiga, slitsamma och svåra att avancera i. 

 

Någon gång under eller i närheten av pausen ska alltså deras åsikter och tvivel på 

skolan ha ändrats för att i dagsläget resonera likt informanterna med ett skolintresse, 

att skolan är ett ”måste” som behövs för att få möjligheter i framtiden;  

 

Gymnasiet är helt enkelt bara sista kullen på väg in till ett annat land, 

de bara kontrollerar och ser till att du kan det du behöver kunna när 

du kommer vidare. Att du får en stabil grund och att du har en bra, 

bred kunskapsbas om det mesta inom det du ska göra efteråt.  

 

Det tyder på att någon slags mognadsprocess ägt rum genom antingen erfarenheter 

eller att skolans innebörd kommunicerats tydligare. Mognadsprocessen har lett till en 

positiv inställning till skolan och informanter från båda grupper pratar om 

framtidsdrömmar, egna målsättningar och hur insikten i skolans betydelse för 

framtiden var en av de främsta anledningarna till återkomsten;  

 

Jag tror de som hoppar av vet att de egentligen måste tag i situationen 

och kämpa men att de kanske inte är tillräckligt starka. Jag som hade 

det stödet av mina vänner, hade mina drömmar och att jag är så 

målmedveten, jag tror att det hjälpte mig jättemycket.  

 

De lyfter hur beslutet att återvända för att få en gymnasieexamen har gett möjligheter 

och förklarar;  

 

Jag tycker att det var rätt beslut, för jag hade nog inte tyckt om det jag 

hade gjort annars. Jag tror inte jag hade tyckt det var kul. Om man 
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tittar på de yrkena jag vill jobba med, eller nivån jag vill komma till, 

det är inte möjligt utan en utbildning” där beslutet även inneburit 

lärdomar; ” Jag har lärt mig mycket, och det hade jag inte lärt mig om 

jag inte gått tillbaka. Hade jag inte gått tillbaks hade jag förmodligen 

inte kommit lika långt varken när det kommer till jobb eller musik. 

  
De som i dagsläget har en eftergymnasial sysselsättning upplever att de ”inte hade 

haft en chans” till deras nuvarande sysselsättning utan att ha återvänt till skolan och 

beskriver även att det krävde den exakta gymnasielinjen som studerats. En av dem 

som studerar på gymnasiet kombinerar sina studier med ett deltidsarbete och 

beskriver hur ett krav ställts från arbetsgivaren;  

 

Jag har hört från mitt nuvarande jobb och mina chefer att jag måste 

gå klart gymnasiet annars får jag inte jobba kvar där. Sen sa de att du 

kan ju alltid gå Komvux, men då kan inte vi garantera att du blir 

kvalificerad för att jobba kvar.  

 

Den egna viljan räcker inte till 

Trots att informanterna beskriver hur den egna viljan antingen alltid funnits där eller 

mognat fram och alla uppvisar en stor drivkraft med höga ambitioner verkar det som 

att det inte var faktorer tillräckliga för att återvända. Det visar sig att samtliga, i 

kombination med sin egen vilja, var i behov av individuell stöttning och att bli sedda 

eller uppfångande av någon eller några i sin omgivning. 

 

Få informanter nämner däremot familjemedlemmars stöttning som avgörande för 

återkomsten, men någon nämner sin familj som viktigaste faktor för återkomsten och 

förklarar;  

 

Jag har en väldigt stark familj med välutbildade föräldrar som pressat 

oss att kämpa och ta hand om oss själva och utbilda oss för att 

samhället kräver en utbildning. 
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I en annan familj ska en familjemedlem bidragit till insikt och målmedvetenhet för 

informanten. Familjemedlemmen hade hamnat fel som befann sig i ett drogmissbruk 

och fungerade som ett avskräckande exempel;  

 

Under andra eller tredje året på gymnasiet hamnade min bror i 

fängelse igen. Det var ofta jag som fick springa till häktet och lämna 

pengar eller kläder, gå på rättegångarna och sådant. Då blev det att 

jag såg på hur min bror var, och då kände jag att så här vill jag inte 

bli. Det är kanske lite hemskt att säga med det var så det var. Han 

satte ju grejer i perspektiv för mig, det blir väl lite så att man ser på 

visst folk ibland och känner att nej jag vill inte hamna i den här 

situationen. Då gör man allt för att undvika det och min lösning var 

då helt enkelt att plugga vidare. 

 

För andra informanter var vänners stöttning enskilt största anledningen till 

återupptagen skolgång;  

 

Det som gjorde att jag kom tillbaka, det var två vänner. Det var bara 

de två för lärarna brydde sig inte speciellt mycket. Det enda de sa var; 

jag märker att du har svårt att koncentrera dig, vill du ha en CD som 

du kan lyssna på? Jag försökte förklara att det inte har med det att 

göra. Jag behöver någon annan hjälp och den hjälpen hittade vi i 

slutet på tvåan och trean. Det var då mina kompisar hjälpte mig. 

Hade jag haft den hjälpen tidigare hade jag varit ett A-barn. 

 

I de lägen där skolpersonalen beskrivits som betydande för informanterna är det, med 

ett undantag, endast enskilda lärare som varit viktiga för dem. De beskriver lärarna 

som ”hjältar” och ”räddare” och hur det var;  

 

Guld värt att den personen som skulle få mig på fötter igen jobbade 

på skolan, men nej det kan egentligen vara vem som helst.. En syster 

eller en bror, bara det är någon. 
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När omgivningen gav informanterna extra stöd och hjälp blev de mer rustade och 

redo för att återvända till skolan. 

 

Skolpersonalens bemötande och agerande  

Skolpersonal i form av lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer etc. verkar inte ha 

haft någon större inverkan på eleverna eller varit bidragande till att de kom tillbaka 

och presterade bättre. Undantaget är en informant med erfarenhet av två skolor som 

beskrev den nya skolans individanpassade stöttning och undervisning som avgörande 

i resan från långvarig frånvaro till toppbetyg i alla ämnen;  

 

Det var avgörande när jag kände att de faktiskt brydde sig. Om du har 

problem med dina studier på min nya skola kommer du fortfarande få 

göra alla uppgifter men lärarna kommer försöka lägga upp det på ett 

så smidigt sätt som möjligt och de kommer förklara för dig vad det är 

du behöver göra för att du ska få godkänt - till skillnad från skolan jag 

gick innan. Om det gick dåligt för dig sa inte läraren någonting. De 

struntade i det, det var ingenting som hände.” informanten fortsätter; 

”Nu känner jag mig välkommen till skolan för jag vet att man är 

uppskattad som elev. 

 

Skolans bemötande och agerande är något informanterna lägger stor vikt vid under 

intervjuerna och de efterfrågar allra främst den individuella stöttningen. 

Informanterna föreslår; ”Mer praktiska lösningar för dem som har det svårt i skolans 

teoretiska ämnen.” De med erfarenheter av dyslexi och koncentrationssvårigheter 

minns problemen med att inte få rätt eller tillräckliga resurser när det fanns behov av 

extra stöttning. Då ska lärarna endast ha föreslagit enklare lösningar när en annan 

hjälp behövdes. De anser att komplexa individuella problem kräver mer än enkla 

standardlösningar och förklarar vidare;  

 

Skolan satte samma standardkrav för varje elev trots elever med olika 

svårigheter. Även de elever som till exempel hade läs- och 

matematiksvårigheter eller sociala svårigheter erbjöds bara att 
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komma på handledningen, men väl där var det ingen personlig hjälp 

utan eleven fick endast lite längre tid på sig att göra uppgifterna.  

 

Genomgående föreslår informanterna hur undervisningen till en högre grad måste ta 

hänsyn till situationer och omständigheter utanför skolan som kan påverka elevens 

prestationer samt anpassas för individer med svårigheter. Informanterna efterfrågar 

ökat engagemang från skolpersonal och att de hör av sig till elever som inte dyker 

upp för att fråga; ”Hur mår du, kan jag hjälpa dig med något?” och inte bara låta 

dem försvinna.  

 

Informanterna föreslår även mer kommunikation som en lösning på flera problem 

inom skolverksamheten. De pratar om svårigheten att veta vilken linje som passar 

och betonar vikten i att kommunicera mer med högstadieelever om alternativa vägar 

och program mer än ”de allra populäraste linjerna” och istället se till elevens 

intresse samt att föräldrarna inte får styra gymnasievalet. 

 

Väl i gymnasieskolan och när det inte fungerar önskas;  

 

Ökad kommunikation mellan lärare och elev samt SYV och elev där 

fokus inte endast ligger på att klara den befintliga utbildningen och 

att det annars är kört.  

 

Istället föreslås alternativa lösningar, eventuellt bortom den egna linjen eller skolan, 

för att hitta den bästa lösningen för den aktuella eleven. Informanterna upplevde det 

som att ”Gymnasiet styr hela framtiden” men att de inte fick prata tillräckligt eller få 

den hjälp som behövdes utan att de istället ofta fick höra ”Du måste gå klart annars 

kan du aldrig få ett jobb” vilket gav både ”hjärnspöken och ångest”. Det har gjort att 

informanterna i efterhand önskar mer konkreta förklaringar på vad gymnasiet 

egentligen betyder och vilka lösningar faktiskt finns. 
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Att tillhöra skolmiljön där ”allting händer” 

Skolan beskrivs som en plats där eleven ska få växa mentalt och socialt, där en 

känsla av tillhörighet är väldigt viktig. Saknaden av gemenskapen och ”den sociala 

biten” inom skolan lyfts av flera informanter som främsta anledning till att pausen 

upphörde. Informanterna beskrev hur de under frånvaron kände sig ensamma och 

inte hade någon att umgås med på dagtid när alla andra var i skolan. Gemenskapen 

inom skolan beskrivs mer utförligt;  

 

Det är ju helt otroligt, du lär ju dig inte bara saker på lektionerna 

utan du lär dig ju saker på rasten, på lunchen, överallt. Det är så 

mycket människor runt omkring som påverkar allt i ditt liv. Det är 

bara en bra grej att vara där i princip […] Det är ju 

sammanhållningen och gemenskapen man saknar med skolan, själva 

hänget. Det var där allt hände.   

 
Att åter få tillhöra den miljö som de tidigare befunnit sig i kan konstateras vara en 

central del i kampen mot återkomsten för informanterna som uttalade sig ovan. 

 

Externa aktörer – inte ett givet stöd 

Här skildras blandade erfarenheter inom informantgruppen ännu en gång, där 

reflektionerna kan delas in i; de som fått hjälp av externa aktörer, de som varit i 

kontakt med någon eller några aktörer men inte fått någon avgörande hjälp samt de 

som trots långvarig frånvaro och psykisk ohälsa inte haft någon kontakt med externa 

aktörer.  

 

Endast den informant som varit i kontakt med en psykolog på grund av 

stressrelaterad ohälsa ansåg psykologens hjälp som en bidragande faktor till ett ökat 

välmående och vägen tillbaka;  

 

Min psykolog var väldigt viktig för mig och hade en bidragande effekt 

på att jag nu går i skolan igen och presterar bra. 
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Andra beskriver kontakten med BUP och Försäkringskassan under en längre period 

på grund av depression och sjukskrivning som betydelselös; "Den kontakten hjälpte 

mig inte alls". Med erfarenhet av att ofrivilligt ha blivit placerad i lokal 

medborgarresurs beskrevs;  

 

Genom den verksamheten insåg jag mer och mer att fan jag vill inte 

vara här, här hör jag inte hemma för de personerna var riktigt 

skumma medan jag alltid har velat gå klart skolan och få en 

utbildning. 

 

Verksamheten fungerade alltså endast som ett avskräckande exempel. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion   

Ingen i informantgruppen var under avbrottet en så kallad ”frivillig NEET” då 

avbrotten orsakats av olika omständigheter och ohälsa. De som mådde psykiskt 

dåligt eller blev sjukskrivna kan tolkas tillhöra ”de otillgängliga”, som genom 

ohälsan inte förväntades studera. När informanterna beskrev den låga produktiviteten 

skulle de däremot kunna placeras i subgruppen ”marginaliserade”. De kan enligt 

Nordenmark et al. (2015) antas vara relativt inaktiva ungdomar, som inte deltar i 

skolan, samtidigt som de inte är begränsade från att göra det. En sådan begränsning 

beskriver Nordenmark et al. (2015) vara antingen sjukdom eller 

funktionsnedsättning. O´Dea et al. (2016) menar att den funktionsnedsättning som är 

vanligast bland unga vuxna är depression. ”De marginaliserade” har enligt O´Dea et 

al. (2016) och Nordenmark et al. (2015) inte någon funktionsnedsättning men frågor 

väcks på om sådana ändå kan finnas. Orsakerna bakom NEET:skapet  kanske istället 

handlar om begränsningar som är svåra att upptäcka. Informanterna i studien 

beskriver hur de ljög för sin omgivning, vilket kan indikera på att en depression kan 

missas och leda till att de unga vuxna blir placerade i fel subgrupp. 

Informantgruppen beskrev dock hur orsakerna bakom frånvaron grundat sig i ohälsa 

vilket gör att samtliga bör ses som ”otillgängliga”. Att både NEET:s och skolkare är 

heterogena grupper anses dock viktigt att ha i beaktande då informantgruppen kan 

innehålla individer som vid närmare titt kan visa sig ha andra egenskaper än vad som 

framkommit (Nordenmark et al., 2015; Maynard et al., 2012). 

 

Resultatet diskuteras vidare utifrån Luhmanns sociologiska systemteori och 

KASAM. Resultatet ställs även i förhållande till VGR:s handlingsplans delmål för att 

ge resultatet ytterligare en dimension. Handlingsplanens femte delmål inte har 

studerats då informanterna inte har den typ av bakgrund. 

Luhmanns sociologiska systemteori  
När resultatet diskuteras utifrån systemteorin anses det viktigt att ta Rose et al. 

(2014) påstående i beaktande; begreppen innanför och utanför är högst individuella. 

Trots det anses informantgruppen i många avseenden beskriva liknande resor. 
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Informanterna har upplevt en förändring i form av positiv marginalisering, i enighet 

med Jönhills (2012) beskrivning av fenomenet. De har gått från ett utanförskap där 

de befunnit sig på utsidan av systemets gränslinje tillbaka till ett innanförskap. De 

svårigheter informanterna hade med att definiera tiden de befann sig utanför 

innanförskapets gränslinje går att tolka genom systemteorin. De ansågs som elever 

på skolan och utgör den blå cirkeln i figuren men slutade i perioder att ta del av 

lektionerna och hamnade utanför klassen (Fritt från Jönhill, 2012).  

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Närvaro utan närvaro – att i elevrollen inte ingå i klassgemenskapen  

 
Som Jönhill (2012) förklarat antar individen i det moderna samhället multipla roller 

och identiteter samtidigt. Informanternas upplevelser av elevrollen visar på hur 

frånvaron slutligen även omformade den egna identiteten. Det kan exemplifiera hur 

alla roller och identiteter vi antar inte nödvändigtvis behöver vara frivilliga eller 

positiva; identiteten ”snubben som aldrig är här” är ett negativt exempel som inte 

underlättade skolgången. Jönhill (2012) nämner även att alla sociala system inte 

heller automatiskt ska ses som positiva att tillhöra. Den drogmissbrukande brodern 

som hamnat i fängelse utgör ett bra exempel. Informanten ville inte bli som sin bror 

och hamna i de sociala system som brodern tillhörde. Likt både Vaughn et al. (2013) 

och Wilson et al. (2008) beskrivit finns en koppling mellan ogiltig skolfrånvaro och 

kriminalitet, vilket ger tyngd åt informantens förklaring att skolan var dennes väg 

bort för den typen av kretsar.  

 

Vikten av att få tillhöra lyfts som central för informantgruppen. En längtan efter att 

åter tillhöra skolan klassas som ett mänskligt behov av delaktighet och 

kommunikation (Jönhill, 2012). Skolverket (2010) beskriver hur deras informanter 

likaså ville vara inkluderade i skolan som social miljö men istället ofta kände sig 

utanför och kränkta, något som känns igen i studieresultatet.  
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KASAM - En känsla av sammanhang  
Delmål 4 i VGR:s handlingsplan fokuserar på att stimulera intresset för studier för att 

fler ska stanna kvar i skolan. Västra Götaland (2016b) beskriver hur de elever som 

riskerar att hoppa av är de som har svårt att se en koppling mellan skolan och 

framtiden. Det går att koppla till Antonovskys (2005) KASAM som beskriver hur en 

individ med hög meningsfullhet blir engagerad och upplever sin situation som 

betydelsefull. Den informant som under gymnasiet brottades med ämnenas relevans 

visar sig vara ett gott exempel på det Västra Götalandsregionen (2016b) beskriver. 

Informanten hade svårt att se värdet med skolan vilket kan tolkas genom KASAM:s 

motivationskomponent; meningsfullhet. I linje med Antonovskys (2005) beskrivning 

kände sig informanten omotiverad tills att inställningen ändrades tack vare rätt 

resurser samtidigt som värdet med skolan blev tydligare. Förståelsen för skolans 

betydelse kan betyda att inte bara meningsfullheten, utan även begripligheten ökade.  

 

En önskan om tillräckliga resurser för de kraven som ställs 

Informanterna efterfrågar hänsyn; skolpersonal måste ta elevers förutsättningar och 

svårigheter i beaktande. De uppvisade behov av ökade resurser genom individuell 

stöttning, något som även deltagarna i Skolverket (2010) betonat. Skolverket (2010) 

rapporterar att skolmiljön kan motverka avhopp eller bidra till att frånvaro upphör, 

men att undervisningen då måste utformas för att passa eleven, något som även 

Southwell (2006) betonar vikten av. Lärare bör bland annat vara vaksamma kring 

elever som inte vågar delta på lektioner när läxor ska lämnas in. Den typen av skolk 

kan enligt Southwell (2006) indikera på att eleven är i behov av stöd, anpassad 

undervisning eller en annan miljö att göra läxorna på än hemmet. Informanterna som 

slutade vara produktiva kan ha varit i behov av någon av dessa förändringar. 

 

Informanten som bytt skola verkar fått det som efterfrågas; individanpassad 

undervisning med en skolpersonal som tar hänsyn till eleven och har därefter 

presterat toppbetyg. Förändringen kan ses utifrån KASAM; efter år av otillräckliga 

resurser upplevdes en ökad hanterbarhet när lärarna brydde sig och informerade om 

vad som krävdes. Framgången kan beskrivas som att alla tre komponenter i samspel 

med varandra skapade en främjande situation. Tack vare skolans agerande kunde 

begripligheten och hanterbarheten matchas med informantens skolintresse.  
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Hanterbarhet och begriplighet kan appliceras på samt ge en förklaring till flera 

centrala delar av studieresultatet. Den enskilde elevens begriplighet för den egna 

situationen och de krav som ryms inom den, i kombination med upplevd 

hanterbarhet och de resurser som finns att tillgå, verkar avgöra huruvida eleven kan 

hantera händelser i skolan. Hanterbarheten som Antonovsky (2005) beskrivit som 

egenmakt skulle kunna förklara informanternas önskan om ökad kommunikation för 

att kunna grunda sitt gymnasieval på kunskap samt få veta om sina möjligheter och 

rättigheter inom skolan. Den önskan som framförts om att föräldrar inte ska få styra 

gymnasievalet efter eget tycke kan också ses som en begäran om att få kontrollera 

sin egen situation och en vilja att stärka sin egenmakt. Informanterna var i behov av 

en tydlighet kring vad de förväntas göra för att ha en förmåga att hantera situationen.  

 

När skolan inte uppmärksammar… 

Den stöttning som informanterna behövt kom i de flesta fall från antingen vänner, 

familj, enskilda lärare eller en kombination av dem, istället för att skolan ska ha 

påverkat i positiv riktning. I de avseenden där specifika lärare heroiserats förklaras 

de som någon som tog ett ansvar utöver de vanliga arbetsuppgifterna, som att de 

gjort något de inte hade behövt. Den enskilde läraren har i de lägena setts mer som 

en hjälpande privatperson som turligt nog befunnit sig i skolmiljön och därför haft 

ökade möjligheter att hjälpa. Det resultatet stämmer väl överens med en av 

Skolverkets (2010) slutsatser. Skolverket (2010) menar att anledningen till att skolan 

fungerar trots ett trassligt liv och svåra yttre omständigheter ofta beror på att det 

finns någon i skolan som ser och förstår. Informanterna vill att skolpersonal ska höra 

av sig till elever som inte dyker upp vilket stämmer väl överens med Southwell 

(2006) som med sin studie anser att skolpersonalen bör se frånvaron som ett rop på 

hjälp och ogiltig frånvaro som ett tecken på ett icke-tillgodosett behov av 

individanpassad undervisning, istället för att låta dem försvinna.  

 

Likt informanterna i denna studie önskar ökat stöd samt hänsynstagande för 

elevernas hemsituation rapporterar Skolverket (2010) att många informanter betonar 

vikten av ett positivt samarbete och god kontakt med hemmet. Det tredje målområdet 

i VGR:s handlingsplan, vilket fokuserar på att minska de negativa effekterna av 

ogynnsamma livsvillkor och levnadsvanor skulle kunna höja elevens sociala kapital 

utifrån Lidströms et al. (2012) och Åslunds et al. (2014) förklaringar, eftersom det 
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enligt Västra Götalandsregionen (2016b) inkluderar arbete för att motverka otrygga 

hemförhållanden. Stöttande omgivning verkar haft stor betydelse, men något 

förvånande upplevs resultatet om stöttning i den bemärkelsen att familjens betydelse 

varit liten i jämförelse med andra områden.  

 

…och ingen extern aktör ser 

Informanterna tilläts ha hög frånvaro och må dåligt under en längre tid utan att ha 

fångats upp eller fått hjälp av varken skola eller externa aktörer. En informant 

nämnde en svår hemsituation med missbruk inom familjen men att ingen kontakt 

funnits med externa aktörer. Västra Götaland (2016b) vill i arbetet öka kunskapen 

bland verksamheterna om hur barn i sådana hemmiljöer kan identifieras samtidigt 

som kunskapen ska stärkas bland familjer och barn om vart de kan vända sig. En 

verksamhet som en informant hade placerats i hjälpte inte i någon annan bemärkelse 

än att informanten endast ville fort därifrån, vilket pekar på den kritiska roll externa 

aktörer som ska ”fånga upp” dessa ungdomar har. Det är flera olika aktörer som 

enligt informanterna inte har gett den hjälp de är menade att göra. Om det resultatet 

överensstämmer med större kontexter är det lämpligt att VGR fokuserar 

handlingsplanens första delmål på att främja långsiktig samverkan mellan olika 

samhällsaktörer eftersom resultatet kan peka på stora förbättringsmöjligheter. De 

satsningar som Västra Götaland (2016b) beskriver; att stärka viktiga arenor som 

ungdomsmottagningar etc. anses därför väldigt aktuellt. Brunello et al. (2010) 

förklarar hur policys för förebyggande arbete tas fram i Europa och kanske att 

enskilda aktörer bör se över den egna verksamheten samtidigt som den 

regionsövergripande handlingsplanen appliceras. 

 

Det resultat som framkommit om skolans bristande resurser och hur externa aktörer 

lyser med sin frånvaro anses allra mest anmärkningsvärt. Eftersom informanterna 

inte fått de resurser de behövt genom undervisningen och kontakten med lärare är det 

kanske inte konstigt att det varit privatpersoner som varit betydande. Skolverket 

(2010) lyfter däremot en viktig aspekt. Det finns problem som skolan varken kan, 

eller ansvarar för att lösa, men det är skolans ansvar att upptäcka och utreda alla 

signaler på att en elev mår dåligt. 
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Psykisk hälsa för ett innanförskap 

Informanter beskrev en historik med egna symptom av panikångest och 

stressrelaterad ohälsa, vilket kan vara ett tecken på att de upplevde en låg känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 2005). Pressen och rädslan för att misslyckas blev så stor 

att det resulterade i perioder av skolk i linje med Southwells (2006) förklaring. Den 

psykiska ohälsan går att koppla till handlingsplanens andra delmål som är uppdelat i 

två kategorier; Främja psykisk hälsa samt motverka konsekvenser av psykisk ohälsa 

(Västra Götaland, 2016b). Om informanternas historik av ohälsa kan gälla fler, är det 

aktuellt att VGR som hälso- och sjukvårdsansvarig ser över sin kvalitet och 

samverkan med andra aktörer för att fler elever ska må bättre. Egan et al. (2014) 

visade på en koppling mellan psykisk ohälsa under uppväxten och fortsatt ohälsa 

senare i livet, men att insatser likt handlingsplanen kan motverka framtida problem 

av exkludering. Förhoppningsvis kan barn och unga i regionen därför snart må bättre 

när problemet tas på allvar. I linje med Brunellos et al. (2010) förklaring om vinster 

på samhällsnivå, kan arbetet även bidra med ekonomiska fördelar för VGR. 

 

Metoddiskussion  

I efterhand anses valet av kvalitativ metod som korrekt för studiens syfte. Kvalitativa 

studier får enligt Bryman (2008) inte sällan utstå kritik men valet av kvalitativ metod 

grundades i en vetskap om metodens begränsningar. Metodvalet motiverades med 

”Huvudsakligt fokus är inte att söka stor generaliserbar empiri utan få en bredd av 

erfarenheter från unga vuxna inom VGR” och när studien summeras upplevs att det 

är vad som gjorts. Den typ av stor generaliserbar empiri som det syftas på hade varit 

av kvantitativ karaktär, vilket hade kunnat innebära ett objektivt resultat överförbart 

på flera kontexter. Då hade datainsamling förslagsvis skett genom enkäter istället för 

intervjuer men eftersom intervjuer anses nödvändiga för att fördjupa kunskapen om 

hur unga vuxna före detta NEET:s upplever sin väg tillbaka till innanförskapet 

värdesätts insamlingsmetoden mer än generaliserbara data. Istället för den 

kvantitativa forskningens objektivitet läggs i linje med Brymans (2008) beskrivning 

istället vikt vid transparens och konfirmering för att skapa trovärdiga data. 
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Intervjuguiden kan i efterhand konstateras ha stämt väl överens med det material som 

framkommit under intervjuerna. Det som guiden inte täckte och det därför saknades 

förberedelse på var att väldigt konkreta förslag till skolan skulle lyftas. Det fanns 

även inledningsvis en oro över att valet av semistrukturerad intervjuform skulle 

försvåra jämförelsen mellan informanternas svar eftersom alla informanter inte 

pratade om eller nämnde exakt samma saker, men som resultatet avslöjar var de sex 

informanternas svar i många avseenden lika varandra. De liknande svarsmönstren 

gjorde att en tendens av mättnad, utifrån Ahrnes et al. (2015) förklaring, upplevdes 

under den sista intervjun men trots det gav även den intervjun ny kunskap. Därför 

upplevs valet av semistrukturerade intervjuer med Ahrnes et al. (2015) beskrivning 

av intervjuformen som mest lämplig datainsamlingsmetod med tanke på studiens 

syfte. En kvantitativ enkät hade inte haft samma utrymme för informanterna att prata 

fritt och lyfta områden som enkäten inte täckte.  

 

Studiens styrkor och begränsningar  
På förhand förväntades onlineträffarna betyda flertalet begränsningar jämfört med de 

fysiska träffarna och förväntningarna var delvis rätt. Det var större risk för, och blev 

dessutom, mer teknikstrul, i form av bristande internetuppkoppling och störande 

bakgrundsljud. Det blev även svårare att tolka kroppsspråk och ta in mer än det 

sagda ordet och en känsla av ökat avstånd kunde upplevas mellan intervjuare och 

informant. Samtidigt gav onlineträffarna många lärdomar och väldigt intressant 

material. När intervjuerna summeras upplevs onlineintervjuerna, och allra främst den 

utan webbkamera, vara en av studiens styrkor och bidragit till ytterligare reflektioner 

samt haft flera fördelar jämfört med de fysiska mötena. Den extra distansen som 

skapades mellan intervjuaren och informanten var inte enbart negativ utan kan ha 

inneburit att informanten vågade och ville dela med sig av mer privata tankar och 

reflektioner. Om något hade kunnat göras annorlunda hade det däremot varit att vara 

mer förberedd på att onlineträffarna innebar diskussioner av betydligt känsligare 

karaktär, något som stundvis kunde vara svårt att hantera i intervjuarrollen. 

 

Begränsningar med studien anses vara att studiepopulationen bestått av få antal 

informanter vilket, i kombination med valet av kvalitativ ansats, gör att 
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studieresultatet inte kan överföras på eller gälla fler kontexter. Till exempel visar 

informanterna på likande erfarenheter och reflektioner trots olika stads- och 

skoltillhörigheter men några generella geografiska skillnader och likheter mellan de 

olika städerna går inte att fastställa på grund av studiens storlek.  

 

Studien har inte haft för avsikt att studera problematiken ur ett genusperspektiv men 

försökt i den grad som gått att få en jämn fördelning mellan könen i 

studiepopulationen utan att ta reda på hur fördelningen mellan könen ser ut bland de 

som hoppar av skolan. Möjligt är att det för ett representativt urval skulle varit en 

annan fördelning. Det anses även som en potentiell nackdel att ha skrivit arbetet 

ensam eftersom ensidiga tolkningar riskeras. Genom diskussioner med handledaren 

samt personer i ens närhet, med hänsyn till konfidentialitetskravet, anses olika 

aspekter och perspektiv trots det ha tagits i beaktande. 

   

Förslag till vidare studier 
Denna studie öppnar för vidare studier av både kvalitativ- samt kvantitativ karaktär 

men med större studiepopulation för att möjliggöra generaliserbara resultat. Vid 

kontakt med en utvecklingsansvarig för avdelning folkhälsa i VGR var det ovisst om 

andra regioner planerar för eller har implementerat satsningar likt VGR:s 

kraftsamling för fullföljda studier. Därför kan det vara intressant att jämföra både 

problematiken med skolavhopp och det främjande och förebyggande arbetet som 

görs för att motverka det med andra län och regioner.  

 

Eventuellt kan, det för denna studie tillämpade, elevperspektivet kombineras med ett 

lärar- och skolledningsperspektiv, för att få en helhet innehållande fler perspektiv 

och reflektioner kring problematiken. Önskvärt är även att vidare studier antar det 

salutogena synsättet och väljer att fokusera på friskfaktorer där fokus på 

skolmisslyckanden flyttas till lyckade skolgångar för att det inte lika utforskade 

området snart ska kunna konstateras som utforskat. 
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Implikationer för policy 

Grundat i studieresultatet anses det fullt aktuellt att VGR tar ett ansvar som kan 

uppfattas ligga utanför det egentliga arbetsområdet och främst ligga i Skolverkets 

ansvar för att istället skapa en övergripande plan där alla aktörer för ungdomarna 

inkluderas. Med studiens resultat som utgångspunkt anses målsättningarna i VGR:s 

handlingsplan fokusera på väsentliga delar då de i hög grad överensstämmer med 

informanternas reflektioner och önskningar.  

 

Konklusion 

Denna studie fördjupar kunskapen om hur unga vuxna med erfarenhet av utanförskap 

resonerar kring sina avbrutna gymnasiestudier och vägen tillbaka till ett innanförskap 

samt vilka faktorer som varit viktiga för dem. Studieresultatet betonar hur ett avbrott 

inte ska förväntas innebära en och samma period av total frånvaro utan istället ses 

som en komplex, långvarig process som slutligt kan resultera i ett avhopp. Resultatet 

indikerar även på ett behov av ett övergripande förändringsarbete inom regionen. De 

unga vuxna som deltagit i studien visar hur de haft ett stort behov av stöttning 

samtidigt som de inte fått tillräckliga resurser från varken skola eller externa aktörer. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 
 
Hej, 
 
Detta brev är till Dig som visat intresse att delta i min studie. Jag har tidigare varit i kontakt 
med Dig och berättat om föreliggande studie och då bokade vi även tid för intervju. Jag som 
utför studien heter Carolina Östling och studerar Folkhälsovetenskap GR (C) vid 
Mittuniversitetet. Insamlat material från intervjun kommer att analyseras och användas för 
min uppsats på C-nivå. Totalt kommer 6-8 intervjuer genomföras i Göteborg och Mariestad. 
 
Syftet med studien är att fördjupa kunskapen kring vad som bidrar till att ungdomar som 
avbrutit sina studier tar sig tillbaka till studier och arbete. Anledningen till valt studiefokus är 
att antalet elever inom Västra Götaland som fullföljer sina studier har minskat samtidigt som 
avklarad skolgång bevisats vara en stark skyddsfaktor mot utanförskap och avgörande för att 
kunna leva ett självständigt liv. Västra Götalandsregionen har därför nyligen utvecklat en 
handlingsplan för fullföljda studier för att fler elever ska lämna skolan med godkända betyg.  
 
Med tanke på den negativa utvecklingen i regionen anser jag det viktigt att få goda exempel 
på faktorer som bidragit till återkomst till skola och sysselsättning. Därför vänder jag mig till 
Dig, då Du beskrivit att Du gått i högstadiet och gymnasiet i Västra Götaland och någon 
gång under Din skoltid avbröt dina studier men sedan kom tillbaks och fullföljde/fullföljer 
skolan. Du beskrev även att Du idag har en sysselsättning vilket gör det intressant att få 
intervjua just Dig om hur du resonerar kring Din väg tillbaks. Ett exempel på tema jag tänkt 
beröra under intervjun är b.la. Din upplevelse av omgivningens betydelse. 
 
 
 
Observera att Ditt deltagande är helt frivilligt och att Du kan välja att avstå, eller när 
som helst avbryta Ditt deltagande utan motivering. Om Du medger kommer jag att 
använda mig av ljudinspelning. Det som sägs under intervjuerna kommer att hanteras 
konfidentiellt och i den slutliga rapporten kommer jag inte redogöra för Ditt namn. 
Personuppgifter kommer inte att publiceras eller sparas och ingen förutom jag och min 
handledare kommer ta del av insamlat råmaterial. När jag är klar med min uppsats i början 
av juni kommer mina anteckningar och eventuella ljudinspelningar att förstöras. 
 
 
 
Stort tack för ditt deltagande! 
 
Har Du frågor eller vill komma i kontakt med oss, så väl innan som efter intervjun, vänligen 
se nedan för kontaktuppgifter. 
 
 
Student       Handledare 
Carolina Östling     Heléne Zetterström-Dahlqvist 
Tel: xxx-xxx xx xx     Tel: xxx-xxx xx xx 
xxxx@student.miun.se     xxxx@miun.se   

mailto:xxxx@student.miun.se
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
 
 
Börja med att igen berätta syftet med studien, men utan att använda begreppen 
utanförskap och innanförskap. 
 
Få informanten att prata om det som är hyfsat ”ofarligt” till att börja med. 
 
Frågor att få besvarade inledningsvis:  
 

- I vilken stad gick/går du i skolan? 
- När tog du ditt avbrott? När insåg du att det inte funkade? Var det en lång 

process, eller hände något speciellt…?” 
- Hur länge var du borta från skolan? 
- Planerat eller spontant?  
- Vad har du för sysselsättning nu? 

 
Ha inte fokus på det som var problemet, men blir också konstigt att inte prata om det 
alls. Försök få informanten att berätta en berättelse, inte svara på frågor. 
 
 
Frågeområden 
Berör nedan områden under intervjun.  
 
 
Omgivningens betydelse 

 

Familjens stöttning/livsvillkor 

 

Vänners betydelse 

 

Lärares och skolans betydelse 

 

Aktörer/verksamheter 

 

Gemenskap  

 

Egen insikt 

 

Exempel på frågor/följdfrågor:  
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- Vill du berätta hur, vad… 

- Hur tänker du kring att …. var av betydelse? 

- Du nämnde …. skulle du kunna förklara lite mer kring varför just ... 

upplevdes som viktig? 

- Vad med …. tror du var allra viktigast? 

- Du nämnde X som påverkande faktor, hur resonerar du kring Y? 

 
 
Få reda på vad de känner, tänker, tycker, hur de resonerar kring och upplever. 
 
 
 
 
Summerande frågor  
(Ställ följdfrågor även här om intressant material framkommer) 
 
 

- Hur resonerar du kring ditt beslut att återgå till studierna? 

- Tror du att du hade kunnat ha din nuvarande sysselsättning utan att ha 

återvänt till skolan? 

- Vad är det bästa med att ha gått ut skolan med godkända betyg? 

- Alt. Vad är det bästa med att ha återvänt till studierna? 

- Vilka möjligheter kommer med en gymnasieexamen? 

- Hur upplever du situationen i VGR? 

- Tips till ungdomar i en liknande situation  
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