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Sammanfattning 
 

Syftet med studien har varit att beskriva analysera den vägledning som finns tillgänglig för de 

ungdomar som omfattas av det Kommunala aktivitetsansvaret. Studien innefattar två 

forskningsfrågor: Hur ser de handledare respektive studie- och yrkesvägledare på behovet av 

vägledning för de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret? Hur ser 

handledare respektive studie- och yrkesvägledare på frågan om en studie- och yrkesvägledare 

kan vara en resurs för de ungdomar som står utanför gymnasieskolan? Data samlades genom 

kvalitativa intervjuer med handledare verksamma i det kommunala aktivitetsansvaret och två 

studie- och yrkesvägledare verksamma för kommunens invånare i behov av vägledning. 

Resultatet visar bland annat att det är viktigt att utgå utifrån ungdomens behov och 

förutsättningar samt att samverkan mellan myndigheter och andra professioner är 

betydelsefullt i arbetet med ungdomarna. Slutsatserna är att synen på vad vägledning är och 

vad det innefattar skiljer sig åt mellan olika professioner. Det framkommer att det är särskilt 

viktigt att individens önskemål står i centrum och att såväl handledning som vägledning 

individanpassas. 
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1 Inledning 
 

Elever som inte påbörjar och fullföljer sin gymnasieutbildning riskerar att hamna utanför 

studier och arbete senare i livet (Skolverket 2016). Dessa ungdomar är överrepresenterade 

bland arbetslösa, försörjningsstödberoende och förtidspensionerade (Lundahl m.fl 2012). 

Utbildning är därför en viktig faktor för ungas etablering i och med att en genomförd 

utbildning ökar möjligheterna till att få ett arbete (Skolverket 2016). 

  

En undersökning som gjorts i uppdrag av regeringen visar att cirka en tredjedel av de elever 

som började gymnasieskolan 2012, inte fick sin gymnasieexamen eller ett studiebevis inom de 

tre år som gymnasieskolan omfattar. På de högskoleförberedande programmen är andelen 

elever som tagit en gymnasieexamen inom tre år något högre, jämfört med elever på 

yrkesprogrammen som många gånger slutför sina studier under längre tid än tre år (Ashing, 

Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar, 2015). 

  

I en statlig offentlig utredning (2013:13) framkommer det att arbetslösheten bland ungdomar 

utanför gymnasieskolan är hög samt att etableringsåldern ökat de senaste decennierna. 

Tidigare anställningsformer har till viss del ersatts med kortvariga och tillfälliga anställningar. 

Detta har bidragit till att ungdomar idag har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Därmed har utbildning blivit allt viktigare samtidigt som kraven på utbildning har ökat. De 

ungdomar som inte arbetar eller studerar är därför mer utsatta och har stora svårigheter att 

etablera sig på arbetsmarknaden. För dessa ungdomar behövs insatser bland annat i form av 

stöd för att hjälpa dem tillbaka till utbildning eller för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. 

Ungdomar som har en gymnasieutbildning klarar sig relativt bra på arbetsmarknaden jämfört 

med de som avbrutit eller som aldrig påbörjat en gymnasieutbildning. 

  

Unga som varken arbetar eller studerar har ofta en historia som innefattar tidigare 

skolmisslyckanden och olika typer av sociala problem. Detta leder många gånger till dålig 

självkänsla hos dessa individer och svårigheter att hantera enklare vardagssituationer och 

aktiviteter. Dessa ungdomar är till stor del utrikesfödda och bland dem finns de som nyligen 

anlänt till Sverige. Psykiska funktionsnedsättningar är vanligt förekommande. Dessa individer 

är i behov av individuellt anpassade åtgärder och insatser (SOU 2013). 

Arbetslösheten bland unga har dock minskat 2015 och 2016, men vissa har fortfarande stora 

svårigheter att få ett arbete och det är framförallt unga med någon funktionsnedsättning och 

unga som vistats i Sverige en kort tid som har det svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. 

(Ashing 2015). 

  

Den 1 januari 2015 fick kommunerna i uppdrag av regeringen att erbjuda lämpliga och 

individuellt anpassade åtgärder för ungdomar mellan 16-20 år, uppdraget kom att kallas “Det 

kommunala aktivitetsansvaret” (KAA). Detta gäller de ungdomar som står utanför 

gymnasieskolan. Uppdraget är lagstadgat och kommunerna har en skyldighet att föra register 

över de ungdomar som inte genomfört eller fullföljt en gymnasieutbildning (Skollagen 29 kap 

9 §, 2010). 

  

Som kommande studie- och yrkesvägledare ser jag detta som ytterst relevant för mig att 

studera. I mitt arbete kommer jag säkerligen att stöta på ungdomar som hamnat eller är på väg 

att hamna i utanförskap genom att de avbrutit sina studier eller aldrig börjat studera. 
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Särskilt intressant är därför att utforska hur vägledningen ser ut för dessa ungdomar. Studien 

baseras på intervjuer med personal som är verksamma inom KAA och studie- och 

yrkesvägledare från komvux, i en mellanstor kommun  i norra Sverige. 

  

Jag tror att vi som studie- och yrkesvägledare och med vår 

kompetens inom exempelvis karriärteorier, som eftersträvar att förklara vad det finns för 

faktorer som påverkar oss och våra val, kan vara användbart i mötet med dessa ungdomar. De 

alla lyfter fram olika aspekter kring val och valprocesser och med bra kunskap om dem kan de 

tillsammans vidga våra perspektiv. 

När unga får möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden följer en rad fördelar för såväl 

individen som för samhället (Olsson 2014). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva och analysera den vägledning som finns tillgänglig för de 

ungdomar som omfattas av det Kommunala aktivitetsansvaret beskrivet i Skollagen (2015) i 

en kommun. 

• Hur ser de handledare respektive studie- och yrkesvägledare på behovet av vägledning 

för de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret? 

• Hur ser handledare respektive studie- och yrkesvägledare på frågan om en studie- och 

yrkesvägledare kan vara en resurs för de ungdomar som står utanför gymnasieskolan? 

  

1.2 Begreppsförklaringar 

 Begrepp som är återkommande i studien förklaras och återfinns här. 

• Det kommunala aktivitetsansvaret förkortas som KAA och förekommer i stor 

utsträckning i studien. 

• Unga som varken arbetar eller studerar syftar till unga mellan 16-19 år som inte 

påbörjat eller avbrutit en gymnasieutbildning. 

• De studie- och yrkesvägledare som deltagit i studien arbetar på komvux men är 

anställda av kommunen för vägledning för alla vuxna över 20 år som är i behov av 

vägledning. 

• Deltagare är de ungdomar som är inskrivna inom det kommunala aktivitetsansvaret. 

  

1.3 Disposition 

I bakgrundsavsnittet, kapitel två presenteras tidigare forskning inom de områden som syftar 

till att studeras. Främst kommer en beskrivning av det kommunala aktivitetsansvaret och dess 

verksamhet. Sedan behandlas ungas övergångar och studie- och yrkesvägledning. Därefter, i 

kapitel tre presenteras bland annat den valda forskningsmetoden och intervjupersonerna. I 

kapitel fyra redovisas resultatet av den insamlade empirin. Kapitel fem innehåller en 

resultatanalys, där resultatet kopplas till den tidigare forskningen som presenteras i kapitel 

två. Resultatanalysen följs utav en diskussion kring resultatet av studien. Slutligen presenteras 

en metoddiskussion kring rapporten eventuella brister och förtjänster samt förslag till vidare 

forskning. 

  



3 
 

2. Bakgrund 
  

Detta avsnitt inleds med en bakgrund och beskrivning av det kommunala aktivitetsansvaret. 

Här presenteras litteratur, rapporter och andra relevanta källor gällande arbetet med de unga 

vuxna som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar. Vidare fortsätter avsnittet med en 

beskrivning av ungas övergångar som följs av en redogörelse av studie- och yrkesvägledning 

utifrån skolverkets allmänna råd för arbete med studie- och yrkesvägledning. 

2.1 Det kommunala informationsansvaret 

Kommunerna har sedan 2005 en lagstadgad skyldighet att kontakta ungdomar, under 20 år 

som inte genomfört eller fullföljt en gymnasieutbildning, i syfte att erbjuda lämpliga insatser 

och åtgärder (Ashing 2015). Den 20 juni 2012 beslutade regeringen, att en utredning skulle 

tillsättas för att undersöka hur arbetet med unga som varken arbetar eller studerar kan 

utvecklas. Utredningen syftade till att göra en översyn av det kommunala 

informationsansvaret för unga mellan 16-20 år som inte fullföljt eller genomför en 

gymnasieutbildning, detta enligt direktiv från regeringen. Det gjordes även en granskning 

gällande ansvarsfördelningen mellan stat och kommun, för att utreda om den behöver 

förtydligas när det gäller insatser för unga som varken studerar eller arbetar. Syftet med 

utredningen var att identifiera svagheter och vid behov föreslå för exempelvis 

författningsändringar samt även lämna andra förslag på hur arbetet kan förbättras med unga 

som varken arbetar eller studerar. 

 Enligt Anders Lovén (2015) tolkas det så kallade informationsansvaret olika i kommunerna. 

Många ungdomar har möjligtvis blivit kontaktade men uppföljning har uteblivit, vilket Lovén 

menar bidragit till att en del ungdomar fastnat i en sysslolös vardag med dålig ekonomi och en 

stukad självkänsla. 

  

Det presenteras i en statlig offentlig utredning (2013:13) en vision för år 2024. Det har gått tio 

år sedan förslag från utredningen genomfördes och enligt visionen har förändringar i 

verksamheterna fått effekt. Bland annat är gruppen unga under 20 år som varken arbetar eller 

studerar färre än tidigare. Vidare beskrivs det att ansvaret för ungdomar som står utanför 

gymnasieskolan har blivit tydligare för såväl stat som kommun. De unga får därmed stöd och 

hjälp vid avbruten eller ej påbörjad gymnasieutbildning och de befinner sig utanför 

gymnasieskolan under en kort tid jämför med tidigare. Enligt visionen går ungdomarna ofta 

tillbaka till utbildning eller vidare till Arbetsförmedlingen. Utvärderingar av det kommunala 

aktivitetsansvaret visar på att kommunerna år 2024 arbetar snabbt och effektivt. 

  

2.2 Det kommunala aktivitetsansvaret 

  

Det tidigare informationsansvaret ersätts den 1 januari 2015 till att även omfatta ett 

aktivitetsansvar. Kommunerna får i uppdrag att utifrån skollagen se till att unga som varken 

arbetar eller studerar erbjuds lämpliga individuella insatser och åtgärder. Insatserna ska sättas 

in tidigt och utgå från varje enskild individs behov (Skolinspektionen 2016). Hemkommunen 

har ansvaret att kontinuerligt hålla sig informerad om de ungdomar under 20 år som inte har 

genomfört eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, 

gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. De ungdomar som faller inom denna kategori 

ska inom ramen för kommunens ansvar erbjudas individuella åtgärder som är lämpliga för 

denne. I första hand ges dessa insatser i syfte att motivera individen att påbörja eller återuppta 

och avsluta en utbildning. Kommunerna är ålagda att dokumentera sina åtgärder på lämpligt 
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sätt. Kommunen ska även föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret 

(Skollagen 2010:800 9 § kap 29). 

  

Utifrån förändringar i lagstiftningen från 2015 gällande kommunernas aktivitetsansvar, har 

Skolinspektionen på uppdrag av regeringen granskat kommunernas arbete med 

aktivitetsansvaret (Skolinspektionen 2016). 

  

Skolinspektionen (2016) har granskat om kommunerna erbjuder individuella insatser som i 

första hand syftar till att få tillbaka de unga som varken arbetar eller studerar i utbildning. 

Granskningen innefattar även huruvida kommunerna har ett strukturerat och kontinuerligt 

arbete med dessa ungdomar. Skolinspektionen riktade även fokus på att undersöka 

om kommunerna följer upp och utvärderar arbetet med de individuella insatser som sätts in, 

och hur de går vidare med lämpliga åtgärder utifrån resultatet. 

  

Granskningen från Skolinspektionen visar att 15 av de 16 kommunerna som granskats inte 

lyckats identifiera de ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar eller att de 

har ansträngt sig tillräckligt för att etablera en kontakt med de unga. Det skiljer sig mellan 

kommunerna vilka åtgärder som behöver göras i deras arbete. En del kommuner behöver 

arbeta fram helt nya system och rutiner medan andra har mindre brister som behöver ses över. 

Bristerna i kommunerna, vare sig de är små eller stora, får tillsammans negativa konsekvenser 

för de unga som omfattas av ansvaret. Detta indikeras genom att det enligt granskningen är 

okänt vad hälften av de unga som ingår i målgruppen för kommunernas granskning har för 

sysselsättning. Trots ett flertal brister framkommer det i granskningen att insatser pågår för att 

utveckla aktivitetsansvaret. Däremot kvarstår det mycket arbete till att nå de mål som 

lagstiftningen syftar till. Det framkommer i granskningen också att tio av kommunerna inte 

kan möta de behov som finns hos de unga som varken arbetar eller studerar, detta trots en 

etablerad kontakt. I de kommuner som granskats finns ett flertal yrkesgrupper som har 

erfarenhet av arbete med unga, exempelvis kuratorer och studie- och yrkesvägledare. Dock 

utnyttjas inte deras kompetenser när de ungas behov ska bedömas. Till följd av detta kartläggs 

inte de ungas behov på ett heltäckande sätt. Detta i sin tur bidrar till att kommunerna inte helt 

och hållet kan tillgodose de ungas förutsättningar, behov och önskemål utifrån kommunens 

skyldighet att erbjuda lämpliga individuella insatser. I takt med att de unga utvecklas och och 

hittar nya mål på vägen till utbildning behöver kommunerna ta hänsyn till detta i deras arbete. 

Kommunerna behöver även ha rutiner för uppföljning av de insatser som erbjuds och vid 

behov erbjuda nya alternativ för individen. Dock enligt Skolinspektionen saknar många av de 

granskade kommunerna rutiner för just uppföljning och utvärdering på individnivå. Utifrån 

intervjuer med de unga konstateras det att det ofta saknas en flexibel planering med åtgärder 

utifrån de ungas olika förutsättningar behov och önskemål. 

 

Den 25 juni 2015 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare, med uppdraget att se 

över och förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer 

på nationell, regional och lokal nivå gällande insatser för unga som varken arbetar eller 

studerar. Inger Ashing utsågs som särskild utredare och utredningen fick namnet, 

Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11). 

  

2.3 Ungas övergångar 

Lisbet Lundahl (2011) beskriver i en artikel från European Educational Research Journal att 

ungas övergångar från skola till arbete idag är osäkra och det tar lång tid för unga att etablera 

sig på arbetsmarknaden. Detta är inte något unikt för Sverige, utan dessa osäkra övergångar 

gäller även unga européer. Den klassiska frågan, ”vad vill du bli när du blir stor?” är en fråga 
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som kan besvaras på många sätt. Enligt en statlig offentlig utredning (2006) framkommer det 

att åldern för etablering på arbetsmarknaden på mindre än två decennier blivit markant högre. 

Från 21 år i början av 1990- talet till 28 år knappt två decennier senare. Vidare skriver 

Lundahl om de sällan återkommande möjligheterna för elever i skolan att öka medvetenheten 

om sina egna förmågor och möjligheter i förhållande till en alltmer komplex och föränderlig 

miljö. Enligt Watts och Sultana, 2004; Lundahl & Nilsson, 2009 (refererad i European 

Educational Research Journal, 2011) lyfter de fram att den vägledning som finns tillgänglig 

för studenter i Sverige inte är integrerad i undervisningen, som den enligt skolverket ska vara. 

Vägledning är ett begrepp som tidigt formulerades som ett ansvar för hela skolan där avsikten 

var att utbildning, arbetsliv och elevers val av framtid integreras i skolans alla ämnen. Studie- 

och yrkesvägledning har en betydande del i det livslånga lärandet och som stöd i en individs 

konstant pågående karriärutveckling (Skolverket 2013). 

  

Lundahl (2010)  beskriver en arbetsmarknad som är under en ständig förändring. Individer 

förväntas ta ett allt större ansvar över sin egen karriärutveckling och själva värdera de val och 

möjligheter som finns. Enligt Lundahl (2010) är detta problematiskt i och med den snabba 

utvecklingen på arbetsmarknaden. Redan i grundskolan ställs eleverna inför en allt större 

utmaning att göra val i och med den ökade mängden gymnasieprogram. Utvecklingen på 

arbetsmarknaden sker hastigt och behovet av kunskaper och kompetenser medför krav på 

vägledning inför val av studier och yrken (Svenskt Näringsliv 2016). Betydelsen av 

vägledning blir därmed allt större i ett samhälle där människor förväntas ställa om och ibland 

byta yrkeskarriär (Lovén 2014). 

  

De senaste decennierna har etableringsåldern bland ungdomar blivit högre och arbetslösheten 

ökat. Kortvariga och tillfälliga anställningar är vanliga och bidrar till att ungdomar har det 

svårt att etablera sig på arbetsmarknaden (SOU 2013). Nilsson och Bäckman (2014) beskriver 

att inkomst är den viktigaste aspekten när det gäller arbete, men de vill även lyfta fram 

betydelsen av att det skapar sociala relationer, delaktighet och bidrar till en strukturerad 

vardag. 

  

Utbildning är därmed viktigt och kraven på utbildning har ökat. Ungdomar med en 

gymnasieutbildning klarar sig förhållandevis bra på arbetsmarknaden jämfört med de som 

avbrutit eller aldrig påbörjat en gymnasieutbildning. De ungdomar som varken arbetar eller 

studerar har stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden (SOU 2013). Lena Lidström 

(2009) skriver i sin avhandling En resa med osäkra mål att ungdomar tillbringar mer tid i 

utbildningssystemet och att ungdomsgenerationen idag är den mest välutbildade. Ändå har 

unga allt svårare att förankra sig i arbetslivet. Faktorer som bland annat ligger till grund för 

detta är ekonomiska omvandlingar och ökade kompetenskrav i arbetslivet. 

  

Arbetslösheten har negativa effekter för såväl individen utanför arbetsmarknaden som för 

samhället. Enligt forskning ökar risken för social exkludering vid långvarig arbetslöshet. En 

social exkludering som innebär bland annat ekonomisk utsatthet, sämre boendevillkor, svaga 

sociala nätverk, svårt med kontakt med myndigheter samt hälsoproblem (Olsson 2014). 

 

2.4 Studie- och yrkesvägledning 

  

Enligt OECD kan vägledning beskrivas på följande sätt: 

  

Career guidance refers to services intended to assist people, of any age and at 

any point throughout their lives to make educational, training and occupational 
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choices and to manage their careers. Career guidance helps people to reflect on 

their ambitions, interests, qualifications and abilities. It helps them to 

understand the labour market and education systems, and to relate this to what 

they know about themselves. Comprehensive career guidance tries to teach 

people to plan and make decisions about work and learning. Career guidance 

makes information about the labour market and about educational opportunities 

more accessible by organising it, systematising it, and making it available when 

and where people need it (OECD 2004, 19). 

  

Studie- och yrkesvägledning är en central del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs 

ständigt pågående karriärprocess (Lovén 2015). Enligt EU innefattar det livslånga lärandet 

samtliga aktiviteter som en person deltar i med syfte att förbättra sina kunskaper, sina 

färdigheter eller sin kompetens inom något område. (Statistiska Centralbyrån 2005.) 

  

Studie- och yrkesvägledning kan ske i både vid och snäv bemärkelse. Vägledning som sker i 

vid bemärkelse syftar till att ge elever kunskaper och färdigheter för att ges förutsättningar till 

att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Det kan exempelvis vara praktiska 

arbetslivserfarenheter, studiebesök och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom. 

Den vägledning som sker i snäv bemärkelse kan ges i form av vägledningssamtal, såväl 

individuellt som i grupp. Detta syftar till att ge eleven möjlighet att reflektera över olika 

alternativa framtidsvägar, drömmar och så vidare. Elevens behov och förutsättningar måste 

ligga till grund för den studie- och yrkesvägledning de erbjuds. Vägledningen måste även 

anpassas för att på bästa sätt bistå eleven att gå vidare i sin valprocess. För att eleven ska 

kunna göra väl underbyggda val behöver eleven en tydlig och strukturerad studie- och 

yrkesvägledning, som ska genomföras på ett professionellt sätt och utgår från vetenskapligt 

beprövade metoder och teorier. Inom studie- och yrkesvägledning finns en mängd 

vägledningsmodeller som grundar sig på olika karriärteorier (Skolverket 2013). 

Skollagen lyfter fram att eleverna i alla skolformer (inte förskola och förskoleklass) ska ha 

tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför framtida 

studie- och karriärsval kan tillgodoses. Detta gäller även de som planerar påbörja en 

utbildning (2010:800 kapitel 2 § 29). Syftet med studie- och yrkesvägledning är att eleven 

utifrån sina egna förutsättningar ska bli medveten om sig själv, bli medveten om olika 

alternativ, lära sig att fatta beslut och lära sig att genomföra sina beslut (Skolverket 2013). 

  

Kommunerna har ett ansvar att i vissa fall ge information till kommuninvånarna om 

möjligheter till studier med utgångspunkt i skollagen. Detta gäller ungdomar och vuxna som 

befinner sig utanför gymnasieskolan eller motsvarande skolform, utan en genomförd och 

avslutad utbildning. De står ofta inför en svår situation på arbetsmarknaden och riskerar att 

hamna i utanförskap. Det är därmed viktigt att dessa individer kontaktas och erbjuds 

utbildningsalternativ utifrån individuella behov och förutsättningar (Skolverket 2013). 

  

För att stödja den enskilde individens studie- och yrkesvalsprocess har skolan ett viktigt 

ansvar att erbjuda särskilda vägledningssamtal inom ramen för studie- och yrkesvägledning. 

Syftet med vägledningen är att eleven ska ges rätt verktyg för att själv kunna hantera 

valsituationer och därmed göra väl underbyggda val när det gäller studier och yrken. För att få 

stöd i den processen behöver eleven ha tillgång till strukturerade vägledningssamtal. Dessa 

vägledningssamtal kan ske såväl i grupp som individuellt. Vägledaren behöver utgå från 

elevens behov och förutsättningar i val av exempelvis samtalsmetod (Skolverket 2013). 
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Jutdal (2015) beskriver att samverkan mellan skola och arbetsliv är en utmaning.  Tidsbrist är 

ofta en faktor som försvårar samverkan. I övrigt kan en annan orsak vara brist på samordning 

mellan arbetsmarknads-, närings- och utbildningspolitiken från regeringens sida. Vilket bidrar 

till att kommunerna inte ges stöd i att skapa en struktur för samverkan. Enligt Jutdals 

undersökning underlättar arbetet med samverkan i de kommuner där kontakter med arbetslivet 

samordnas av kommunen. För att hela skolan ska ta ansvar för studie- och yrkesvägledningen 

menar Jutdal att stöd och engagemang från skolledningen är av stor vikt. Det krävs även att 

rektor skapar en gemensam målbild för hur vägledningen på skolan ska se ut samt att alla ges 

rätt förutsättningar för att underlätta samverkan mellan olika yrkesgrupper, i skolan. Studie- 

och yrkesvägledning som hela skolans ansvar är en viktig framgångsfaktor betonas i Lovéns 

(2015) forskningsöversikt. Vidare lyfter Jutdal (2015) fram att oavsett hur kommunen 

organiserar studie- och yrkesvägledningen är det gynnsamt om kommunens vägledare har 

möjlighet att arbeta tillsammans. 
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras den datainsamlingsmetod som använts i studien. Här beskrivs även 

urvalet av respondenter, genomförandet av intervjuer, bearbetning av empirin, etiska 

överväganden, studiens tillförlitlighet och hur jag analyserar den insamlade empirin. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

 Denna studie har en kvalitativ ansats. Ett kvalitativt förhållningssätt inriktar sig på att studera 

hur människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten och att den är en individuell, 

social eller kulturell konstruktion (Backman 2016). Den kvalitativa forskningsintervjun ger en 

beskrivning av det som undersöks utifrån undersökningspersonernas synvinkel (Kvale och 

Brinkmann 2014 ). 

Som ett första steg innan forskningsarbetet inleds behöver författaren enligt Backman (2016) 

ta del av tidigare dokumentation, så kallad litteraturgranskning. Litteraturgranskning syftar till 

att ge en bakgrund och en överblick inom det forskningsfält som avses undersökas. Jag hittade 

relevant litteratur genom att använda skolbibliotekets söktjänst samt google.se (sökord “Det 

kommunala aktivitetsansvaret”). I och med detta gjordes också en avgränsning av vad studien 

ska innehålla, det vill säga en avvägning mellan vad som ska rapporteras och vad som ska 

utelämnas (Backman 2016). Detta för att området som studien grundar sig på är stort och 

tiden för arbetet är begränsat. 

  

Jag har i studien använt mig av bland annat tidigare utredningar, rapporter, artiklar, böcker 

och olika internetsidor för datainsamling. Därefter sorterade jag ut och sammanställde den 

empiri som var lämplig för rapporten. Detta bidrog till att jag hade en bra grund inför 

intervjuerna. Utifrån  det område jag önskade undersöka och utifrån den insamlade datan 

komponerades en intervjuguide ihop, som användes vid samtliga intervjuer med handledare 

verksamma inom det kommunala aktivitetsansvaret. Intervjuguiden utformades med fyra 

teman som speglar studiens forskningsfrågor (se bilaga 2). Dock nödgades jag att revidera 

intervjuguiden på grund av att jag saknade informanter. Min avsikt var att intervjua fler 

verksamma inom aktivitetsansvaret, för att få en heltäckande uppfattning utifrån flera 

individers perspektiv. Jag fick därmed göra ett övervägande gällande studiens 

datainsamlingsmetod, om det var lämpligt med kvalitativa intervjuer för min undersökning 

eller om jag skulle vara tvungen att komplettera med någon annan datainsamlingsmetod. 

Ett försök att upprätta en kontakt med personer som genom sitt arbete kommit i kontakt med 

den undersökta verksamheten. Jag kontaktade kommunens studie- och yrkesvägledare, med 

vetskapen att de vid några tillfällen varit behjälpliga för ungdomar som omfattas av det 

kommunala aktivitetsansvaret. Jag fick kontakt med två studie- och yrkesvägledare som var 

villiga att delta i min undersökning. Intervjuguiden utformades på liknande vis som den första 

intervjuguiden, men med vissa justeringar. 

Jag har använt mig av personliga semistrukturerade intervjuer. Personliga intervjuer innebär 

ett möte mellan en intervjuare och en informant (Denscombe 2009). Deltagarna intervjuades 

därför en åt gången, dock med undantag av intervjun med kommunens studie- och 

yrkesvägledare, där de föredrog att intervjuas tillsammans.Vid användning av 

semistrukturerade intervjuer kan intervjuaren enligt Denscombe (2016) använda en färdig 

lista med frågor och ämnen som ska behandlas under intervjun. I syfte att få en föreställning 

av informantens personliga upplevelser. Emellertid är det viktigt att den intervjuade lämnas 

utrymme för att utveckla sina tankar och synpunkter. Detta genom att intervjuaren är flexibel 

när det gäller ordningsföljden på frågorna. 
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3.2 Urval och avgränsningar 

Valet av respondent måste utgå från studiens syfte och ha relevans för undersökningen och 

dess frågor (Denscombe 2009). Jag har använt mig av ett subjektivt urval av informanter. 

Med det menas att valet av informanter väljs ut med utgångspunkt i att passa för 

undersökningens syfte. Urvalet innebär att forskaren kontaktar informanter som är tillgängliga 

och kan tänkas bidra med information som är aktuell för undersökning (Denscombe 2009). De 

informanter som är verksamma inom KAA intervjuades eftersom syftet med studien var att 

beskriva och analysera vilka stödinsatser som finns tillgängliga för de ungdomar som 

omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret samt att undersöka studie- och 

yrkesvägledarens roll. Jag kontaktade en samordnare för KAA via e-post för att komma i 

kontakt med flera informanter. Jag bifogade ett missivbrev till personer verksamma inom 

KAA, där jag bland annat beskrev varför jag önskade kontakt och syftet med studien. Därefter 

bokades tid med tre informanter som var villiga att delta i studien genom att ställa upp på 

intervju. När all insamling av data var avklarad genomfördes en urvalsprocess för att fastställa 

vilket material som skulle användas i studien (Backman 2016). Då även inräknat med 

eventuella bortfall från intervjuerna. 

3.3 Intervjupersonerna 

I studien intervjuas fem personer varav tre verksamma inom det kommunala aktivitetsansvaret 

och två studie- och yrkesvägledare verksamma på komvux med en kännedom om arbetet på 

KAA . Detta för att få en bild av verksamheten som baseras på deras erfarenheter och 

kompetenser. De tre informanter från KAA arbetar alla som handledare.  Genom att använda 

sig av en kvalitativ intervjumetod menar Trost (2010) att de svar som framkommer från de 

som intervjuas, ofta är komplexa och informationsrika. 

  

Handledare 1 har läst fristående kurser på eftergymnasial nivå med fokus på utveckling 

och internationellt samarbete och på detta sätt satt ihop och utformat ett eget program, med 

en omfattning på cirka 240 hp (högskolepoäng). Arbetar som handledare på KAA sedan ett 

år tillbaka. 

Handledare 2 är utbildad personalvetare. Arbetar som handledare på KAA sedan knappt 

ett år. 

Handledare 3 är utbildad lärare, årskur 4-9. Anställd som arbetsförmedlare men arbetar 

som handledare i projekt på KAA, med vissa uppgifter från arbetsförmedlingen sedan cirka 

ett och ett halvt år tillbaka. 

Studie- och yrkesvägledare (SYV 1) är utbildad studie- och yrkesvägledare. Arbetar som 

studie- och yrkesvägledare för kommunen, sedan åtta år tillbaka. 

Studie- och yrkesvägledare (SYV 2) är utbildad studie- och yrkesvägledare. som studie- 

och yrkesvägledare för kommunen, sedan arton år tillbaka. 
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3.4 Genomförande 

I genomförandet av denna kvalitativa studie riktade jag in mig på att utföra personliga 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna var mellan 20-60 minuter långa och genomfördes 

under april 2018. Intervjuerna utfördes på informanternas arbetsplatser utifrån deras initiativ. I 

missivbrevet som skickades ut innan intervjuerna meddelade jag en önskan om att få spela in 

intervjuerna. Därmed i samband med intervjuerna tillfrågades informanterna om de godkände 

att intervjun spelades in. Denscombe (2009) menar att det finns fördelar med att spela in 

intervjuer. En utav dessa fördelar är att risken för att missa något viktigt som sägs minskar. 

Däremot lyfter han även fram nackdelar med inspelning av intervjuer, bland annat att 

informanten kan känna sig hämmad när inspelningen påbörjas, men att de flesta deltagare 

vanligtvis blir mer avslappnade efter stund. 

3.5 Bearbetning och analys 

När intervjuerna sedan var genomförda transkriberades de ordagrant. Liknande svar 

kategoriserades i teman utifrån studiens frågeställningar. De teman som nyttjades var 

bakgrund med bakgrundsfrågor, arbetet, samarbete och samverkan, vägledning 

samt  kompetensutveckling och utveckling. Denscombe (2009) uppmanar till att leta efter 

framträdande teman i flera intervjuer. Återkommande teman hos de intervjuade ger en ökad 

tillförlitlighet för studien, än enbart en persons utsaga. Utifrån informanternas svar kunde jag 

identifiera samband och likheter men även skillnader. Dessa samband, likheter och skillnader 

sammanställdes i resultatet, med rubriker kopplade till studiens frågeställningar. Irrelevant 

information för studien som framkom exkluderades. Sedan analyserades resultatet med 

utgångspunkt i den tidigare forskning på området, som presenterades i avsnittet ”Bakgrund”. 

Detta i syfte att påträffa såväl likheter som skillnader. 

3.6 Etiska överväganden 

Under studien har god forskningsetik varit en utgångspunkt. För att uppfylla detta har jag 

använt mig av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Dessa benämns som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inför 

intervjuerna meddelades informanterna om studiens syfte och därefter i samband med 

intervjun. De informeras också om att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta intervjun 

när som helst (informationskravet). Deltagarna bestämmer själva på vilka villkor de ska delta 

i studien, i enlighet med samtyckeskravet. Vidare underrättades informanterna att deras 

deltagande är anonymt och att all personlig information kommer att utlämnas 

(konfidentialitetskravet). De informerades även att allt material (dokument, intervju 

inspelningar osv.) raderas i och med avslutandet av studien och att det inte förs vidare 

(nyttjandekravet). 

Backman (2016) nämner kritiska aspekter av att använda sig av kvalitativa intervjuer på grund 

av dess känslighet gällande hur forskaren uppfattar och tolkar empirin. Tidigare erfarenheter, 

fördomar och förutfattade meningar är därmed faktorer som påverkar resultatet. Även Kvale 

och Brickman (2014) behandlar i “Den kvalitativa forskningsintervjun” kritiska synpunkter 

gällande ett kvalitativt förhållningssätt som metod och tar upp att det är en ojämlik 

maktrelation. Med det menas att samtalet inte sker mellan två jämlika, det är personen som 

intervjuar som kontrollerar situationen och innehar en kompetens inom området som 

intervjupersonen inte besitter. Denscombe (2009) lyfter även fram andra nackdelar med 

kvalitativa intervjuer, som att de exempelvis är tidskrävande att bearbeta och analysera all den 
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massiva insamlade datan. Jag upplevde inte att dessa faktorer påverkade intervjun med 

informanterna och inte heller studiens resultat. 

3.7 Undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet 

  

Validitet och reliabilitet är begrepp som avser mäta och kontrollera studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet (Trost 2010). 

  

En studie har enligt Kvale och Brinkman (2014) hög reliabilitet om andra forskare utför en 

likadan undersökning och får samma resultat. Trost (2010) lyfter fram att studiens reliabilitet 

ökar om alla intervjupersoner får ta del av samma intervjuguide, vilket betyder att samtliga 

informanter ska få samma frågor. I undersökningen användes den komponerade 

intervjuguiden vid alla intervjuer, dock fick jag formulera om frågorna i och med att jag 

intervjuade individer med olika professioner och det var viktigt i min undersökning att det 

framgick. Kvale och Brinkman (2014) lyfter fram att reliabiliteten i en studie ökar genom 

ordagrann transkribering av intervjuer, vilket gjordes med de intervjuer som ingår i studien. 

  

Validitet syftar till att kontrollera trovärdigheten av en studie, det vill säga att forskaren mäter 

det som avses mätas (Trost 2010). Intervjuguiden utgår utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Jag anser att intervjufrågorna är relevanta och syftar till att ge svar på mina 

frågeställningar. Intervjuguiden bifogas för att göra det möjligt för läsaren att ta del av hela 

arbetet och dess process. 
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4. Resultat 

I följande avsnitt presenteras de intervjupersoner som deltagit i studien. Jag har intervjuat tre 

handledare som arbetar inom det kommunala aktivitetsansvaret samt två studie- och 

yrkesvägledare verksamma för vägledning för kommunens invånare. Jag har valt att inte 

redovisa vilken den utvalda kommunen är, mer än att det är en mellanstor kommun i norra 

Sverige. Informanterna i studien kommer även de att vara anonyma, det vill säga att namn, 

kön, ålder och så vidare inte kommer att redovisas. Jag har valt att presentera 

intervjupersonerna som handledare 1, 2, 3, samt SYV 1 och 2. Därefter redovisas resultatet 

utifrån rubriker kopplade till studiens frågeställningar. I resultatet beskrivs informanternas 

arbetsuppgifter och vilka stödinsatser som finns tillgängliga för de ungdomar som omfattas av 

det kommunala aktivitetsansvaret.Det beskrivs även studie- och yrkesvägledarens roll inom 

ramen för detta uppdrag. 

4.1.Centrala arbetsuppgifter 

De handledare som deltagit i studien har alla liknande arbetsuppgifter, förutom handledare 2 

som även utför vissa uppdrag för arbetsförmedlingen. 

  

Informanterna inom KAA berättar om deras arbetsuppgifter som handledare där personliga 

möten och relationsskapande är en central del. De handleder och coachar individer mellan 16-

19 år som på något vis står utanför skolan. En stor del av deras arbetsuppgifter är uppsökande 

verksamhet. Att försöka få tag på elever, vilket sker på olika sätt. Bland annat söker de elever 

via telefon, sms och e-post, men de skickar även hem brev och är eleven under 18 år, är det 

föräldrarna som kontaktas. I vissa fall görs också hembesök. Den uppsökande verksamheten 

är tidskrävande och många ungdomar är svåra att få tag på. Informanterna beskriver att det 

finns mycket samarbete med skolorna som slussar elever som är påväg att lämna skolan. 

  

Det första mötet med ungdomen och eventuellt föräldrar är ett inskrivningssamtal om de är 

redo att skrivas in direkt, men detta samtal kan även vara ett informationssamtal, där 

handledarna informerar om verksamheten. Det ska även tilläggas många ärenden inkommer 

via socialtjänst, föräldrar och arbetsförmedling. Enligt informanterna arbetar de på KAA efter 

tre spår, utvecklingsspåret, arbetsspåret och studiespåret, där de menar på att alla befinner sig 

i ett utvecklingsspår i och med att det finns en anledning till varför de inte går i skolan eller 

har någon annan sysselsättning. Ett flertal kanske behöver hitta sig själv på ett eller annat sätt 

beskriver handledare 2. Till exempel om en deltagare är över 18 år och inte är tillräckligt 

studiemotiverad kanske arbetsspåret är något som passar. 

  

Det finns även två handledare som arbetar aktivt med arbetsspåret. Studie- eller 

utbildningsspåret är mer sammankopplat med skolorna, där en etablerad kontakt finns. 

Deltagare som befinner sig i studiespåret kanske har gjort ett felval och vill börja studera igen. 

Utgångspunkten i studiespåret är just studier. Handledare 2 berättar vidare att det finns ett rent 

och skärt utvecklingsspår som innebär att de varken är mottagliga för arbete eller studier. 

”Skolan kan ibland vara väldigt fyrkantig, och det passar ju inte alla” (Handledare 2). 

  

De deltagare som befinner sig i utvecklingsspåret vet många gånger inte vad de vill och vill 

hitta sig själva. De kan behöva bygga upp sitt självförtroende och allt därtill. Informanterna 

upplever att det är mycket som ska på plats innan ungdomarna är mottagliga eller redo att ta 

nästa steg. 
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Handledare 3 arbetar till stor del även med överflyttning av deltagare fyllda 20 år, var de ska 

ta vägen sedan. De andra handledarna arbetar också med överflyttning, men handledare 3 

betonar att denne arbetar med detta i störst utsträckning i och med sitt uppdrag som 

arbetsförmedlare och att deltagarna vanligtvis skrivs in på arbetsförmedlingen. En del i 

uppdraget innefattar uppföljning av deltagaren, främst de unga som är under 20 år men även 

de över 20 år i vissa fall. 

  

De studie- och yrkesvägledare som medverkat i undersökningen arbetar med samma uppdrag, 

med fokus på vägledning i både snäv och vid bemärkelse, för kommunens invånare och har 

därmed liknande arbetsuppgifter. De arbetar i en grupp om åtta studie- och yrkesvägledare, 

där alla arbetar heltid och de har ett bra fungerande samarbete med varandra. 

  

Informanterna berättar om deras arbetsuppgifter som studie- och yrkesvägledare på komvux. 

Deras arbetsuppgifter är varierande och syftar till att bistå kommunens vuxna med vägledning 

inför bland annat val av studier och vid karriärbyten. Individer i behov av vägledning kan 

komma i kontakt med studie- och yrkesvägledarna på ett flertal olika sätt. De är behjälpliga 

för frågor, information om exempelvis studier, utbud av utbildningar på komvux och utbud 

hos externa utbildningsanordnare och så vidare, genom telefon, e-post och ”drop-in” samtal. 

Det framkommer även att de arbetar med uppsökande verksamhet som bland annat innebär att 

de är synliga på olika evenemang där de kan svara på frågor, lämna information och berätta 

om sin verksamhet. Ytterligare en arbetsuppgift är att bland annat ge information för elever 

som studerar på SAS-grund (svenska som andraspråk på grundläggande nivå), SVA (svenska 

som andraspråk) och komvux. Beroende på vad de studerar skiljer sig informationen åt, men 

många gånger riktas stort fokus på studier av olika slag. Enskilda vägledningssamtal är en 

central del i deras arbete, där variationen är mycket stor på vad den sökande har för behov och 

förväntningar. 

 

Kommunen arbetar med insatser för exempelvis långtidsarbetslösa och ungdomar utanför 

studier och arbete. Arbetsmarknadsenheten sköter om UC (utvecklingscentrum) och KAA där 

de förvaltar ärenden med inriktning på bland annat individer utanför arbete och studier. De 

erbjuds där en rad insatser och åtgärder med fokus på utbildning och arbete. Informanterna 

bidrar med vägledning för UC vid några tillfällen per termin. Det är främst vuxna över 20 år 

som erbjuds kontakt med studie- och yrkesvägledarna från komvux, men vid ett fåtal tillfällen 

har de även träffat ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. De är även 

behjälpliga genom stöttning till andra aktörer, som exempelvis arbetsförmedlingen, 

socialtjänsten och försäkringskassan. 

 4.3 Insatser och åtgärder 

Informanterna berättar att en del ungdomar som de lyckats få kontakt med har ”fallit mellan 

stolarna” och i vissa fall stått utanför skolan en längre tid. 

Vidare förklarar de vilka insatser och åtgärder de erbjuder de unga som omfattas av ansvaret 

samt vilken funktion verksamheten har. För de individer som är inskrivna finns ett flertal 

insatser och åtgärder tillgängliga och de belyser att det är individuellt anpassade. 

Informanterna poängterar att verksamheten är frivillig, men att kommunen är skyldig att hålla 

sig informerad samt att fortsätta erbjuda aktivitet. Därmed upplevs verksamheten som kravlös, 

vilket de nämner flera gånger. Handledare 3 konstaterar att de ställer krav på ungdomarna, 

men i och med att deltagandet är frivilligt inträffar det att deltagare väljer att lämna när krav 

ställs. Fortsättningsvis beskriver handledare 3 att deltagare som har lämnat, inte återkopplar 
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eller är utan sysselsättning kontaktas var tredje månad, då de enligt ansvaret behöver hålla sig 

löpande uppdaterad vad ungdomarna gör.”Efter 3 månader är man okänd” (Handledare 3). 

  

En viktig del enligt handledarna är att de arbetar mycket med uppmuntran. De understryker att 

varje steg är betydelsefullt, vilket innebär att de är positivt inställda till att deltagare dyker upp 

och är tydliga med att förmedla det till den unga. Många av ungdomarna behöver få rutiner 

och komma i aktivitet för att få en meningsfull vardag. Här betonar de återigen att få krav 

ställs och att de arbetar utifrån var individen befinner sig. Det kan vara allt från att komma 

och spela spel till att få hjälp med att komma i arbete eller tillbaka i utbildning. 

I grunden är det samtal som erbjuds för att kartlägga individen. Handledarna hjälper 

deltagarna att söka arbete, praktik och utbildning men att det sistnämnda enbart blir en 

punktinsats då det i nuläget inte finns någon möjlighet att studera på KAA. Detta är något som 

handledare 3 ser som önskvärt i någon form inom snar framtid. Detta är ingen skola betonar 

hen men att ett utarbetat samarbete gällande studier är välkommet. 

  

Många av ungdomarna har problem med sitt mående på något sätt. De upplever att många har 

bekymmer med psykisk ohälsa och utifrån deras behov finns det två KBT-terapeuter (kognitiv 

beteende terapi) att tillgå. De unga som är inskrivna får även göra studiebesök, på bland annat 

olika arbetsplatser. Det bjuds dessutom in föreläsare med fokus på olika teman. 

Föreläsningarna kan vara såväl inspirerande som informerande. Ett exempel alla tre 

informanter nämner är en musikproducent från Stockholm som berättade om sin 

svårorienterade väg fram till att idag kunna leva på musiken. 

  

Handledare 3 lyfter att coachande också är en stor del och att hen många gånger hjälper 

deltagare över 18 att etablera en kontakt med arbetsförmedlingen vid behov utifrån individens 

förutsättningar och önskningar. Förutom hjälp med att söka arbete, praktik, 

 och utbildning kan handledarna bistå med hjälp att söka aktivitetsstöd, hur man sätter upp sig 

i bostadskö och så vidare. Deras huvudfokus är dock att få individerna tillbaka i studier, vilket 

är målet med verksamheten. De framhåller att ungdomarna ofta har en lång väg dit och att 

fokus ligger på att ta ett steg i taget för att övervinna olika typer av hinder. Motivering är ett 

ledord och det arbetas mycket med motiverande aktiviteter, föreläsningar och även samtal. 

Handledare 2 lyfter fram att de alltid arbetar utifrån individen och att de trixar och fixar för att 

hjälpa deltagarna utifrån deras behov. Hen nämner att de ibland ”dealar” med IM 

(introduktionsprogrammen) och att deltagaren kan studera ett ellet två ämnen där men att det 

inte hör till vanligheterna. 

 

Informanterna från komvux berättar att de insatser som erbjuds till kommunens invånare 

varierar utifrån individuella behov och förutsättningar. De lyfter återigen fram att stort fokus 

riktas mot enskild vägledning, där en stor del innefattar hjälp med ansökningar, uträkningar av 

poäng och betyg samt upprättande av individuella studieplaner, men även ett fåtal ”renodlade” 

vägledningssamtal utifrån karriärteorier, metoder och vägledningsmodeller. 

4.4 Samarbete och samverkan 

Informanterna framhåller att samarbete och samverkan med andra professioner är av stor vikt 

för deras arbete. 

  

Handledare 2 berättar att de är öppna för samarbeten på olika håll samt att de kartlägger 

möjliga samarbeten utifrån vilka behov som finns. De instanser och aktörer de i nuläget har 

ett utbrett samarbete med är bland annat BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin), där de har en 
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bra tvåvägskommunikation samt arbetsförmedlingen och försäkringskassan. I övrigt har de ett 

stort samarbete med socialtjänsten på olika sätt och de framhåller att samarbetet hela tiden 

förbättras och en stor del i detta är att de som arbetar med försörjningsstöd och är en del av 

socialtjänsten finns i samma byggnad som KAA. 

  

”De är ju det, skolan och socialtjänsten som är mest. Socialtjänsten blir så 

naturligt genom att de sitter här, nu sitter ju många här men innan satt det tre 

stycken. Det är skolan och socialtjänsten som det sker mest samverkan med” 

(Handledare 3). 

  

De lyfter fram att samverkan och samarbete med skolorna kanske är en av de största förutom 

socialtjänsten. Det gäller såväl friskolorna som de kommunala skolorna och då även på både 

grund- och gymnasienivå. Arbetsmarknadsenheten sköter om praktiksamordning och det finns 

ett bra samarbete mellan dem, vilket är viktigt för att få ut de elever som vill och har behov av 

praktik framför exempelvis studier. Handledare 3 beskriver även att det finns ett samarbete 

med studie- och yrkesvägledare från komvux. 

  

”Det är ju också en stor samarbetspartner, det borde jag ju ha sagt, studie- och 

yrkesvägledare faktiskt, dels så kommer det ju studie- och yrkesvägledare hit en gång i veckan 

från komvux och ibland från SFI (svenska för invandrare). Men samarbetet med studie- och 

yrkesvägledare från komvux fungerar väldigt bra, även om det kan bli nej liksom, jag har ju 

pratat om att de är för unga och så men även där tycker jag att vi lyckats få till några 

planeringar för just dem här som är undantag” (Handledare 3). 

  

Handledare 2 lyfter fram att etablerade samarbeten bidrar till ”förkortade” 

kommunikationsvägar, vilket innebär att handledarna vet var och till vem de ska vända sig till 

och att det många gånger finns en direktkontakt. 

  

Intervjupersonerna från komvux berättar att det finns ett utbrett samarbete med andra 

professioner och aktörer. 

 

Deras huvuduppgifter enligt SYV 1 är att möta alla vuxna *****bor, med vägledning, 

information, uppsökande verksamhet, samtal, drop-in. SYV 2 lyfter fram samarbeten med 

lärare (främst på komvux), gymnasieskolorna och andra myndigheter. Vidare stöttar de andra 

aktörer som arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänsten, arbetsmarknadsenheten 

och kompletterande aktörer till arbetsförmedlingen samt även kriminalvården. De har även en 

viss samverkan med närliggande kommuner men också med andra kommuner jämnstora med 

den de är verksamma i. Detta för att jämföra kvalitén, men även för att se hur de andra 

kommunerna arbetar för att få idéer om hur verksamheten kan förbättras. 

4.5 Tillgänglig vägledning 

Informanterna berättar om den vägledning som finns tillgänglig för de ungdomar som är 

inskrivna på KAA. 

Enligt handledarna arbetar de med fördjupad vägledning genom deras handledning av 

deltagarna utifrån de olika spåren. De berättar att de samtalar och kartlägger deltagarna 

inledningsvis och att de arbetar med framtidsplaner där de sätter upp delmål och mål, vem 

som gör vad och hur de ska komma dit, för att sedan följa upp arbetet. Detta är en del av den 
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coachning handledarna beskriver att de ger ungdomarna. De arbetar även med matchning 

utifrån individens förutsättningar. 

  

4.6 Hur ser handledare och studie- och yrkesvägledare på frågan om en studie- och 

yrkesvägledare kan vara en resurs för de ungdomar som står utanför gymnasieskolan? 

En studievägledare skulle var en stor tillgång enligt handledarna, det skulle förenkla arbetet 

genom att ha någon man snabbt kan vända sig till vid frågor. De understryker att de själva inte 

är studie- och yrkesvägledare men att det är bra med flera professioner i ett team. 

Varför det inte finns någon studie- och yrkesvägledare anställd idag trots behov kan ingen av 

handledarna svara på. 

4.7 Hur ser de handledare respektive studie- och yrkesvägledare som deltar i studien på 

behovet av vägledning för de ungdomar som omfattas av det kommunala 

aktivitetsansvaret? 

Studie- och yrkesvägledare 1 och 2 bedömer även de att behovet är stort och på frågan om de 

anser att en studie- och yrkesvägledare skulle kunna vara en tillgång för just den här gruppen 

säger de båda ”Absolut!”. De ser gärna att de anställer en eller två studie- och yrkesvägledare 

för att kunna möta alla de unga och deras behov för att sedan göra en grundlig 

kartläggning.  Det skulle ge en studie- och yrkesvägledare möjligheten att få vara med från 

början för att kunna bygga relationer och vara med i processen samt visa på möjligheter och 

hinder. De skulle vilja få informera om ”basic” kunskaper, som exempelvis hur 

utbildningssystemet i Sverige fungerar, för de upplever att många, inkluderat svenskfödda inte 

alltid har den kunskapen. 

 

Vidare berättar de vad de har fått för information gällande vilka metoder (Hollands 

intressetest) KAA använder vid kartläggning och att den kanske inte ger den bredd som de 

själva strävar efter. De vill dock betona att deras svar enbart är spekulationer i och med att de 

inte själva inte arbetar i verksamheten, utan att det är deras upplevelse och ”känsla” utifrån 

den ringa insyn de har haft. 

4.8 Kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter 

Informanterna anser sig har bra möjligheter att påverka sitt arbete som handledare, att de har 

”fritt spelrum” och att det är ett bra arbetsklimat i deras team. Det bidrar till att de kan lyfta 

frågor och komma med idéer samt att de även får gehör för sina tankar och idéer. De anser sig 

även har bra möjligheter till kompetensutveckling. Bland annat får alla handledare när de 

anställs gå en utbildning, inriktad mot exempelvis ledarskap. Handledare 2 berättar att deras 

behov av kompetensutveckling eller utbildning tillgodoses. 

  

Handledare 2 betonar att de hela tiden arbetar för att utvecklas och förbättras. Bland annat har 

det ändrat i strukturen. Tidigare arbetade de utefter stationer som sedan har ersatts av de olika 

spåren för att göra det mer individanpassat. 

  

”Det gäller att man är flexibel och öppen, för vi kan inte vara fyrkantiga här. Vi 

har regler och struktur att hålla oss efter men sen måste vi kunna anpassa oss, 

det är ju det som är kruxet och sen så får man försöka hitta lösningar med 
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vägen fast man har en stabil grund liksom och det tycker jag att vi har och 

börjar verkligen få (Handledare 2). 

  

Handledare 3 anser att det är önskvärt att det kommunala aktivitetsansvaret skulle vara mer 

sammankopplat med skolan, att ungdomarna ska ha möjlighet att studera ett eller flera ämnen 

för att underlätta övergången till gymnasieskolan eller andra studier. Det är något som hen 

bedömer skulle kunna vara en bra möjlighet för vissa deltagare, men att det sker utifrån deras 

individuella behov. 

Vägledningen ges i form av både kortare och längre samtal utifrån individens behov, målet är 

att alltid arbeta fram någon form av plan tillsammans. Det finns inte alltid ett syfte utan vad 

som sker under handledningstiden utgår utifrån individen, det kan exempelvis innebära att de 

gör någon aktivitet som att spela kort eller bara prata. 

  

”Allting är ju handledning fast på olika sätt liksom, det är är ju det de behöver” 

(Handledare 2). 

  

Behovet av vägledning för ungdomarna inskrivna på KAA är stort berättar alla tre 

informanter. En del ungdomar behöver dock bara få komma som de är och inte behöva prata 

med någon, det är individen i fokus varje gång. 

 

”Man får har en fingertoppskänsla i hur mycket krav man kan ställa på dem och 

det är ju det som är en utmaning, oftast eller ibland tar man två steg fram och 

ett steg bak” (Handledare 2). 

  

Studie- och yrkesvägledarna uttrycker att behovet för de unga som varken arbetar eller 

studerar är stort utifrån den insyn de har haft i verksamheten. De upplever att det finns en 

bristande kunskap inom bland annat KAA gällande den kompetens de besitter. 

 

”De jag har träffat, då är det mera att du kan väl informera om studier, ja visst  

men det kan ju vem som helst göra. De tror att de liksom har väglett dem fram 

till att nu ska de in och studera, men de har inte kunskapen om vår kompetens. 

Så jag ser ett stort behov utav vägledning och de börjar själv komma underfund 

med det eftersom de vill träffas oss mer och mer när vi är där på AME” (SYV 1). 

  

De hjälper UC men får ibland deltagare från KAA och upplever att de ska ha alla svaren och 

en mirakellösning för dessa ungdomar. Det är mycket information som de får bistå med, 

vilket de anser att man kan läsa sig till själv eller med hjälp av handledare. 

  

“De matchar mer på ett sätt som inte vi gör, nu tycker vi att den här ska in och läsa 

på folkhögskola, kan du berätta lite om folkhögskola. Men de har liksom inte kartlagt, 

eller det ska jag inte säga, jag upplever som om att de inte riktig kartlagda som vi 

gör” (SYV 1). 

”Men de tror att nu kan den här personen få lite information om studier och då kan de 

lättare ta ett beslut. Ja det ligger ju i processen att ju mer man vet desto lättare är det 

att ta beslut men som sagt var, det behövs andra bitar före” (SYV 2). 

Avslutningsvis något som handledare 2 vill lyfta fram är att hen önskar att samhället kunde 

visa mer förståelse för varför vissa ungdomar agerar och beter sig på ett visst sätt och att det 

fanns en större medmänsklighet. 
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4.9 Utvecklingsmöjligheter för KAA enligt studie- och yrkesvägledarna 

  

Utifrån studie- och yrkesvägledarnas reflektioner kom de tillsammans fram till hur 

vägledningen för de ungdomar som omfattas av ansvaret skulle kunna se ut. De lyfter bland 

annat upp att de vill ha en bra grund, en bas där de har fördjupad vägledning, men även att ha 

i åtanke att alla kan inte ges samma erbjudanden, för de passar inte alla att göra utifrån 

Hollands teori, utan det måste utgå utifrån individens behov och förutsättningar. 

  

”Det är ungefär som i skolan, alla är inte stöpta i samma form. Alla klarar inte 

av att sitta i det där klassrummet och få information och göra sina uppgifter, 

utan det är likadant med studie- och yrkesvägledning, alla passar inte att ges 

samma form” (SYV 2). 
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5 Resultatanalys 

Detta avsnitt innefattar analys av resultaten från den insamlade empirin i förhållande till 

tidigare forskning om unga som varken arbetar eller studerar. Avsnittet är uppdelat i rubriker 

kopplade till studiens frågeställningar. 

5.1 Centrala arbetsuppgifter 

Alla informanter verksamma som handledare inom det kommunala aktivitetsansvaret vittnar 

om likartade arbetsuppgifter, där personliga möten är kärnan i arbetet och huvudfokus är att få 

ungdomar som varken arbetar eller studerar tillbaka i studier. Handledning och motiverande 

samtal är en viktig del i arbetet med ungdomarna. De ungdomar som omfattas av 

kommunernas ansvar ska erbjudas individuella åtgärder och insatser som anses lämpliga 

utifrån individens behov och förutsättningar (Skolinspektionen 2016). Åtgärderna och 

insatserna syftar i första hand till att motivera den unga att påbörja eller återuppta och avsluta 

studier (Skollagen 2010:800 9 § kap 29). Kraven på utbildning har ökat och utbildning har 

blivit allt viktigare. Ungdomar med en gymnasieutbildning klarar sig relativt bra på 

arbetsmarknaden jämför med de som avbrutit eller aldrig påbörjat en gymnasieutbildning. 

Gruppen unga som varken arbetar eller studerar har svårigheter att få en fast förankring på 

arbetsmarknaden (SOU 2013). Ungdomar tillbringar mer tid i utbildningssystemet och 

ungdomsgenerationen är den mest välutbildade, och trots att fler har högre utbildning har de 

unga ändå svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden skriver Lidström (2009) i sin 

avhandling En resa med osäkra mål. 

En stor del av handledarnas arbete går till att kontakta och försöka få tag på de ungdomar som 

omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret, det vill säga ungdomar mellan 16-19 år som 

varken arbetar eller studerar. Hemkommunen har ansvaret att kontinuerligt hålla sig 

informerad om de ungdomar under 20 år som inte har genomfört eller har fullföljt utbildning 

på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning 

(Skollagen 2010:800 9 § kap 29). 

Informanterna beskriver att många av ungdomarna har problem psykisk ohälsa. Arbetslöshet 

påvisas ha negativa effekter för individer och risken för social exkludering vid långvarig 

arbetslöshet ökar samt att det många gånger är förknippat med hälsoproblem (Olsson 2014). 

Ett flertal av deltagarna behöver få rutiner och komma i aktivitet för att få en meningsfull 

vardag, utifrån deras egna förutsättningar och behov, beskriver informanterna samt att de 

betonar att verksamheten är frivillig för denna grupp unga som varken arbetar eller studerar. 

Aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-19 år som varken arbetar eller studerar är sedan 

2005 en lagstadgad skyldighet för kommunerna (Ashing 2015). 

5.2 Hur ser de handledare respektive studie- och yrkesvägledare som deltar i studien på 

behovet av vägledning för de ungdomar som omfattas av det kommunala 

aktivitetsansvaret? 

I denna studie framkommer det att samtliga informanter beskriver att behovet av vägledning 

är stort för gruppen unga som varken arbetar eller studerar. 

  

De ungdomar som är inskrivna på KAA förses med vägledning på olika sätt samt även 

fördjupad vägledning. Vägledningen sker genom handledning, som bland annat innefattar 

kortare och längre samtal, återupprättande av en personlig planering och coachning. All 

vägledning och handledning utgår utifrån individens behov enligt handledarna. Studie- och 
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yrkesvägledning i vid och snäv bemärkelse är något som studie- och yrkesvägledarna i studien 

arbetar med. Vägledarna upplever att KAA arbetar med matchning, vilket de själva inte gör. 

De uttrycker att förväntningarna på vad samtal med dem ska generera inte stämmer överens 

med deras syn på vägledning. De menar att information om utbildningar kan de flesta läsa sig 

till själv eller med hjälp av handledare. 

  

Vid vägledning syftar till att ge elever kunskaper och färdigheter inför framtida beslut 

gällande studie- och yrkesval. Det innefattar även praktik och studiebesök (Skolverket 2013). 

Enligt informanterna finns det särskilda personer som arbetar med praktiksamordning i 

kommunen. 

  

I skolinspektionens granskning (2016) framkommer det att kommunerna inte möter det behov 

som finns hos de unga som varken arbetar eller studerar. Studie- och yrkesvägledare beskrivs 

som en yrkesgrupp som många gånger exkluderas vid bedömning av den ungas behov. 

Skolinspektionen (2016) menar därmed att kartläggningen av den unga blir ofullständig. 

Kommunens skyldighet att erbjuda lämpliga individuella insatser utgår därför inte helt och 

hållet utifrån den ungas behov och förutsättningar. 

  

5.3 Hur ser handledare och studie- och yrkesvägledare på frågan om en studie- och 

yrkesvägledare kan vara en resurs för de ungdomar som står utanför gymnasieskolan? 

  

Informanterna verksamma på KAA anser att en studievägledare på plats skulle underlätta 

delar av arbetet genom möjligheten att snabbt kunna vända sig till en sådan vid frågor. 

Vägledarna antyder att det finns en okunskap gällande deras kompetenser. 

 

Vägledarna uttrycker att studie- och yrkesvägledning måste anpassas efter individen, precis 

som skolans undervisning. Deras uppfattning är att handledarna endast använder en 

vägledningsteori vid kartläggning av den unga. Vägledarna är överens om att det behövs en 

bra grund vid kartläggning och att det kräver fördjupad vägledning. Studie- och 

yrkesvägledning utgår ifrån ett flertal vägledningsmodeller som har sin grund i olika 

karriärteorier (Skolverket 2013). Enligt Skolverket (2013) behöver vägledaren utgå ifrån 

elevens behov och förutsättningar i val av metod/teori. 

5.4 Samarbete och samverkan 

Samtliga intervjupersoner belyser vikten av samarbete och samverkan med andra 

professioner. Det finns en önskan från åtminstone en utav informanterna att det skulle finnas 

en mer utbredd samverkan mellan KAA och skolan för att minska ”glappet” för de ungdomar 

som vill studera. Jutdal (2015) lyfter fram att samarbete mellan kommunens vägledare är 

fördelaktigt på flera sätt. Hon beskriver även att samverkan i kommunen är av stor vikt. 

Främst samverkan mellan skola och arbetsliv. Samverkan med skolan är en utav de största 

samarbetspartnerna för handledarna inom det kommunala aktivitetsansvaret. Lovén (2015) 

lyfter fram vikten av studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Vidare samverkar 

KAA med socialtjänst, försäkringskassa och även andra myndigheter. Vägledarna delger att 

de också samverkar med försäkringskassa och ett flertal andra myndigheter men att de främst 

samarbetar med arbetsförmedlingen och komvux. En handledare betonar vikten av etablerade 

samarbeten. De bidrar till ”förkortade” kommunikationsvägar som innebär en bra kontakt 

med andra professioner och myndigheter dit de kan vända sig vid funderingar och eventuella 

frågor. 
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5.5 Utvecklingsmöjligheter 

Skolinspektionens (2016) granskning av kommunerna visar på både små och stora brister, 

bland annat är det ett flertal kommuner som inte ansträngt sig tillräckligt för att lyckas 

etablera en kontakt med alla de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Det påvisas 

skillnader i vilka åtgärder kommunerna behöver se över i deras arbete med denna grupp unga. 

Kommunerna behöver arbeta fram en tydlig struktur för uppföljning av de insatser som de 

erbjuder och vid behov göra ändringar utifrån individens förutsättningar. 

Inom det kommunala aktivitetsansvaret i den kommun som undersökts har de ändrat om i 

strukturen för att göra det mer individanpassat. Det framkommer i intervjuer med de unga att 

det många gånger saknas en flexibel planering med åtgärder utifrån individens förutsättningar, 

behov och önskemål (Skolinspektionen 2016). Informanterna uttrycker att de ständigt arbetar 

för att utvecklas och förbättras i sitt arbete med unga som varken arbetar eller studerar. 

  

Vägledarna anser att en mer grundlig kartläggning av de unga skulle kunna göras och att en 

studie- och yrkesvägledare besitter andra kompetenser som enligt dem förbises. Den 

vägledning som de unga erbjuds ska vara individanpassad för att tillgodose individens behov 

och förutsättningar. Trots att KAA inte är någon skola är detta är helt i linje med skollagen 

som lyfter fram att elever i alla skolformer förutom förskola och förskoleklass, ska ha tillgång 

till personal med sådan kompetens att individens behov av vägledning inför framtida studie- 

och yrkesval tillgodoses (2010:800 kapitel 2 § 29). 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt presenteras en resultatdiskussion där de primära resultaten diskuteras med fokus 

på studiens syfte som är att beskriva och analysera vilka stödinsatser som finns tillgängliga 

för de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret samt undersöka studie- 

och yrkesvägledarens roll inom ramen för detta uppdrag. 

6.1 Resultatdiskussion 

Informanterna uppger att en stor del av arbetet går till uppsökande verksamhet och att det är 

tidskrävande, däremot är det ingen som framför någon beklagan över detta. Såväl handledarna 

som vägledarna beskriver att de har en rad olika arbetsuppgifter. Förutom uppsökande 

verksamhet arbetar handledarna med handledning, coachning samt uppföljning av tidigare 

deltagare. De handledare som deltagit i studien arbetar alla 100 procent och det framkommer 

inte att det finns några andra typer av anställningsformer med färre procent. Den upplevelse 

jag får är att de är rätt tillfredställda med sina arbetsuppgifter samt den tid de har till 

förfogande. Fokus för vägledarnas arbetsuppgifter är just vägledning på olika sätt. Detta 

innefattar samtal, informationstillfällen, uppsökande verksamhet med mera. Enskilda 

vägledningssamtal är en central del. 

Samtliga informanter anser att behovet av vägledning är stort för de unga som varken arbetar 

eller studerar och som omfattas av aktivitetsansvaret. Handledarna lyfter främst fram fördelen 

med att ha någon nära att tillgå vid frågor och funderingar. Vägledarna däremot menar att de 

som arbetar inom kommunens aktivitetsansvar inte helt och hållet vet vad en studie- och 

yrkesvägledare gör. Informanterna från komvux har uppfattningen av att de endast ska vara 

behjälpliga med information om studier, att de inte får vara delaktiga från början, utan att de 

kallas in i slutskedet för ”att knuffa” ungdomen in i utbildning. 

  

Informanternas syn på vägledning ser olika ut. Handledarna beskriver vägledning som en del 

av deras handledning, där de tillsammans med individen arbetar fram en individuell planering. 

Vägledarna däremot beskriver vägledning i både snäv och vid bemärkelse, vilket bland annat 

innefattar samtal, praktik och studiebesök. De vill att individen ska få en bra grund att stå på 

och att kartläggningen är ytterst viktig. Skolinspektionen (2016) tar upp detta i sin granskning 

av det kommunala aktivitetsansvaret. Granskningen visar att flera yrkesgrupper som har 

erfarenhet av arbete med unga inte används vid kartläggning. Kartläggning av individen är 

viktig för att kunna bedöma vilka behov denne har. Detta bidrar till en ofullständig 

kartläggning vilket i sin tur resulterar i att kommunerna inte på ett heltäckande sätt kan 

tillgodose den ungas önskemål, förutsättningar och behov. 

  

Jag finner det intressant att jag inte får något svar på varför det inte finns någon studie- och 

yrkesvägledare att tillgå idag för de unga som varken arbetar eller studerar. Utifrån synen på 

vägledning samt definieringen av vad vägledning är tänker jag mig att det är svårt att 

värdesätta någons kompetens inom ett visst område som är främmande för en själv. Utifrån 

intervjuerna och den uppfattning jag har av allmänhetens kunskaper gällande vilka 

kompetenser studie- och yrkesvägledare besitter, drar även jag slutsatsen att verksamheten 

skulle behöva lära sig mer om vad en studie- och yrkesvägledare kan och gör. Jag tror också 

att högre instanser måste se nyttan med studie- och yrkesvägledning för denna grupp. Det 

förvånar mig faktiskt att det inte finns någon studie- och yrkesvägledare anställd på det 

kommunala aktivitetsansvaret i den kommun där studien gjorts. Utifrån den information jag 

har, finns det en väl utarbetad samverkan mellan studie- och yrkesvägledare i kommunen 
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samt att studie- och yrkesvägledning värdesätts högt i kommunen och att de flesta skolor, 

både kommunala samt friskolor har utbildade studie- och yrkesvägledare för eleverna att 

tillgå. En utav informanterna betonar att KAA inte är någon skola, men enligt min åsikt är 

dessa ungdomar som varken arbetar eller studerar i behov av samma insatser som de 

ungdomar som fortfarande är i utbildning. Olsson (2014) beskriver vilka negativa effekter 

som efterföljs av arbetslöshet, han betonar bland annat att det både är individen och samhället 

som drabbas. Vidare lyfter Nilsson och Bäckman (2014) att arbete är betydelsefullt för 

individens sociala relationer och för en strukturerad vardag. Utifrån de resonemanget tänker 

jag det är viktigt för de unga som varken arbetar eller studerar att få rutiner och innefattas i ett 

sammanhang där de kan känna delaktighet. En av informanterna uttrycker sig på liknande vis. 

Hen menar att flera av ungdomarna behöver få rutiner i sin vardag och få komma och känna 

sig välkommen någonstans. 

  

Samtliga informanter belyser vikten av samverkan med myndigheter och andra professioner 

för deras arbete. I linje med vad en informant lyfter fram om att det är viktigt att vara öppen 

för olika samarbeten utifrån vilka behov som identifierats. Jag drar också slutsatsen att ett 

utvecklat samarbete med skolan är relevant i syfte att få tillbaka de unga som varken arbetar 

eller studerar i utbildning. Övergången mellan KAA och skola behöver underlättas för de som 

är öppna och mottagliga för att återuppta eller börja studera. Inom vägledningfältet är 

övergångar ett begrepp som ofta dyker upp. Vi människor genomgår en rad olika övergångar 

under skoltiden, främst mellan de olika stadiumen, och därefter att nian avslutas går många 

vidare till gymnasiet, en ny skolform. Lundahl (2011) beskriver att ungas övergångar från 

skola till arbete är osäkra och jag tänker att det är detsamma mellan de olika skolstadiumen. 

Utifrån en intressant föreläsning (sömlösa övergångar) under min praktikperiod har förståelse 

för hur många övergångar vi faktiskt genomgår under vår skoltid. Därför är det extra viktigt 

utifrån vad informanterna delger gällande att en del ungdomar som det lyckats få kontakt med 

ibland har stått utanför skolan under en längre tid. För dem ungdomarna gissar jag att det 

uppstår ett allt större glapp, vilket innebär att vägen tillbaka till skolan blir längre för dem. 

  

Utifrån litteratur, erfarenheter och de tankar och resonemang från informanterna som deltagit i 

intervjun har jag fått med mig kunskap som jag anser är relevant för mig som framtida studie- 

och yrkesvägledare. Jag har fått en inblick i vilka insatser och åtgärder som erbjuds till 

ungdomar som varken arbetar eller studerar och hur de inom det kommunala 

aktivitetsansvaret arbetar för att stötta och hjälpa denna grupp ungdomar att återgå till studier 

eller annan sysselsättning. Kunskaper om denna verksamhet och vilka möjligheter som finns 

för ungdomar som inte påbörjat eller har avbrutit en gymnasieutbildning tycker jag är 

betydelsefullt. Sannolikheten för att jag kommer att stöta på ungdomar som är i den eller 

riskerar att hamna i den situationen tror jag är mycket hög. Jag har en förhoppning om att de 

kunskaper som jag fått genom arbetet med denna studie har bidragit till en bredare kompetens 

i mitt kommande arbete som studie- och yrkesvägledare. Jag anser att min studie är av 

relevans för stora delar av vår yrkeskår, men främst de som arbetar i skolan och som kommer 

att stöta på dessa ibland vilsna ungdomar. Jag kan inte tala för andra i min yrkeskategori, men 

jag upplever att det finns bristande kunskap om det kommunala aktivitetsansvaret och det som 

är mest oroande är att många inte verkar veta att ansvaret i huvudtaget existerar. 
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6.2 Metoddiskussion 

Fokus i studien låg på att beskriva och analysera vilka stödinsatser som finns tillgängliga för 

de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret samt att undersöka studie- 

och yrkesvägledarens roll inom ramen för detta uppdrag. 

Valet av kvalitativ metod innebar att jag fick ta del av informanternas egna erfarenheter, 

åsikter och tankar gällande den verksamhet de arbetar i. Jag tog kontakt med en samordnare 

på det kommunala aktivitetsansvaret, där jag presenterade syftet med min studie i form av ett 

missivbrev. Samordnaren vidarebefordrade detta till övriga medarbetare utifrån min önskan. 

Detta för att förbereda blivande informanter inför intervjun. Jag skickade inte ut 

intervjufrågorna i förväg för jag tror inte att det ger utförligare svar, utan snarare tvärtom, att 

informanterna hinner förbereda svar vilket skulle kunna leda till färre följdfrågor. 

Intervjuguiden var utformad för att ge utrymme för följdfrågor som gjorde att informanterna 

kunde utveckla sina svar. 

  

Min tanke inledningsvis vid uppstarten av studien var att intervjua cirka sex till åtta personer 

verksamma inom det kommunala aktivitetsansvaret. Detta för att få en bred bild av 

verksamheten och dess arbete. Jag stötte på probelm och fick inte tag på fler än tre 

informanter från KAA. Detta fick mig att ifrågasätta val av metod, jag övervägde att 

komplettera med någon form av kvantitativ metod men kände att det skulle bli svårt att få till 

tidsmässigt. Jag kontaktade studie- och yrkesvägledarna på komvux med vetskapen att de haft 

en viss insyn i arbetet på KAA. De båda ställde upp vilket gav mig sammanlagt fem 

informanter till min studie. Det är få vilket resulterade i att det inte gav den bredd jag 

önskade. Jag tror att studiens resultat hade haft en större variation med fler informanter som 

har olika arbetsuppgifter och uppdrag. 

  

Vid en utav intervjuerna med en informant från KAA blev det något fel med inspelningen, det 

var endast de första tolv minuterna som spelades in. Detta upptäcktes direkt efter intervjun, 

men det fanns inte tid eller möjlighet att göra om intervjun. Vi kom överens om att hen skulle 

svara på frågorna via e-post för att underlätta för både informanten och för mig i och med 

tidsbristen. Jag valde att inte ta med några direkta citat från den intervjun, men använde 

materialet i övrigt i resultatdelen. Alla informanter gavs möjlighet att i efterhand kontakta mig 

om ny information uppkommit eller ifall de ansåg sig ha glömt att berätta något under 

intervjun. 

  

Innan starten av arbetet hade jag som syfte att ha åtminstone en teoretisk utgångspunkt som 

analysram, någonstans på vägen blev det bortprioriterat. I efterhand, i slutskedet av arbetet ser 

jag fördelar med att ha en teoretisk utgångspunkt som analysram. Exempelvis Hodkinson och 

Sparkes Careership-teori hade varit lämplig att använda. Främst med utgångspunkten i deras 

teori gällande brytpunkter som sker i våra liv. I dessa brytpunkter sker övergångar mellan 

exempelvis olika skolformer. Det hade därmed varit intressant utifrån att stora delar av 

studien innefattar just unga och deras övergångar. 

  

Min uppfattning är att en teoretisk utgånspunkt hade bidragit till ett bättre slutresultat. 
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6.3 Förslag till vidare forskning 

  

Förslag till vidare forskning är att undersöka det kommunala aktivitetsansvaret utifrån de 

inskrivna ungdomarnas perspektiv. Jag tänker mig att det skulle vara intressant att undersöka 

de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret och hur de ser på de insatser och åtgärder 

som finns tillgängliga samt om de eventuellt föredrar andra insatser. Det skulle vara önskvärt 

att göra en undersökning både utifrån personalens och ungdomarnas perspektiv för att sedan 

göra en jämförelse. 
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8 Bilagor 

 Bilaga 1 

Missivbrev 

  

Hej! Julia heter jag. Jag läser sista terminen på studie- och yrkesvägledarprogrammet på 

Umeå universitet och har precis påbörjat mitt examensarbete. Jag har valt att skriva om KAA 

(kommunala aktivitetsansvaret) och vilka stödinsatser som finns tillgängliga för de ungdomar 

som omfattas av ansvaret. Jag fokuserar även på att undersöka vilken roll studie- och 

yrkesvägledaren har inom ramen för detta uppdrag. Min avsikt är att intervju ca 6 personer 

som arbetar med uppdraget, om möjlighet finns. Intervjun kommer vara mellan 30-60 minuter 

och anonymitet kommer att erbjudas och ingen personlig information kommer att spridas 

vidare. Deltagandet är frivilligt och väljer någon att avbryta efter ha tackat ja till att vara med 

så är det helt okej. Jag vill gärna spela in intervjuerna, med syftet att jag inte missar någon 

viktig information och det är endast jag ( Julia) som kommer att ta del av det inspelade 

materialet. Efter att studien är inlämnad för examination kommer jag att radera inspelningen. 

Jag vore tacksam om ni vill ställa upp på en intervju! 

Med vänlig hälsning Julia Wennbergen 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Namn? 

Utbildningsbakgrund? 

Hur länge har du arbetat med det kommunala aktivitetsansvaret/Komvux? 

Vad arbetade du med innan du började arbeta med KAA/Komvux? 

 

Tema: Arbetet 

Vilka arbetsuppgifter har du inom KAA/Komvux? 

Hur många ungdomar omfattas av KAA i din kommun? 

Hur arbetar ni med de ungdomar som varken arbetar eller studerar/vuxna i behov av 

vägledning? 

Hur kommer ni i kontakt med dem? 

Hur ser första mötet ut? 

Vilka individuella insatser och åtgärder erbjuder ni? 

Vad har ni för mål med verksamheten? 

Hur ser uppföljningen ut? 

  

Tema: Samarbete och samverkan 

Vilka övriga instanser och professioner i kommunen samarbetar du med? 

Finns det någon samverkan mellan olika aktörer i kommunen? 

Om ja, hur ser den samverkan ut? 

Finns det någon samverkan med vårdnadshavare? 

Om ja, hur ser den samverkan ut? 

  

Tema: Vägledning 

Erbjuds dessa ungdomar vägledning? 

Om ja, vilken typ av vägledning erbjuds till dem? 

Om nej, hur ställer du dig till det? 

Hur ser du/ni på behovet av vägledning? 

Hur ser planeringen ut i framtiden gällande studie- och yrkesvägledare? 

Skulle en studie- och yrkesvägledare kunna vara en tillgång i arbetet med dessa ungdomar? 

Om ja, på vilket sätt? 

Om nej, utveckla! 

  

Tema: Kompetensutveckling/utveckling 

Vilka möjligheter har du att påverka arbetet? 

Har du fått någon möjlighet till kompetensutveckling? 

Om ja, vilken kompetensutveckling har du fått vad gäller arbetet med dessa ungdomar? 

  

Hur skulle du önska att arbetet inom KAA såg ut? 

Vilka utvecklingsmöjligheter ser du? 

  

Avslutning: 

  

Något som behöver tilläggas 
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