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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att beskriva hur studie- och yrkesvägledares arbete ser ut inom 
KAA (kommunala aktivitetsansvaret) för att få ungdomar att återgå till studier. I studien 
undersöktes vilka åtgärder och insatser som erbjuds de ungdomar som hamnat utanför 
gymnasiet. I bakgrundsavsnittet presenteras forskning och annan relevant litteratur kring 
främjande arbete med hemmasittare, på vilket sätt vägledning kan ge positiva effekter i 
arbetet med hemmasittare samt orsaker till och konsekvenser av hemmasittande. Studien 
besvarar dessa tre forskningsfrågor; På vilket sätt arbetar studie- och yrkesvägledare som är 
verksamma inom KAA för att få hemmasittare att återgå till sysselsättning och hur sker 
samverkan med andra i det arbetet? På vilket sätt kan studie- och yrkesvägledares 
kompetenser bidra i arbetet med hemmasittare? Vilka är de främsta orsakerna till att någon 
blir hemmasittare, enligt studie- och yrkesvägledarna? Data insamlades genom kvalitativa 
intervjuer med nio studie- och yrkesvägledare som är verksamma i det kommunala 
aktivitetsansvaret. Resultaten visar bland annat att studie- och yrkesvägledarna behöver 
samverka med andra professioner i arbetet med hemmasittare. Viktiga kompetenser att ha i 
arbetet inom KAA är samtalsmetodik och kunskap om utbildningssystemet samt förmåga att 
inge hopp hos ungdomarna. Orsakerna till att någon blir hemmasittare varierar kraftigt från 
individ till individ. Slutsatserna är att studie- och yrkesvägledares kompetenser är viktiga i 
arbetet med hemmasittare. Situationen är  individuellt varierande för de ungdomar som 
innefattas av KAA och bland de som blir hemmasittare. Därför är det särskilt viktigt att den 
som arbetar med att få dessa ungdomar att återgå till sysselsättning har förmåga att lyssna 
aktivt och en vilja att förstå den unge, samt god förmåga till samverkan med de instanser som 
behöver bli involverade. 
 
Sökord: KAA, avhopp, utanför gymnasiet, ogiltig frånvaro, studie- och yrkesvägledning 
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1. Inledning 

I dagsläget står cirka 30 000 ungdomar mellan 16-19 år utanför gymnasieskolan 
(Skolinspektionen, 2016). Endast 69 procent av landets ungdomar är färdiga med sin 
gymnasieutbildning efter tre år och sju procent gör avbrott under sin gymnasietid (Lovén, 
2016). Enligt Lundahl (2015) har var fjärde svensk ungdom mellan 20 och 24 år inte fullföljt 
en gymnasieutbildning och skolmisslyckandet är en process där ett flertal faktorer spelar in. 
Utbildning är idag mer eller mindre en förutsättning för ungdomars framtid. Unga som hoppar 
av, inte fullföljer eller som inte påbörjar en gymnasieutbildning riskerar att hamna i en svår 
situation (Skolverket, 2016). Det kan handla om ohälsa, missbruk och brottslighet (Nilsson 
och Bäckman, 2014). Skolfrånvaro leder till problem för den enskilda individen som riskerar 
att hamna i ett utanförskap på arbetsmarknaden. Detta är även ett stort ekonomiskt problem 
för samhället (Gladh och Sjödin, 2013). Unga som inte har fullbordad sin gymnasieutbildning 
är kraftigt överrepresenterade bland arbetslösa och försörjningsstödsberoende (Lundahl m fl., 
2012). Skolverket (2014) har kartlagt frånvaro bland elever i gymnasieskolan och rapporten 
visar att det är nödvändigt med en förstärkning av arbetet med att följa upp och förebygga 
frånvaro samt att främja närvaro. Det behövs även fungerande samarbete med andra 
myndigheter och instanser. 
 
Den 1 januari 2015 fick kommunerna ett lagstadgat krav på sig, det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA). Lagkravet innebär att kommunerna är skyldiga att erbjuda lämpliga 
och individuellt anpassade åtgärder för ungdomar mellan 16- 20 år som står utanför 
gymnasieskolan. Åtgärderna ska i första hand motivera individen att påbörja eller återuppta en 
utbildning. Kommunerna är även skyldiga att föra ett register över de ungdomar som inte 
fullföljt eller inte genomfört utbildning på ett nationellt program (Skollagen 29 kap 9 §, 
2010). 
 
Skolinspektionen (2016) har granskat sexton kommuner gällande hur de sköter arbetet i KAA. 
Resultatet visar bland annat att kommunerna behöver bli bättre på att söka upp ungdomarna 
och skapa en kontakt med dem samt se till att deras behov tillgodoses för att de i första hand 
ska återgå till studier. En annan brist granskningen visar är att vissa av kommunerna inte har 
personal med kompetens och erfarenhet att bemöta ungdomar.  
 
Studien baseras på intervjuer med studie- och yrkesvägledare som är verksamma inom KAA i 
sju kommuner. Ungdomar som innefattas av det kommunala aktivitetsansvaret ställs ofta inför 
olika valsituationer. Enligt skolverkets (2013) allmänna råd kring arbetet med studie- och 
yrkesvägledning behöver elever få möjlighet att väga alternativ mot varandra utifrån deras 
egna förutsättningar och personliga mål. Studie- och yrkesvägledaren bör vara ett stöd för 
individen i olika val- och beslutsprocesser.  
 
Vi vill med denna studie få en insyn i hur studie- och yrkesvägledarna som är verksamma 
inom KAA arbetar med ungdomarna för att få dem att återgå till studier eller arbete, vilka 
insatser/ aktiviteter som erbjuds ungdomarna och hur de följs de upp. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
I föreliggande studie undersöks studie- och yrkesvägledares erfarenheter av och tankegångar 
kring det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Syftet är att beskriva, analysera och förstå hur 
KAA kan hjälpa hemmasittare att återgå till studier och vilken betydelse studie- och 
yrkesvägledares kompetenser kan ha i det arbetet. Frågeställningarna är följande: 
 

x På vilket sätt arbetar studie- och yrkesvägledare som är verksamma inom KAA för att 
få hemmasittare att återgå till sysselsättning och hur sker samverkan med andra i det 
arbetet? 

x På vilket sätt kan studie- och yrkesvägledares kompetenser bidra i arbetet med 
hemmasittare? 

x Vilken är de främsta orsakerna till att någon blir hemmasittare, enligt studie- och 
yrkesvägledarna? 

 

1.2 Centrala begrepp 
 
Hemmasittare 
 
Ett ord som ofta används i studien är ordet hemmasittare. Ordet används när vi nämner de 
ungdomar som av någon anledning inte går till skolan. Enligt Gladh och Sjödin (2013) är 
definitionen av hemmasittare en elev som inte har varit i skolan under minst tre veckor, utan 
att ha en giltig orsak. Hemmasittare väljer bort skolan av olika anledningar. Skolfrånvaron är 
ofta ett symptom på en mer komplex problematik. 
 
Samverkan 
 
I denna studie nämns samverkan vilket syftar till hur olika professioner på olika instanser 
samarbetar med varandra och tar nytta av varandras kompetenser för att bidra till ungdomens 
välmående. Enligt skolverket (2016) så bör hemkommunen; 
 
“se till att samverka med berörda myndigheter och andra aktörer för att samordna lämpliga 
individuella åtgärder” (Skolverket, 2016 s 28). 
 

2. Bakgrund 

Avsnittet inleds med en bakgrund och beskrivning av det kommunala aktivitetsansvaret. Här 
presenteras litteratur, forskningsrapporter och andra relevanta källor om främjande arbete med 
målgruppen hemmasittare. Avsnittet innehåller även en beskrivning av studie- och 
yrkesvägledning och på vilket sätt vägledning kan vara användbart i arbetet med 
hemmasittande ungdomar. Därefter beskrivs möjliga orsaker till och konsekvenser av 
hemmasittande. 

2.1 Det kommunala aktivitetsansvaret 
 
I juni 2012 togs ett beslut i regeringen. En utredning skulle tillsättas för att se över hur arbetet 
med unga mellan 16-20 år som varken arbetar eller studerar såg ut och hur detta arbete kan 
utvecklas. Visionerna inför detta uppdrag var att år 2024 ska fler ungdomar under 20 år vara i 
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arbete eller i utbildning. Kommunerna ska vid detta årtal vara medvetna om deras ansvar 
kring ungdomar som står utanför gymnasieskolan samt att de som av någon anledning hoppar 
av gymnasiet eller inte har startat en gymnasieutbildning får det stöd han eller hon behöver. 
En annan av visionerna är att de elever som har hamnat utanför gymnasiet eller annan 
sysselsättning inom en kort tid ska återgå till studier eller komma i kontakt med 
arbetsförmedlingen. KAA ska ses som en sluss för ungdomarna som hamnat utanför studier 
eller annan sysselsättning. Kommunerna ska även vid detta årtal inneha en god översikt av de 
ungdomar som hamnat inom KAA. Det ska även utifrån dessa visioner finnas ett välutvecklat 
förebyggande arbete kring att främja närvaro. Ungdomarna som omfattas av det kommunala 
aktivitetsansvaret bör i hög grad inneha en känsla av att de blir uppmärksammade och får det 
stöd de behöver (SOU: 2013:13). 
 
Plug- in är ett projekt som startade 2012 och hade till syfte att minska andelen ungdomar som 
inte fullföljt sin gymnasieutbildning. De kommuner som deltog startade upp metodverkstäder 
för att underlätta för ungdomarna att slutföra sina gymnasiestudier. Genom ett mer flexibelt 
upplägg och större anpassning till individens behov minskade andelen gymnasieavhopp i flera 
kommuner (Borvén, 2014). Fyrtio svenska kommuner deltog i projektet. Genom samverkan 
skulle det samlas information som på sikt skulle bidra till minskad ungdomsarbetslöshet. 
Projektet pågick under tre år men har fortsatt i en del kommuner (Johansson, 2015). Enligt 
Lovén (2016) hade Plug- In ett individcentrerat arbetssätt och framgångsfaktorerna var 
samverkan, flexibilitet, uppföljning och bemötande. I januari 2015 ersattes det tidigare 
informationsansvaret, som innebar att kommunen skulle hålla sig informerad om ungdomar 
som inte studerade eller arbetade, till att även innefatta aktivitetsansvar för kommunerna 
(Skolinspektionen, 2016).  
 
KAA gäller för ungdomar som är folkbokförda i kommunen, inte längre är skolpliktiga, inte 
har fyllt 20 år och antingen; 
 

x genomför utbildning på ett introduktionsprogram, 
x eller inte genomför/ har fullföljt utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan, 
x eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.  

 
Det är hemkommunen som har det övergripande ansvaret för ungdomar under 20 år som inte 
genomför eller har fullföljt en gymnasieutbildning. Utgångspunkten för stöd och insatser ska 
ske utifrån ungdomens behov, förutsättningar och mål. Det är av stor vikt att insatserna sätts 
in tidigt och att de är lätta att förstå för ungdomen (Skolverket, 2016). 
 
Enligt Skollagen (kap 29, § 9, 2010) har kommunen ansvar att samla information, kontakta 
ungdomen och erbjuda hen insatser. Insatserna ska i första hand motivera ungdomen till att 
återuppta eller påbörja utbildning. Enligt Skolverket (2016) behöver kommunens 
aktivitetsansvar samverkan, både inom kommunen och med berörda myndigheter men även 
med andra aktörer. Det är dock viktigt att ungdomen inte bollas mellan olika instanser. 
Åtgärderna som erbjuds ska vara individuellt behovsanpassade och syfta till att ungdomen 
påbörjar eller återgår till utbildning. Ungdomen ska vara delaktig i beslutsfattandet om 
lämplig åtgärd. Kommunen ska följa upp och utvärdera åtgärden och utifrån det vidta 
lämpliga åtgärder. Det är viktigt att ungdomen som berörs av KAA får motivationshöjande 
insatser och relevant stöd. Motiverande samtal som har en tydlig inriktning på utbildning med 
en studie- och yrkesvägledare kan vara en lämplig åtgärd enligt Skolverkets (2016) allmänna 
råd för kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. 
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“Cirka 30 000 ungdomar mellan 16–19 år står utanför gymnasieskolan 
och går heller inte något introduktionsprogram, det vill säga de är varken 
inskrivna eller har tagit ut ett fullständigt slutbetyg från 
gymnasieskolan” (Skolinspektionen, 2016 s 5) 
 

Under 2015 granskade Skolinspektionen (2016) hur sexton kommuner arbetade med KAA. 
Ett flertal brister framkom under inspektionen. Granskningens resultat visade att 15 av 16 
kommuner inte kommer i kontakt med alla som innefattas av KAA. Orsaker till detta kan vara 
bristfälliga rutiner och system kring arbetet med att kontakta ungdomarna. En annan del som 
framkom i granskningen är att ett flertal kommuner inte har personer med erfarenhet att 
bemöta unga. Granskningen visar att personal med denna kompetens kan vara studie- och 
yrkesvägledare, kuratorer, fältarbetare och socialsekreterare. Denna brist leder till att den 
unges behov inte får en tillräcklig kartläggning, dess behov kan inte tillgodoses och 
behovsanpassade insatser erbjuds inte i den utsträckning som hade varit möjlig med personal 
med rätt kompetens. Andra brister som granskningen visade är att flertalet kommuner saknar 
rutiner för uppföljning och utvärdering. Detta leder till att ungdomarna inte erbjuds alternativa 
åtgärder. Det uppkommer även brister i styrning och ledning i arbetet med KAA. Enligt 
granskningen är det ytters viktigt att kommunerna har en tydlig styrning i arbetet att hitta 
insatser som motiverar målgruppen att återuppta sina studier. Målsättningar i kommunernas 
verksamheter är bristfälliga i granskningen. Att sakna mål kan i sin tur leda till diffus ansvars- 
och uppgiftsfördelning mellan berörd personal. 

Utifrån granskningen har Skolinspektionen (2016) kommit fram till tre viktiga delar som 
behöver förbättras i kommunerna; 

x Utveckla arbetsprocesser och metoder för att kartlägga de ungas individuella 
förutsättningar, behov och önskemål. 

x erbjuda lämpliga insatser utifrån den enskildes förutsättningar, behov och önskemål. 
x följa upp och utvärdera individuella insatser och erbjuda alternativ i takt med att den 

unge utvecklas och hitta nya mål (Skolinspektionen, 2016. s 7). 

För att nå dessa mål måste kommunerna; 

x sätta mål för arbetet med aktivitetsansvaret och göra handlingsplaner som anger 
inriktning för arbetet. 

x utarbeta system och rutiner för informationshantering så att de unga som ingår i 
målgruppen för aktivitetsansvaret identifieras och kontaktas. 

x klargöra ansvars- och uppgiftsfördelningen för de som arbetar med aktivitetsansvaret i 
kommunen samt utveckla rutiner för samverkan inom kommunens egen organisation 
men också med externa aktörer (Skolinspektionen, 2016. s 8). 

2.2 Främjande arbete 
 
I en rapport från Skolverket (2012) beskrivs att en ofullständig utbildning försvårar för 
individen att få ett aktivt deltagande i både yrkesliv och samhällsliv. Varje elev ska få sin rätt 
till utbildning tillgodosedd för att inte hamna i utanförskap. Rektorer som har ett 
grundläggande ansvar bör se till att elever och vårdnadshavare informeras om skyldigheten 
för eleven att närvara i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Rektorn bör även se till att 
skolan bedriver ett arbete för att främja närvaron hos elever och att elevhälsan är delaktig i det 
arbetet. I Skolverkets rapport (2012) beskrivs att en viktig del i att minska frånvaron är att 
eleven känner delaktighet och motivation. 
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Skolverket (2010) beskriver att ett framgångsrikt arbete med ungdomar som har hög frånvaro 
bör inbegripa att personal utreder orsakerna till frånvaron och att utredningarna leder till 
förändringar. Personalen bör ha ett gott samarbete med familjen, anpassa undervisningen i 
förebyggande syfte genom rutiner och omedelbara insatser dessutom behöver personalen på 
skolan ha ett engagemang och ett gott bemötande.  

Lovén (2016) har liknande resonemang och menar att det krävs insatser och åtgärder för att 
minska antalet ungdomar som hamnar utanför gymnasieskolan. Det krävs fler mentorer i 
grundskolan och ett aktivt arbete mot mobbning. Det ska inte bara upprättas planer utan dessa 
ska fullföljas. Specialpedagoger och speciallärare bör finnas inom skolan och sättas in tidigt. 
Personal måste visa att de bryr sig om ungdomarna och vara där för dem. De behöver även bli 
bättre på att samverka med vårdnadshavare. Skolorna behöver förstärka studie- och 
yrkesvägledningen och vägledning och arbetslivskunskap bör vara ett ämne i grundskolan för 
att förbereda ungdomarna mer på vidare studier samt ge dem mer kunskap om 
arbetsmarknaden. I dagsläget är grundskolan för teoretisk och skapar inget intresse för de 
yrkesförberedande programmen enligt Lovén (2016). Han anser även att mer prao i 
grundskolan skulle leda till att elever får en klarare bild över arbetslivet.  

Lundahl (2014) beskriver att åtgärder och stödinsatser som erbjuds ungdomar för att etableras 
i samhället är i dagsläget generella och inte individanpassade. En amerikansk undersökning 
som handlar om förebyggande arbete kring skolavhopp visar att ett flertal olika åtgärder i 
skolan medverkade till att minska avhoppen. Det var åtgärder som vägledning, mentorskap, 
närvarokontroll, psykologiskt och kurativt stöd, mindre klasser och yrkesutbildning (Wilson 
m.fl. 2011 s 53 refererad i Lundahl, 2014 s 195-213). 
 
En annan aspekt som är viktig är att samarbetet mellan myndigheter och förvaltningar bör 
utvecklas. Kommuner måste ha en strategi för samverkan mellan skola och andra 
myndigheter. De måste vara medvetna om varandras kompetenser och arbete. 
Vuxenutbildningen behöver också bli mer flexibel och anpassas efter individernas 
förutsättningar (Skolverket, 2010, Lovén, 2016). Samverkan är en nyckelfaktor när det gäller 
att vända svår skolproblematik. För att öka närvaron hos vissa ungdomar behöver skolan ha 
kontakt med organisationer som träffar ungdomen utanför skolan. Samverkan handlar även 
om skolans egen verksamhet.  
Elevens livssituation ska stå i centrum när personal arbetar med eleven. Det är viktigt med 
tvärprofessionell samverkan nära eleven och ett samverkansteam runt ungdomarna med direkt 
kommunikation och stor flexibilitet är önskvärt (Gladh och Sjödin, 2013).  
 
Konstenius och Schillaci (2010) beskriver samverkan mellan olika aktörer som en nödvändig 
utgångspunkt för att kunna åstadkomma hållbara förändringar. Detta leder i sin tur till att 
aktörerna utvecklas genom att de får dela med sig av sin kompetens och får ta del av andras 
resonemang och erfarenheter. Förändringsarbete bör ske med gemensamt ansvar där de olika 
professionerna är med och bidrar med sina unika kompetenser. Lovén (2016) anser att 
samverkan mellan myndigheter behöver lagstadgas för att det ska eftersträvas och fungera. 
 
Enligt Gladh och Sjödin (2013) kan föräldrarna till de hemmasittande ungdomarna vara 
utmattade och konflikter i hemmet är vanligt förekommande. Om föräldrar önskar en 
samtalskontakt är det bra att försöka hjälpa dem att hitta en sådan. Vuxna i familjen blir ofta 
förbisedda då skolans primära fokus är eleven. I vissa fall kan det behövas ett samarbeta med 
föräldrarna för att en förändring ska vara möjlig. Personalen behöver hjälpa föräldrarna att 
hitta en gemensam strategi som alla parter kan känna sig bekväma med och kommunicera den 
strategin till ungdomen. Uppgiften är att förstå individen idag och hur denne fungerar i 
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relation till arbetet som ska utföras och möjligheten att nå de mål som eftersträvas. Om en 
ungdom har en negativ självbild behöver hen hjälp med att lyfta fram sina inre styrkor och 
synliggöra de framsteg som ungdomen har gjort. Vissa ungdomar kan arbeta vidare på sin 
sociala förmåga på en praktikplats någon dag i veckan. Det kan vara ett bra sätt att bryta 
isoleringen på. I arbetet med hemmasittande ungdomar bör personalen fråga denne om hur 
han/hon själv upplever sin situation. Det är även viktigt att fråga ungdomen själv om förslag 
på lösningar. Personal behöver hjälpa eleven med att sätta upp realistiska mål. Vilket är en 
balansakt mellan krav och utmaningar. Personalen behöver även hjälpa ungdomen att bygga 
upp en god självbild. Motivation är central i det psykosociala arbetet med hemmasittande 
ungdomar. Många har en vilja till förändring men svag motivation till att göra det som krävs 
för att få en förändring. De som arbetar med målgruppen behöver lyssna in ungdomarna för 
att skapa en trygg relation och visa att det är betydelsefullt att de är delaktiga. Att stötta 
ungdomar att fatta beslut själv är en betydelsefull del i arbetet med hemmasittare. Under 
tonårstiden lär ungdomar sig det sociala samspelet och blir en del av samhället. Det kan bli 
svårt att ta igen i efterhand.  

2.3 Studie- och yrkesvägledning 
 
För många ungdomar som står utanför gymnasiet är motiverande samtal med tydlig inriktning 
på utbildning med en studie- och yrkesvägledare en lämplig åtgärd (Skolverket, 2016). För att 
ungdomen ska kunna göra välgrundade val behövs ofta stöd genom professionell studie- och 
yrkesvägledning. Vägledning kan ske i vid bemärkelse i form av exempelvis 
arbetslivserfarenhet och studiebesök. Det kan även ske i snäv bemärkelse i form av 
vägledningssamtal enskilt eller i grupp. Rektorn bör se till att verksamheten kan tillhandahålla 
den kompetens som krävs för att tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning 
(Skolverket, 2013).  
 
Studie- och yrkesvägledning kan hjälpa eleven att utveckla kunskaper om sig själv, kunna 
reflektera över sin egen utveckling i förhållande till sina mål i framtiden (Brown, 1996). I 
SOU (2013:13) beskrivs det studie- och yrkesvägledningen ska uppmärksamma de elever som 
ligger i en riskzon, tex de med mycket frånvaro. Det är extra viktigt med studie- och 
yrkesvägledning för de ungdomar som riskerar att hoppa av sin utbildning och har mindre 
förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Enligt Skolverket (2013) ska de elever 
som fått studie- och yrkesvägledning kunna hantera frågor som handlar om studier och yrken. 
Genom vägledning bör eleverna bli medvetna om sig själva och få kunskap om sina olika 
alternativ samt lära sig om beslutsfattande och att genomföra sina beslut. Vägledningen ska 
utgå från varje enskild individs behov vilket innebär att vissa behöver fler vägledningssamtal 
och andra behöver färre.  
 
Enligt Sveriges vägledarförenings etiska deklaration (SVF, 2007) syftar vägledning till att 
stödja individer och grupper i alla åldrar och vid olika tillfällen i livet att välja utbildning eller 
yrke. Det kan finnas ett avstånd från var en person är och var den vill vara. Där finns behov av 
vägledning. Vägledare bör ha en god självkännedom och vara medveten om sina egna 
attityder och värderingar. De bör respektera varje enskild individ och behandla dem 
likvärdigt. Vägledare ska vara objektiv i mötet med individer och ge relevant och tydlig 
information.  
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Vägledarföreningen visar genom några exempel hur en vägledningssökandes frågor och 
behov kan se ut; 
 

”Att hitta information - svårt att överblicka, många alternativ 
 
Att fatta beslut - valångest, svårt att avväga, vågar inte välja bort 
 
Att få hjälp på vägen - avstämning, behov av samtal och stöd   
 
Att skapa motivation - hur går jag vidare? hur ser jag framåt? 
 
Att förstå sig själv och livet - vem är jag? 
 
Att få reflektera - hur vill jag leva? vart vill jag? 
 
Att bli bekräftad - få professionell återkoppling” 
 
(SVF, 2007, s.1) 

 
I konstruktivistisk vägledning ska vägledaren möta den sökande där denne är, visa respekt för 
den sökande och vara uppmärksam och intresserad i dialogen. Tillsammans ska vägledaren 
och den sökande utforska levnadsrummet som individen befinner sig i. De fem delarna som 
levnadsrummet består av är: arbete/utbildning, lek/fritidsaktiviteter, hälsa, nära relationer och 
värderingar/världsvy. Det är delar som skapar mening i individens liv. En obalans i en av 
delarna påverkar de övriga delarna (Andergren, 2014). Peavy (1998) beskriver 
levnadsrummet som en mall för hur människor uppfattar välden och sig själva i förhållande 
till andra. Det är den mallen som styr vårt sociala, fysiska och psykiska handlande. Han menar 
att det inte räcker med att informera någon för att påverka dennes tänkande. Om en individ 
vill åstadkomma en förändring måste individen själv vara aktiv i processen. Vägledaren bör 
visa respekt och engagemang för individen och visa att vägledaren betraktar honom/henne 
som en självständig individ. 

2.4 Orsaker till och konsekvenser av hemmasittande 
 
Skolverket (2010) har genomfört en studie kring elever med lång ogiltig frånvaro och 
resultatet påvisar olika orsaker till frånvaron. Resultatet från studien bygger på intervjuer med 
elever i årskurs 7-9. Det handlar bland annat om faktorer inom skolan; pedagogiska, 
organisatoriska och sociala. 
 
Pedagogiska faktorer kan innebära att elever inte förstår ämnen som undervisas. Eleverna kan 
känna sig dumma när de inte förstår och väljer att inte gå till lektioner av den anledningen. Då 
uppstår ofta en bristande motivation. Det kan bero på att eleven inte får det stöd hen behöver 
eller att neuropsykiatriska diagnoser ställs för sent. Lundahl (2014) refererar till en 
enkätundersökning utförd i samarbete med SKL att bristande motivation är en av de största 
orsakerna till att unga inte fullföljer sin skolgång. 
 
Organisatoriska faktorer kan handla om mer självständigt arbetet i skolan och för lite 
lärarledda lektioner. Klasstorleken spelar roll och om det sker mycket lärarbyten.  
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Sociala faktorer i skolan som kan leda till en lång ogiltig frånvaro kan handla om grupptryck, 
socialt utanförskap, trakasserier och kränkningar. Skolan är en social miljö och eleverna 
påverkas av varandra. Enligt studien upplevde vissa elever att de inte kunde gå på lektioner 
eftersom kompisarna ansåg att de var ”töntar” då. Detta kan ses som ett negativt grupptryck. I 
en intervju av Hammar (2010) med Elisabet von Zeipel som är konsulent och specialpedagog 
på Aspergercentrum utanför Stockholm uppges att för barn med asperger som stannar hemma 
från skolan handlar det ofta om stress. Skolmiljön kan upplevas stökig. Uppgifter och schema 
är ofta otydliga och ungdomarna förväntas vara sociala på raster och i grupparbeten. Allt det 
är sådant som kan stressa en person med aspergers syndrom och göra att ungdomen stannar 
hemma av utbrändhet. De här ungdomarna behöver vila framför allt menar Elisabet von 
Zeipel. Förutsättningar skiljer sig mellan olika unga huruvida de klarar av kraven som de 
ställs inför i skolan. Funktionsnedsatta ungdomar och ungdomar från resurssvaga 
familjeförhållanden har svårare att klara av skolan och etablering i arbetsliv (Lundahl et al. 
2012). 
 
Frånvaron kan även handla om andra orsaker än de inom skolan. Det kan vara något som 
händer i hemmiljön, exempelvis att en elev förlorar någon som stått den nära. Det kan handla 
om föräldrar till en elev som hamnat i ekonomiska problem, arbetslöshet, lider av någon 
sjukdom eller blir misshandlade. Händelser i hemmiljön kan leda till exempelvis depression 
och leder i sin tur till att eleverna inte kan gå till skolan. Elever som upplever att de får lite 
stöd hemifrån kan lättare hamna i en situation där de inte går till skolan (Skolverket, 2010). 
 
Konstenius och Schillaci (2010) beskriver utifrån deras arbete inom skola och med ungdomar 
att ett systematiskt arbete är viktigt för att öka närvaron hos elever. Författarna menar att 
skolfrånvaro kan leda till ett flertal olika problem, bland annat kriminalitet, yrkesmässiga och 
relationsmässiga svårigheter. Enligt Nilsson och Bäckman (2014) påverkar svåra förhållanden 
under uppväxten (fattigdom, sociala problem kopplade till missbruk och brottslighet, ohälsa 
och skolmisslyckanden) förmågan att hantera svårigheter i framtiden, t.ex. att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Att redan som ung falla in under en grupp som står utanför leder ofta till 
exkludering senare i livet. Enligt Skolverket (2014) kan skolfrånvaro i grundskolan leda till 
avhopp i gymnasiet. I SOU (2013:13) beskrivs att unga som inte arbetar eller studerar oftast 
kommer från en problemfylld livssituation. De har en rad olika sociala problem och detta går 
ofta hand i hand med skolmisslyckanden. Det får ofta konsekvenser som dålig självkänsla och 
resulterar ofta i framtida arbetslöshet. De ungdomar som av någon anledning avbrutit sin 
gymnasieutbildning riskerar att hamna i ett utanförskap och i en utsatt situation socialt. 
 

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, källkritik, studiens tillförlitlighet och hur vi analyserar den insamlade empirin. 

3.1 Datainsamlingsmetod 
 
Denna studie har en kvalitativ ansats vilket innebär att vi söker förståelse utifrån individers 
subjektiva uppfattningar (Bryman, 2011). I studien intervjuas nio studie- och yrkesvägledare 
som arbetar inom KAA. Detta för att få en bild av situationen utifrån deras erfarenheter och 
kompetenser. Trost (2010) menar att genom att använda sig av en kvalitativ intervjumetod 
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framkommer ofta informationsrika och komplexa svar från de som intervjuas. Kvalitativa 
intervjuer kan ge en djupare förståelse av en persons tankar och erfarenheter (Bryman, 2011).  
 
Först samlades information in genom att läsa litteratur, lagar och rapporter som behandlade 
ämnet hemmasittare, skolfrånvaro, studie- och yrkesvägleding och KAA. Vi hittade relevant 
litteratur genom att använda bibliotekets söktjänst samt google.se. Detta gav oss en bra grund 
att stå på inför intervjuerna och gav klarhet om vad som skulle undersökas, hur och varför. 
Utifrån den insamlade datan och utifrån det område vi ville undersöka sammanställdes en 
intervjuguide som användes vid samtliga intervjuer. Intervjuguiden utformades med fyra olika 
teman som speglar frågeställningarna (se bilaga 2). Enligt Denscombe (2000) kan en färdig 
lista med ämnen och frågor som ska behandlas under den semistrukturerade intervjun 
användas. 
 
Intervjuer är en bra metod att använda när forskarna vill få insikt i människors tankar, åsikter, 
uppfattningar och erfarenheter. Intervjuer är även ett lämpligt metodval om forskaren vill få 
information som grundar sig på att informanterna befinner sig i en speciell position, i vårt fall 
verksamma inom KAA (Descombe 2000). Vi använde oss av personliga semistrukturerade 
intervjuer. En person intervjuades åt gången med undantag av två intervjuer där två studie- 
och yrkesvägledare intervjuades tillsammans eftersom de föredrog det. Enligt Denscombe 
(2000) innebär semistrukturerade intervjuer att forskaren lämnar utrymme för deltagarnas 
erfarenheter. Detta gjordes i syfte att få informanternas personliga upplevelser. 

3.2 Urval 
 
Vi har använt oss av ett subjektivt urval av informanter. Ett subjektivt urval innebär att valet 
av informanter noggrant väljs ut för att passa en undersöknings syfte. Urvalet innebär för 
forskaren att vända sig till informanter som kan tänkas lämna information som är avgörande 
för undersökningen (Denscombe, 2000). Studie- och yrkesvägledare intervjuades eftersom 
syftet med studien var att undesöka studie- och yrkesvägledares arbetsroll. Informanterna är 
verksamma inom KAA eftersom vi ville få deras bild av arbetet med hemmasittare inom 
KAA. Informanterna valdes ut med hänsyn till att ett rimligt reseavstånd var betydelsefullt. 
Totalt kontaktades tio studie- och yrkesvägledare i åtta olika kommuner. Vi letade efter 
studie- och yrkesvägledare som är verksamma inom KAA på de olika kommunernas hemsidor 
och hittade e-postadresser. Vi e-postade ett missivbrev till de tilltänkta studie- och 
yrkesvägledarna där vi bland annat beskrev syftet med studien. Därefter bokades tid med nio 
informanter som var villiga att ställa upp på intervju. 

3.3 Genomförande 
 
I genomförandet av denna kvalitativa undersökning fokuserade vi på att utföra personliga 
semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes under april 2016 och var mellan 30- 
60 minuter långa. Intervjuerna utfördes på de tillfrågades arbetsplatser eftersom de föreslog 
det. Vi genomförde intervjuerna separat då det blev lättare för oss att planera och boka in 
intervjuerna. En fördel med detta var att det var tidsbesparande. Innan intervjuerna 
tillfrågades informanterna om de godkände att intervjun spelades in. Enligt Denscombe 
(2000) finns det fördelar med att spela in intervjuer. En av dem är att det blir lättare att inte 
missa något viktigt som sägs under intervjun. Det finns däremot nackdelar med att spela in, 
exempelvis att det blir en spänd stämning när inspelningen går igång. Ingen sådan spänning 
upplevdes under intervjuerna och har enligt oss inte påverkat resultatet.  
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3.4 Bearbetning och analys 
 
Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades de ordagrant av den person som utfört 
intervjun. Därefter läste vi båda igenom samtliga intervjuer. Svar som liknade varandra 
identifierades och kategoriserades i teman utifrån frågeställningarna. Teman som användes 
var bakgrund, arbetet, samverkan, kompetenser och orsaker till och konsekvenser av 
hemmasittande. Enligt Denscombe (2000) kan återkommande teman hos informanterna 
påvisa mer tillförlitlighet för forskaren än ett enskilt uttalande. Utifrån informanternas 
uttalanden kunde vi hitta samband och likheter men även identifiera skillnader. Dessa 
sammanställdes i resultatet under rubriker som speglade frågeställningarna. Information som 
var irrelevant för studien utelämnades. Därefter analyserade vi det som framkommit under 
resultatet utifrån tidigare forskning som vi presenterat i bakgrundsavsnittet. Kopplingar 
gjordes genom att se på likheter med tidigare forskning, men även identifiera skillnader. 

3.5 Etiska överväganden 
 
Under studien har det eftersträvats en god forskningsetik. För att uppnå detta har vi använt oss 
av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) som är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I det missivbrev som skickats 
genom e-post till informanterna såg vi till vetenskapsrådets informationskrav som innebär att 
informera om studiens syfte samt de frågeställningar vi önskar få svar på. Det informerades 
även kring frivillighet att delta i studien samt att deltagandet går att avbryta om det är 
informantens vilja. Deltagarna bestämmer själva över sitt deltagande i studien 
(samtyckeskravet). Vi informerade även de tillfrågade respondenterna att deltagandet var 
anonymt och ingen personlig information skulle föras vidare (konfidentialitetskravet). Det 
som spelades in under intervjun kommer endast att användas till studien. Slutligen  
informerades respondenterna att efter studien var sammanställd skulle det inspelade materialet 
raderas och inte föras vidare (nyttjandekravet). 

3.6 Källkritik 
 
I denna studie har vi hämtat information från forskning, myndighetsskrifter från Skolverket, 
Skolinspektionen och statens offentliga utredningar samt facklitteratur baserad på forskning. 
Därefter bedömer vi att tillförlitligheten i litteraturgenomgången är hög. Vi har även fått 
möjlighet att ta del av och använda oss av en föreläsning av Anders Lovén som handlade ett 
forskningsprojekt som han deltagit i. Anders Lovén är Fil.dr., Universitetslektor (Fakulteten 
för lärande och samhälle på Malmö högskola) och vi anser att den föreläsningen har en hög 
tillförlitlighet. Vi fick godkännande av Anders Lovén att använda föreläsningen som källa i 
vår studie genom en bekräftelse via e-post. 

3.7 Undersökningens tillförlitlighet 
 
I studien intervjuas studie- och yrkesvägledare utifrån deras egna upplevelser och erfarenheter 
i arbetet i KAA och på så vis betraktas studien som trovärdig. Enligt Kvale och Brinkman 
(2009) har en studie en hög reliabilitet om studien kan genomföras av andra forskare med 
samma resultat. En och samma intervjuguide användes i samtliga intervjuer och detta kan 
enligt Trost (2010) öka reliabiliteten om samma frågor ställs. För att öka reliabiliteten 
ytterligare transkriberades intervjuerna ordagrant vilket enligt Kvale och Brinkman (2009) 
ökar reliabiliteten i en studie. Enligt Trost (2010) är det lättare att få en hög reliabilitet i en 
kvantitativ undersökning än i en kvalitativ. Utifrån studiens syfte som är att få ta del av 
informanternas tankar, uppfattningar och erfarenheter valde vi en kvalitativ undersökning. 
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Fortlöpande reflektioner om studiens syfte och frågeställningar har funnits. När intervjuerna 
genomfördes fanns en medvetenhet kring vikten av hur frågorna formulerades samt hur 
kroppsspråk har används.  
 

4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras de personer som intervjuats. Vi har intervjuat nio studie- och 
yrkesvägledare i olika kommuner i Sydvästra Sverige. Informanterna är anonyma och namnen 
är fingerade och könsneutrala. Därefter redovisas resultatet utifrån rubriker som speglar 
studiens frågeställningar. Resultatet beskriver hur arbetsupgifterna ser ut för studie- och 
yrkesvägledarna, vilka insatser som finns för ungdomarna, hur samverkan ser ut i de olika 
kommunerna, orsaker till och konsekvenser för hemmasittare. Kapitlet avslutas med 
utvecklingsmöjligheter som informanterna ser inom KAA. 

4.1 Presentation av intervjupersonerna 
 
Boo är utbildad studie- och yrkesvägledare sedan fem år tillbaka. Arbetar 50 procent med 
KAA. Informanten arbetar i en mellanstor kommun. 
Eli är utbildad studie- och yrkesvägledare sedan fjorton år tillbaka. Arbetar 70 procent med 
KAA där även IM- programmen ingår. Informanten arbetar i en mellanstor kommun. 
Jamie är utbildad studie- och yrkesvägledare sedan sju år tillbaka. Arbetar 50 procent med 
KAA. Informanten arbetar i en mellanstor kommun. 
Robin är utbildad studie- och yrkesvägledare sedan sju år tillbaka. Arbetar 30 procent med 
KAA. Informanten arbetar i en mindre kommun. 
Lo är utbildad studie- och yrkesvägledare sen 24 år tillbaka. Arbetar 50 procent med KAA. 
Informanten arbetar i en mindre kommun. 
Mika är utbildad studie- och yrkesvägledare sen nio år tillbaka. Arbetar 30 procent med KAA. 
Informanten arbetar i en mellanstor kommun. 
Kim är utbildad studie- och yrkesvägledare sedan elva år tillbaka. Arbetar 20 procent med 
KAA. Informanten arbetar i en mindre kommun. 
Rio är utbildad studie- och yrkesvägledare sedan två år tillbaka. Arbetar 100 procent med 
KAA. Informanten arbetar i en större kommun. 
Alex är utbildad studie- och yrkesvägledare sedan tio år tillbaka. Arbetar 75 procent med 
KAA. Informanten arbetar i en större kommun.  
  

4.2 Centrala arbetsuppgifter för studie- och yrkesvägledarna 
 
Studien visar att informanterna har liknande arbetsuppgifter inom KAA dock varierar 
tjänsternas omfattning från kommun till kommun. Exempelvis arbetar en informant 100 
procent och en annan endast 30 procent. I de flesta kommunerna har storleken på kommunen 
betydelse för omfattning på tjänsten.  
 
Informanterna berättar om deras arbetsuppgifter som studie- och yrkesvägledare inom KAA. 
Det framkommer att flera av dem sitter med i samma KAA- nätverk där de träffas och 
diskuterar olika delar av sitt arbete. Exempelvis hur de hanterar hembesök och hur de arbetar 
med ett nytt datorsystem. För flertalet (6 av 9) informanter innebär arbetet för tillfället mycket 
administrativa uppgifter eftersom det nya datorsystemet har lanserats. I systemet ska alla 
ungdomar som innefattas av KAA registreras. Det administrativa arbetet delas ibland med 
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kollegor till studie- och yrkesvägledarna och vissa registrerar själva i systemet. Något som 
merparten av informanterna tycker är positivt med datorsystemet är att en mindre andel 
ungdomar än tidigare hamnar mellan stolarna eftersom det går att lägga in påminnelser när det 
är dags för uppföljning. Efter att ungdomarna registrerats behöver de kontaktas. Alla 
informanter använder i första hand telefon eller brev. I de fall detta inte fungerar använder 
några mail och tre av informanterna använder sig även av sociala medier för att komma i 
kontakt med ungdomarna i de fall där telefon och brev inte fungerar. Ytterligare en informant 
har provat sociala medier men det gav inget resultat. Informanten är dock öppen till att prova 
det på nytt. Det gemensamma mellan informanterna är att det inte finns någon direkt rutin 
beträffande att kontakta ungdomarna utan de får prova olika sätt tills kontakt är uppnådd. 
 

“Första kontakten är via brev, men det är en administratör som sköter 
det. Sen om de inte svarar, då ringer jag. Svarar de inte då så använder 
jag sociala medier, skickar sms och mailar. Tar de sätten som finns.” 
(Mika) 

 
I en majoritet av kommunerna (8 av 9) utförs hembesök. Endast i en av dessa är det studie- 
och yrkesvägledaren som gör hembesök och då tillsammans med annan personal inom KAA. 
Flertalet av informanterna känner sig obekväma att utföra hembesök då de anser sig inte 
inneha den kompetensen som behövs och de vet inte hur de ska gå tillväga. De vill känna sig 
bekväma och väl förberedda innan de gör hembesök.  
 

“Om vi inte kommer i kontakt med eleven via brev eller telefon så krävs 
ett hembesök, men det är inget som syven gör utan detta är något som 
socialtjänsten oftast gör. Detta beror delvis på tidsbrist men även att 
syven anser sig inte bekväm eller förberedd på att göra hembesök.” (Lo) 

 
Efter att ungdomarna blivit kontaktade får de i de flesta kommuner välja mellan olika 
alternativ. I en kommun kan de välja mellan; att träffa en studie- och yrkesvägledare eller om 
de föredrar att träffa en ungdomshandläggare från arbetsförmedlingen får de möjlighet till det. 
Den främsta uppgiften enligt samtliga informanter är att ha vägledningssamtal med de 
ungdomar som har behov av det.  En stor del av arbetet är kartläggning av ungdomarna. 
Kartläggningen innebär bland annat att se var ungdomen befinner sig och vad hen har för 
behov av insatser och åtgärder. Flera av informanterna uttrycker att det oftast inte räcker med 
ett vägledningssamtal för en ungdom, utan vägledningen kan ses som en process.  
 
“Ungdomarna erbjuds en processvägledning för de som är i behov av det. Det gäller att starta 
en relation med ungdomarna som visar att de kan lita på oss och att vi vill dom deras bästa” 
(Boo) 
 
Det skiljer sig en del mellan kommunerna gällande uppdelning av ansvarsområden. I de 
kommuner som har ett stort antal ungdomar inskrivna i KAA är det fler personal som arbetar. 
Arbetsuppgifterna är i dessa kommuner mer tydligt fördelade. En av informanterna arbetar 
nästan enbart med de ungdomar som gjort avbrott och en annan arbetar endast med elever på 
introduktionsprogrammet. I de mindre kommunerna arbetar en studie- och yrkesvägledare 
med alla ungdomar inom KAA. Arbetsuppgifterna är alltså inte uppdelade mellan olika 
studie- och yrkesvägledare. Oftast ingår fler uppdrag i informanternas tjänster framförallt i de 
mellanstora och mindre kommunerna. 
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4.3  Insatser och åtgärder för ungdomarna inom KAA 
 
Samtliga informanter berättar att alla ungdomar inom KAA erbjuds studie- och 
yrkesvägledning. Flertalet berättar att de förutom vägledning erbjuder ungdomarna praktik.  
 
“Detta är ett stort dilemma för tillfället. Vi har inte så många typer av färdiga insatser att 
erbjuda. Det vi har är studie- och yrkesvägledning, praktikplats eller kontakt med 
arbetsförmedling” (Eli) 
 
I de flesta kommuner fördelas praktikplatserna av arbetsförmedlingen. I en av kommunerna 
sker ett samarbete med social- och arbetsmarknadsförvaltningen kring praktikplatser. De 
arbetar med unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden. Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen hjälper till att hitta passande praktikplatser. De har tät kontakt 
med praktikplatserna och följer upp hur det går för ungdomarna och återkopplar sedan till 
studie- och yrkesvägledaren. De testar oftast en period och sen utvärderar de tillsammans med 
ungdomen om denne vill gå tillbaka till studier eller fortsätta med praktiken. Vill ungdomen 
återgå till studier kontaktar de studie- och yrkesvägledaren igen. 
 
En informant som arbetar i en mindre kommun berättar att de inte erbjuder praktik som en 
insats. Vill en ungdom ändå praktisera får hen ordna med praktikplats själv. Informanten är 
dock tydlig med att om det behövs hjälper hen ungdomen med en första kontakt med en 
praktikplats. 
 
I en av kommunerna erbjuds ungdomarna som är inskrivna på gymnasieskolan att få läsa 
kurser på vuxenutbildningen. Ungdomarna som väljer att studera där har en handledare som 
stöttar och hjälper dem i skolarbet. Det startade genom Plug- in projektet och när Plug- in 
avslutades valde denna kommun att fortsätta projektet.  
 

“Det fungerar väldigt bra! Då slipper de liksom att gå i ett vanligt 
gymnasium, de läser sina kurser på Plug- in och de kan gå till en miljö 
där de kan sitta i lugn och ro och få hjälp och stöd av specialpedagoger. 
De kan även få hjälp med att t.ex. läsa vård och omsorgskurser på Plug- 
in om de vill det. Det är väldigt flexibla på Plug- in. Det ligger i närheten 
av oss och vi har mycket kontakt med specialpedagogerna kring dessa 
ungdomar” (Mika) 

 
I en annan kommun erbjuds ungdomarna motiverande samtal. Samtal som kretsar kring 
självkännedom och motivation. Styrkor identifieras och ungdomarna får mer kunskap om sig 
själv. I denna kommun erbjuds även vissa ungdomar olika estetisk verksamhet. Informanten 
har hjälpt ungdomarna att hitta skolor som har möjlighet att ta emot eleven senare på 
terminen, i de fall som ungdomen önskar gå tillbaka till skolan. Informanten har även hjälpt 
ungdomar att skriva CV och personliga brev. I vissa fall har informanten hjälpt ungdomar att 
söka jobb. I en annan av kommunerna kan ungdomarna få volontärarbeta. Detta nämns inte i 
någon av de övriga kommunerna. I flera kommuner erbjuds även processvägledning som är 
en djupare vägledning som utförs av en studie- och yrkesvägledare med utbildning för detta. 
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4.4 Samverkan 
 
Flera informanter anser att samverkansarbetet med olika professioner är utvecklande för deras 
arbete inom KAA. Samverkan ser olika ut i kommunerna. Vilka de samverkar med varierar 
från kommun till kommun. De professioner som nämns i intervjuerna är, studie- och 
yrkesvägledare, socionomer, kuratorer, kontaktpersoner, fältarbetare, ungdomshandläggare 
från arbetsförmedlingen och jobbcoacher från arbetsmarknadsenheten. I en av kommunerna är 
det till exempel studie- och yrkesvägledare och kurator som arbetar med KAA. I en annan 
kommun är det två studie- och yrkesvägledare i teamet. Det varierar från kommun till 
kommun. 
 
Samverkan sker även med personal på olika skolformer, t.ex. introduktionsprogrammen, 
vuxenutbildning och folkhögskola. Det kan handla om yrkesgrupper som ingår i elevhälsan, 
mentorer och specialpedagoger. Andra instanser som informanterna samverkar med är 
arbetsförmedlingen då det är vanligt att ungdomarna erbjuds praktikplatser genom dem.  
 
I alla undersökta kommuner samverkar studie- och yrkesvägledarna med olika professioner 
men i olika omfattning. Gemensamt för alla informanter är att de betonar samverkan som 
ytters betydelsefull i arbetet med ungdomarna inom KAA. Hur nöjda studie- och 
yrkesvägledarna är med samverkan skiljer sig dock åt mellan de olika informanterna. 
 
En av informanterna som är verksam i en liten kommun menar att samverkan mellan olika 
myndigheter och professioner borde fungera bra eftersom de arbetar i en liten kommun. 
Informanten berättar att det pratas om att börja samverka mer sinsemellan men eftersom lite 
tid läggs på KAA anser informanter att det försvårar samverkan. I en annan kommun finns ett 
mer utvecklat samverkansarbete.  
 

“Vi samarbetar med arbetsförmedlingen, med vuxenutbildningen, 
folkhögskolan, gymnasieskolan. Det kan vara praktik men då får vi 
skriva in dem på IM eller arbetsmarknadsenheten så att de kan få praktik 
därigenom.” (Lo) 

 
Samtliga informanter beskriver samverkan med vårdnadshavare väldigt varierande. En  
av informanterna berättar att om hen inte kommer i kontakt med ungdomen via brev eller 
telefon kontaktar kuratorn ungdomens föräldrar. Föräldrarna uppskattar detta i vissa fall men 
ibland blir de ifrågasättande till varför de blir kontaktade. Kim och Alex berättar: 

 
“Många gånger får vi inte tag på ungdomarna och inte vårdnadshavare 
heller. Ibland funkar det jätte bra. Det har hänt att vi har möte med bara 
vårdnadshavare och då har vi mest mött just deras oro och så har vi 
kanske bett dom förmedla vissa saker hemma då” (Kim) 

 
“Några föräldrar är jätteengagerade, men de flesta inte, tyvärr. I den här målgruppen är det 
många gånger att föräldrarna inte bryr sig. De kanske inte själva mår bra..” (Alex) 
 
En annan berättar att det inte är vanligt att föräldrar följer med på möten men tillägger att 
vårdnadshavare ofta är positiva till att KAA finns. När vårdnadshavarna blir medvetna om 
studie- och yrkesvägledarens roll i arbetet med ungdomarna tycker de flesta att det är positivt 
att deras ungdomar inte glöms bort och att kommunen visar sitt ansvar.  
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4.5 Vägledarnas kompetenser 
 
Samtliga informanter anser att studie- och yrkesvägledarens kompetens är viktig i arbetet med 
ungdomarna inom KAA. En av dem beskriver deras kompetens som viktig eftersom de har ett 
helhetsperspektiv. Från att träffas första gången när det skapas kontakt och en relation, till att 
sen sätta sig in i ungdomarnas situation och hjälpa dem att återgå till studier eller annan 
sysselsättning.  
 
Vidare beskriver flera av dem att det är viktigt att ha kunskap om olika typer av alternativ 
beträffande utbildningar och arbetsmarknaden. Flertalet informanter menar att genom deras 
utbildning kan de möta ungdomen där hen befinner sig och utgå från hens individuella behov. 
Utifrån det kan studie- och yrkesvägledarna se över tänkbara alternativ som utgår från 
ungdomens förutsättningar och skapa möjligheter som passar ungdomen.  
 
Ofta väljer informanterna att träffa ungdomarna i en neutral miljö som inte förknippas med 
skolan vid första mötet. Det kan vara caféer eller bibliotek. Frågor som ställs till ungdomen på 
första träffen kan vara; Vad är orsaken till att du befinner dig där du är? Finns det något 
skolan skulle ha kunnat göra annorlunda? Vad skulle krävas för att du ska ta upp dina studier 
igen? Något som några informanter lyfter fram som behöver nämnas vid första träffen är att 
ungdomen behöver vara medveten om sin egen delaktighet för att vägledningen ska kunna 
komma någonvart.  
 
Flera av informanterna menar att det är viktigt att inte döma ungdomen, utan att möta denne 
där den är.  
  

“Ungdomarna behöver någon som ser dem, lyssnar, visar förståelse och 
definitivt inte är dömande och inte ger råd. Det är så lätt att 
vuxenvärlden talar om för eleven vad den bör/ska göra så vägledarens 
kompetenser är jätteviktiga” (Jamie) 

 
“Att man kanske normaliserar det, inte att det är normalt att ligga hemma 
men att sånt händer, att skolan inte alltid har varit det bästa för alla, att 
det finns annat. Man behöver mycket uppbackning och motivation. 
Framförallt att man lyssnar på dem och inte fördömer. För det har de 
ofta haft tillräckligt av i skolan.” (Lo) 

 
Samtliga informanter betonar att en viktig kompetens i arbetet med dessa ungdomar är att ha 
kunskap om olika alternativ, vägar och möjligheter. De menar även att de har med sig 
samtalsmetodik som en viktig kompetens i arbetet med KAA. De hjälper ungdomarna att 
vidga deras vyer kring olika vägar och alternativ samt visar dem att det finns andra vägar att 
ta även om de inte går den traditionella vägen genom gymnasiet.  
 
Många gånger är ungdomarna inte medvetna om alternativen som finns. Några av 
informanterna menar att vissa ungdomar bara vet om ett alternativ och då är det deras uppgift 
att visa olika alternativa vägar.  
 
“Att det inte är försent och inte kört. Många är så långt nere. Det är viktigt att kunna visa att 
det inte är kört och det finns möjligheter” (Kim) 
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En annan informant beskriver att även andra yrkesgrupper som arbetar med ungdomar kan 
vara stressade och tro att det inte finns fler möjligheter om ungdomen inte klarar av 
gymnasieskolan. Informanten menar att det är en viktig del i studie- och yrkesvägledarrollen 
att kunna inge hopp och visa möjligheter. 
 
Två av informanterna har ett liknande resonemang kring självkännedom. De menar att det 
gäller att arbeta med ungdomarnas självinsikt, vilka deras starka sidor är, vad är de bra på och 
prata om vad de har för intressen. Samtliga informanter beskriver att de använder sig av olika 
samtalsfärdigheter i vägledningen med ungdomarna i KAA. Bland annat att vidga perspektiv, 
aktivt lyssnande och empatisk respons. Några informanter anser att det är viktigt att möta 
ungdomen där den är och att kunna anpassa sig efter individerna, lyssna på dem och vara ett 
objektivt stöd. Det är av stor vikt att personalen kan sätta sig in i ungdomarnas situationer. 

4.6 Orsaker till hemmasittande 
 
Informanterna tror utifrån deras erfarenheter att det ofta är någon eller flera bakomliggande 
orsaker till att någon blir hemmasittare. Det kan vara faktorer inom skolan, orsaker i hemiljön, 
psykisk ohälsa, sociala problem eller olika typer av diagnoser. 
 

“Oftast är personerna som hamnat i KAA kända från högstadiet, de som 
strulat till det redan där. Det har oftast börjat i tidiga åldrar. Många som 
skolkat en del på högstadiet, de som spelat mycket dator, de som 
använder droger och alkohol” (Robin) 

 
Enligt flera informanter kan mobbning vara en orsak till att en ungdom inte klarar av att 
stanna i skolan och blir istället ofrivilligt hemmasittande. En av dem menar att det finns de 
ungdomar som inte känner att skolan är något för dem de ser inte anledningar till att gå dit 
och stannar hemma istället. 
 
Samtliga informanter menar att ungdomarna ofta har varit och är skoltrötta samt omotiverade. 
En informant beskriver att det blir svårt för de ungdomar som har lite kunskaper med sig till 
gymnasiet att klara av det.  
 
Informanten menar att samhället ställer stora krav på individerna och skolan ställer också 
höga krav vilket leder till att ungdomen inte mäktar med. 
  
Två av informanterna är överens om det faktum att i gymnasieskolan blir det mer 
självständigt för eleverna och de som behöver mer hållande och kontrollerande hamnar lättare 
i situationer som gör att de inte går på lektioner. Tre av informanterna nämner att felval kan 
vara en orsak till att ungdomar hoppar av skolan. Det kan handla om att en elev känner att hen 
har valt fel men vill inte byta program, detta kan i sin tur leda till att elevern hoppar av i år två 
eller tre när ork och motivation tagit slut.  
 
En av informanterna beskriver att ungdomar som hamnat inom KAA kan ha blivit drabbade 
av sjukdom eller depression som leder till skolfrånvaro. Informanten anser att det är viktigt att 
de som arbetar med ungdomar inom KAA möter dem på ett objektivt sätt och bortser från sina 
förutfattade meningar. Detta eftersom ungdomarna har olika anledningar till att de hamnat 
inom KAA och de som arbetar med dem behöver förstå deras bakgrund för att kunna hjälpa 
dem. 
 



17 
 

“Det handlar verkligen inte bara om elever som bara skitit i skolan och 
bara skolkat och hängt på stan. Det kan vara att en elev till exempel har 
varit hemma och hjälpt sin sjuka mormor istället för att kunna gå till 
skolan.” (Mika)  

 
Orsaker i hemmiljön som nämns till att någon blir hemmasittare är att ungdomar stannar 
hemma från skolan för att hjälpa till hemma när föräldrarna inte klarar av det. Det kan handla 
om att ungdomar inte får stöd hemifrån gällande läxor eller föräldrar som inte har tid att prata 
med sina barn om deras skolsituation. Det kan vara ungdomar som har varit med om något 
traumatiskt hemma som sjukdom, skilsmässa, familjemedlemmar som gått bort, ungdomar 
som har flyttat runt mycket och har rörig familjesituation.  
 
Flera informanterna berättar att olika former av missbruk är vanligt förekommande och kan 
enligt dem vara en orsak till hemmasittande. Vissa ungdomar börjar tidigt med alkohol och 
drogor som gör att de inte klarar av skolan och det leder i sin tur till hemmasittande. 
 
Samtliga informanter är överens om att en stor andel av ungdomarna inom KAA lider av 
psykisk ohälsa. Det kan vara olika problem som ångest och/ eller depression. En av dem säger 
att ungdomarna ofta har höga krav på sig och att det kan leda till psykisk ohälsa. Ibland kan 
psykisk ohälsa uppkomma av att en elev blir hemmasittande också.  
 
“De är de som inte förstår varför de ska gå till skolan. De tycker att det är bra som det är. 
Rena hemmasittare har ofta någon typ av diagnos” (Eli) 
 
Flera informanter beskriver utifrån deras erfarenheter att det är vanligt förekommande är att 
ungdomar inom KAA har någon typ av diagnos. Särskilt inom A-spektrat. Det kan handla om 
diagnoser som ADHD, ADD, Autism och Asperger och ofta i kombinationer med varandra.  

4.7 Konsekvenser av hemmasittande 
 
En informant menar att det är mycket höga krav idag på att en individ ska ha utbildning för att 
få ett arbete. Utifrån hemmasittandet hamnar ungdomarna i ett utanförskap på 
arbetsmarknaden, de blir utan pengar och upplever maktlöshet. Informanterna menar att de 
ungdomar som stannar hemma ofta hamnar i ett utanförskap både på arbetsmarknaden och 
socialt. Hemmasittandet leder till brister i kunskaper och betyg som i sin tur leder till att de 
inte får arbeten. När de inte får arbeten har de ingen inkomst och blir i flera fall 
försörjningsstödsberoende. Eftersom hemmasittare inte går till skolan förlorar många det 
sociala nätverket som finns inom skolan. De kan få svårt att få vänner och ungdomen riskerar 
isolering.  
 
Flera av informanterna nämner att en konsekvens av hemmasittande är att flera ungdomar 
börjar med att spela mycket dataspel. De vänder på dygnet och sover bort dagarna och på så 
vis tappar sina sociala kontakter. De skapar ett eget social nätverk online.  
 
“De isolerar sig. Det hör vi ibland föräldrar som säger att nu vill han inte ens gå upp. De 
vänder på dygnet, blir passiviserade och har svårt att komma igång igen” (Lo) 
 
Andra konsekvenser de nämner är missbruk av droger och alkohol.   
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En informant anser att rutiner är jätteviktiga. Desto längre tid som ungdomen stannar hemma 
desto svårare blir det för hen att komma tillbaka. Flera informanter beskriver att ungdomarna 
ofta har fått dåligt självförtroende för att de ser sin skolfrånvaro som ett misslyckande. En av 
informanterna tror att ungdomarna är rädda att misslyckas igen och då blir det ett stort 
motstånd mot att ta tag i studierna. 

4.8 Mål och utvecklingsmöjligheter för KAA  
 
Flera av informanterna upplever att det finns brister inom KAA i respektive kommun. De har 
en vilja att det ska bli bättre och mer effektivt. Flera av kommunerna har uppsatta mål i 
verksamheten. Två av informanterna berättar att deras kommuner har som mål att 95 procent 
av de registrerade ungdomarna ska följas upp under 2016. I uppföljningen ingår att kartlägga, 
följa upp vad dom gör för tillfället och även då kunna erbjuda någon typ av insats om de inte 
fått någon. Flera av dem tror dock att det nya datorsystemet kommer vara till hjälp när det 
gäller att följa upp ungdomarna.  
 
Alla informanter uttrycker att de utgår från skollagen och har som mål att få så många som 
möjligt till skolan och gå klart utbildningen. Däremot berättar flera av informanterna att detta 
är ett mål som är svårt att uppnå eftersom de anser att de har för lite tid i deras tjänster för att 
hinna med detta och problematik med att komma i kontakt med alla ungdomar inom KAA. De 
säger även att för vissa ungdomar är skolan inte ett alternativ som är realististisk i dagsläget. 
Då är det viktigt att ungdomen får någon typ av sysselsättning för att inte isolera sig hemma. 
Det som är gemensamt mellan flera kommuner är att målen för verksamheten är att få tillbaka 
ungdomarna till studier. Är studier inget alternativ är målet att få dem i någon annan typ av 
sysselsättning. 
 
Flera av informanterna menar att de kan vara med och påverka arbetat inom KAA och att 
arbetet är självständigt. De flesta känner sig ganska fria till att ta nya initiativ men vissa 
upplever att tid, politik och budget sätter käppar i hjulet. Något som är återkommande och 
som sex av informanterna nämner är tidsbrist. Detta är ett stort problem i deras arbete inom 
KAA. De flesta upplever att de har för lite tid till att utveckla verksamheten och skapa fler 
individanpassade åtgärder, för lite tid att utveckla samverkan och för lite tid och resurser för 
att erbjuda ungdomarna vägledning i den utsträckning som krävs i flera fall. 
 
“Mer procent i min tjänst som jag kan lägga på KAA. I dagsläget har jag för lite tid och 
hinner inte med det som jag önskar eftersom jag tycker om att arbeta med denna målgrupp” 
(Kim) 
 
Hembesök är något som är aktuellt för flera informanter i dagsläget eftersom det diskuterats 
på det senaste nätverksmötet där flera av informanterna deltagit. Hembesök är en fråga som är 
oklar i verksamheten och skulle behöva utvecklas. Några föreslår någon typ av utbildning för 
att de ska känna sig förberedda på att göra hembesök. 
 
En informant anser att många i samhället inte vet vad KAA är och vad de erbjuder. Ett förslag 
från den informanten är att det ska finnas ett telefonnummer och bättre information, lite mer 
resurser och uppsökande verksamhet. En informant berättar att samverkan måste utvecklas 
men poängterar att det är svårt och främsta anledningen till det är tidsbrist. 
 
Ett annat område som behöver utvecklas är hur studie- och yrkesvägledarna ska göra när de 
inte lyckas att komma i kontakt med ungdomarna på ett effektivt sätt.  
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“Problemet är ofta att vi inte ens får till ett möte ibland. Det är jättesvårt. 
Hur ska man kunna erbjuda någonting när man inte ens träffar personen? 
Jag har ingen möjlighet i min tjänst att åka hem till dem. Det är svårt” 
(Kim) 

 
Informanten menar att det behövs någon som åker hem till ungdomarna men hen anser också 
att det inte bör vara olika personer vid varje tillfälle, utan någon som kan bygga ett förtroende 
med ungdomen. Hen tycker att det värsta med arbetet inom KAA är de ungdomar som hen 
inte får tag på. 
 
Flera av informanterna önskar ännu mer samverkan mellan instanser, myndigheter och olika 
professioner. De skulle vilja underlätta mötet och samtalet mellan olika yrkesutövare genom 
lokaler som ligger nära varandra eller är gemensamma. I tre av kommunerna är detta ett 
pågående arbete i dagsläget och nya lokaler kommer antagligen finnas inom ett år.  
 
Flera informanter upplever att många av ungdomarna i KAA har någon typ av diagnos. De 
önskar sig därför mer kunskap om att arbeta med denna målgrupp och mer samverkan med 
vården. En annan utvecklingsmöjlighet som önskas är att fler studie- och yrkesvägledare 
borde arbeta i KAA för att kunna erbjuda fler ungdomar vägledning som kan hjälpa dem att 
återgå till studier eller hitta andra tänkbara vägar. 
 

5. Analys 

I detta avsnitt analyseras huvudresultaten från den insamlade empirin i förhållande till tidigare 
forskning och studier om främjande arbete för hemmasittare, studie- och yrkesvägledning,  
bakomliggande orsaker till och konsekvenser av hemmasittande. Rubrikerna är uppdelade i 
teman som speglar studiens frågeställningar.    

5.1 Centrala arbetsuppgifter för studie- och yrkesvägledarna 
 
Alla informanter uppger att vägledningssamtal är deras främsta uppgift i arbetet inom KAA 
för att få ungdomarna att återgå till studier. Motivationshöjande insatser som motiverande 
samtal är en betydelsefull insats för ungdomar som berörs av KAA. Det är av vikt att 
personalen inom KAA kan lyssna aktivt på ungdomarna och försöka förstå hela situationen, 
möter ungdomen där den är och inte är dömande.Vägledaren bör visa engagemang för 
individen och tillsammans med hen utforska hela levnadsrummet. En viktig del i arbetet med 
ungdomarna är att inge hopp men det är även betydelsefullt att vuxenvärlden inte talar om för 
ungdomarna vad de bör göra. Besluten ska vara ungdomens egna. Vägledaren bör därför 
stötta ungdomarna att fatta egna beslut. Vägledaren ska visa ungdomen att de betraktar hen 
som en självständig individ i vägledningen (Peavy 1998; Gladh och Sjödin 2013). Detta är i 
linje med direktiven för arbetet inom KAA (Skolverket, 2016). 
 
Informanterna har i vissa kommuner problem med att komma i kontakt med ungdomar som 
innefattas av KAA. Detta är problematiskt då det är en förutsättning för att kunna arbeta 
vidare. En av informanterna menar att detta är ett stort problem medans två andra informanter 
berättar att de inte har det problemet alls. Vad det beror på är svårt att veta men en förklaring 
skulle kunna vara att de har hunnit olika långt i arbetet med registreringen i det nya KAA-
datorsystemet. En annan förklaring kan vara att i de kommuner där det inte är problem med 
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att hitta ungdomar, arbetar flera personer kopplat till KAA. Där finns fritidsledare som 
samverkar med studie- och yrkesvägledare och det är möjligt att fler resurser läggs på att hitta 
ungdomar och ta kontakt med dem. 

5.2 Insatser och åtgärder för ungdomarna inom KAA 
 
Bland informanterna är de åtgärder som erbjuds menade att vara individuellt anpassade efter 
individen men utbudet av insatser är begränsat. Oftast handlar det om praktik, vägledning 
eller studier. I en av kommunerna finns möjlighet till olika estetiska verksamheter. I en annan 
kommun finns volontärarbete som en möjlig insats. Detta innebär att det för en ungdom har 
betydelse i vilken kommun hen bor i. Det finns alltså inte en kontunitet över landet. 
Skolverket (2016) anser att åtgärderna som erbjuds bör vara individuellt behovsanpassade och 
syfta till att ungdomen påbörjar eller återgår till studier. De flesta informanterna eftersträvar 
individuellt anpassade åtgärder men de säger att det är svårt exempelvis beroende på tidsbrist.  
 
Praktik är något som förekommer i alla kommuner utom en där studiens intervjuer 
genomförts. Enligt Gladh och Sjödin (2013) kan en praktikplats någon dag i veckan vara ett 
bra sätt att bryta isoleringen på. Där kan ungdomen arbeta vidare på sin sociala förmåga. 
Dock verkar praktik vara något som skiljer sig åt beroende på i vilken kommun en ungdomen 
är bosatt i. I en av kommunerna beskriver informanten att det har tagit tid och fortfarande kan 
vara svårt att hitta praktikplatser för ungdomarna inom KAA. En annan informant beskriver 
att samarbetet med en annan myndighet har förenklat arbetet med att erbjuda ungdomarna 
praktikplats. Även om utbudet av insatser är lika, kan de alltså skilja sig åt i utformningen 
mellan kommuner. För ungdomarna innebär det olika förutsätningar i olika kommuner. 

5.3 Samverkan 
 
Alla informanter bedriver samverkan med andra professioner och instanser. De anser att 
samverkan är viktigt i arbetet med ungdomar i KAA. Samverkan skiljer sig dock åt, även den, 
mellan kommunerna. I en av de kommuner som har lite samverkan förklarar informanten att 
samverkan skulle kunna utvecklas men då krävs mer tid i informantens tjänst. Enligt 
Skolverket (2010) behövs samverkan inom kommunen men även med andra berörda instanser 
och aktörer. Det är dock viktigt att ungdomen inte bollas mellan olika aktörer och instanser. 
Detta verkar vara ett problem i några av de kommuner där intervjuerna genomförts. En 
informant berättar att för att en ungdom i KAA ska kunna få praktik krävs att hen är inskriven 
på arbetsförmedlingen eller IM-programmen på gymnasiet. Detta gör att uppföljningen inom 
KAA blir viktig för att ungdomarna ska känna att de är delaktiga i ett sammanhang. Fler 
studier visar att samverkan är ytterst viktig för att få hemmasittande ungdomar att återgå till 
studier. Konstenius och Schillaci (2010) beskriver samverkan som en nödvändig 
utgångspunkt för att kunna åstadkomma hållbara förändringar. Utifrån Skolinspektionens 
granskning (2016)  är ett av målen att utveckla rutiner för samverkan inom kommuners 
organisation men även med andra aktörer. 
 
Lovén (2016) menar att samverkan mellan myndigheter borde lagstadgas för att det ska 
fungera. I likhet med Gladh och Sjödin (2013) upplever några informanter att samverkan 
mellan olika aktörer blir en kompetensutveckling för för dem i deras arbete inom KAA 
eftersom de lär av varandras erfarenheter. Alla informanter är överens om att hemmasittare 
inte är någon homogen grupp. De skiljer sig åt vad gäller bakgrund, psykisk hälsa och 
livssituation. Utifrån detta blir samverkan mellan olika professioner mycket 
värdefullt i arbetet med den gruppen. 
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Samtliga informanter beskriver att det förekommer samverkan mellan olika instanser men 
många av dem anser också att det borde ske mer samarbete. Exempelvis mellan KAA och 
vården. Det kan förklaras av att ungdomarna i KAA har ofta har olika diagnoser eller lider av 
psykisk ohälsa. Då skulle ett samarbete med vården kunna underlätta i arbetet med ungdomar 
med diagnoser. 
 
Informanterna är överens om att det förekommer samarbete med vårdnadshavare. De upplever 
dock i flera fall att vårdnadshavare av olika anledningar väljer bort samverkan. Ibland är det 
föräldrar som ringer till dem och är mycket pådrivande i att försöka hjälpa ungdomen som 
sitter hemma. I andra fall är det tvärtom och föräldrarna har av olika anledningar inte förmåga 
att hjälpa sitt barn. Enligt Gladh och Sjödin (2013) kan ett samarbete med föräldrar vara 
fördelaktigt för att åstadkomma en förändring hos en ungdom men fokus bör ligga på 
ungdomen och inte föräldrarna.  

5.4 Vägledarnas kompetenser 
 
I denna studie visar resultatet att flera informanter anser att de som studie- och yrkesvägledare 
hjälper ungdomarna inom KAA genom vägledningssamtal. Ungdomarna behöver någon som 
lyssnar på dem och är ett objektivt stöd. Viktiga kompetenser studie- och yrkesvägledare har 
med sig enligt några informanter är samtalsmetodik. Ungdomarna behöver mycket 
uppbackning och motivation. Likheter kan hittas i Skolverkets (2016) rapport där resultaten 
visar att för ungdomar som står utanför gymnasiet är studie- och yrkesvägledning en lämplig 
åtgärd.Vägledarna bör vara ett objektivt stöd för olika individer i olika situationer. En ungdom 
som har en negativ självbild kan behöva hjälp från en vägledare att lyfta fram sina inre 
styrkor. Detta kan leda till att hen får en ökad motivation och självkänsla att ta tag i 
exempelvis studier.  
 
Flera av informanterna i denna studie lyfter fram sina kunskaper om olika alternativa vägar att 
ta men även kännedom om arbetsmarknaden och olika typer av vidare studier. De individer 
som får studie- och yrkesvägledning ska kunna hantera frågor som handlar om studier och 
yrken. Vanliga frågor vägledare kan få handlar om svårigheter att överblicka olika alternativ 
(SVF 2007; Gladh och Sjödin 2013; Skolverket 2013). 
 
Flera informanter berättar att motivationsarbetet är en blandning av att stötta individen, visa 
på hens styrkor och visa på alternativ i omgivningen, inge hopp och vara flexibel. Det 
överensstämmer med Skolverkets (2013) allmänna råd för studie- och yrkesvägledning. Det är 
viktigt att ungdomarna som omfattas av KAA får en känsla av att de blir uppmärksammade 
och får det stöd de behöver. Liknande resonemang hittar vi i Gladh och Sjödin (2013). 
Författarna lyfter fram betydelsen av att anpassa arbetssättet efter ungdomen och att inte låsa 
sig för mycket vid en teknik. Personal behöver lyssna in ungdomen för att skapa en relation 
och visa att det är betydelsefullt att hen är delaktig. Stödet behöver hållas på en jämn nivå 
med ungdomens kapacitet, vilja och behov. Motivationen är en central del i arbetet med 
hemmasittande ungdomar eftersom flera informanter upplever en brist på motivation hos 
ungdomarna som innefattas av KAA.  
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5.5 Orsaker till och konsekvenser av hemmasittande 
 
Flera informanter är överens om att mobbning är en orsak till att ungdomar blir hemmasittare. 
Det överensstämmer med Skolverket (2010) som menar att socialt utanförskap i skolan är en 
orsak till hemmasittande. Lovén (2016) anser att personal i skolan måste arbeta aktivt mot 
mobbning, följa handlingsplaner och inte bara upprätta dem. Andra skolrelaterade orsaker 
som framkommer i intervjuerna är höga krav, otydliga instruktioner med mycket självständigt 
arbete. Detta bör arbetas med redan i grundskolan för att främja närvaron. Enligt Elisabet von 
Zeipel kan en stökig skolmiljö bidra till stress hos individen. Speciellt om individen har en 
aspergersdiagnos (Hammar, 2010). Informanterna menar att det är vanligt hos hemmasittarna 
att de har diagnoser av olika slag. Skolan har inte lyckats anpassa sig efter individernas behov. 
Ett skolmisslyckande leder även ofta till att inidviden känner ett motstånd mot att ta tag i 
skolan igen. Därför är det väsentligt att skolan reagerar tidigt på skolfrånvaro, utreder 
orskerna till den och åtgärdar de problem som handlar om skolmiljön, för att förebygga att en 
person blir hemmasittare.  
 
Några informanter menar att många är skoltrötta när de börjar gymnasiet. Vissa ungdomar har 
stora krav på sig själva vilket kan leda till psykisk ohälsa. En informant anser att skolan har 
stora krav och hen tror att många ungdomar inte orkar med. Detta kan kopplas till Skolverkets 
(2010) studie som visar att elever ofta inte förstår ämnen som undervisas och detta kan i sin 
tur leda till bristande motivation. Psykisk ohälsa är orsaker som också nämns av flera 
informanter. Även felval nämns som orsak till bristande motivation som kan leda till att någon 
blir hemmasittare. 
 
Flera informanter beskriver att många hemmasittande ungdomar har någon typ av missbruk 
eller har varit med om något traumatiskt och/eller har en rörig familjesituation. Skolverkets 
(2010) studie visar att händelser utanför skolan har betydelse för ungdomars förutsättningar 
att klara av sin skolsituation. Det kan exempelvis handla om misshandel eller att de förlorar 
någon närstående. Orsaker till att någon blir hemmasittare är mycket varierande. Det kan även 
vara svårt att veta om till exempel psykisk ohälsa är en orsak till att någon blir hemmasittande 
eller är en konsekvens av att personen sitter hemma. Detsamma kan sägas om missbruk och 
dataspel där ungdomen vänder på dygnet. Även om det är svårt att veta vad som orsakar vad, 
går det att se att det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och hemmasittande. För de 
personer som arbetar med att få ungdomar inom KAA att återgå till studier, är det av vikt att 
förstå orsaken till varför någon är hemmasittare. Informanterna gör en kartläggning med 
ungdomar som de får kontakt med för att utreda bakgrunden. Många informanter menar dock 
att de saknar tid och samverkan med andra för att kunna arbeta med inidviden på önskvärt 
sett. 
 
Några informanter menar att brist på utbildning leder till ett utanförskap på arbetsmarknaden. 
Studier visar liknande resultat; skolmisslyckanden leder till exkludering på arbetsmarknaden. 
Unga som inte klarat av sina studier får dålig självkänsla och saknar meriter vilket leder till 
arbetslöshet (Nilsson och Bäckman, 2014; SOU 2013:13). Kunskap om konsekvenser av 
hemmasittande kan informanterna använda i det motiverande arbetet. De kan visa för 
ungdomarna varför det är av vikt att genomföra en utbildning. Informanterna är överrens om 
att deras arbete inom KAA är viktigt men flera av dem anser även att de inte får tillräckligt 
med resurser och tid för att arbeta i den utsträckning de önskar.  
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5.7 Mål och utvecklingsmöjligheter för KAA  
 
Skolinspektionens (2016) granskning visar att det finns brister i att följa upp ungdomar och 
utvärdera insatser i flera kommuner. Vissa likheter identifieras i informanternas utsagor.Två 
informanter berättar att de har som mål att följa upp, kartlägga och utvärdera 95 procent av de 
registrerade ungdomarna. Samtliga informanterna menar att de behöver bli bättre på att 
identifiera och registrera ungdomar. Det finns ungdomar som borde omfattas av KAA men 
som informanterna inte lyckas kontakta. Speciellt i en av kommunerna är detta ett stort 
problem. Det påminner om resultaten i skolinspektionens granskning (2016) som visar att 15 
av 16 kommuner riskerar att inte identifiera eller misslyckas att etablera en kontakt med 
ungdomar som borde omfattas av KAA. Fler resultat från granskningen visar att det behöver 
utarbetas system och rutiner för att samtliga ungdomar ska kontaktas och följas upp. Utifrån 
detta kan kopplingar dras till resultat i denna studie; flera informanter sätter tilltro till ett nytt 
datorsystem som utvecklas för att det ska bli lättare att få fram kontaktuppgifter till 
ungdomarna.  
 
Samverkan är ett område enligt flera informanter som behöver utvecklas. De hoppas att ett 
tätare samarbete med till exempel fältare och fritidsledare ska underlätta kontakten med vissa 
ungdomar. I tre av kommunerna som undersöks i denna studie är nya lokaler på väg att 
införskaffas till de som arbetar inom KAA. Informanterna hoppas att det ska underlätta 
sammarbetet med andra aktörer då lokalerna innebär en större geografisk närhet till dessa. 
Flera studier visar att samverkan är viktigt i arbetet med KAA (Skolverket 2010; Lovén 
2016). Om samverkan i kommunerna utvecklas skulle det kunna leda till ett större utbud av 
insatser samt mer kunskap om ungdomars olika förutsättningar. 
 
Två av informanterna kan tänka sig att det är en bra idé att fler vägledare arbetar med KAA. 
En av dem säger att det för många ungdomar är det ett misslyckande att inte orka med 
gymnasiet och att göra avbrott. Då är det viktigt att se eleven och bekräfta denne samt hjälpa 
ungdomen att hitta nya vägar och möjligheter. Det är även viktigt att det finns någon som kan 
utbildningssystemet ordentligt för att ungdomarna inte ska bli vilseledda. Resultat från 
rapporter (Skolverket, 2013; Skolverket, 2016) visar att studie- och yrkesvägledning en 
lämplig åtgärd för att skapa motivation och hjälpa ungdomar att göra väl genomtänkta val.  
 
Flera informanter beskriver även att de inom KAA har svårt att hinna med alla och måste 
prioritera sina arbetsuppgifter. I resultatet från Skolinspektionens granskning (2016) är ett av 
målen att det ska vara en tydlig ansvar- och uppgiftsfördelning för de som arbetar inom KAA. 
Vissa kommuner i denna undersökning har kommit längre med att uppnå det målet än andra. 
Däremot nämns inget i granskningen kring hur mycket tid som bör läggas på personal som är 
verksamma inom KAA. 
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6. Diskussion  

Detta avsnitt inleds med en resultatdiskussion där de huvudsakliga resultaten diskuteras med 
fokus på studiens syfte som är att beskriva och förstå hur studievägledare verksamma i KAA 
kan hjälpa hemmasittare att återgå till studier. Därefter diskuteras val av metod och urval av 
informanter. Avsnittet avslutas med förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
 
Flertalet informanter upplever att administrativt arbete tar upp mycket av deras tid för 
tillfället. Detta skulle kanske ha sett annorlunda ut om vi genomfört undersökningen vid ett 
annat tillfälle eftersom ett nytt system precis lanserats. Flera av informanterna höll för 
tillfället på att registrera alla ungdomar som är aktuella för KAA. Informanterna berättar att 
det kommer att bli mindre administrativt arbete när registreringen är färdig.  
 
Vidare förklarar informanterna att i deras arbetsuppgifter ingår att kontakta ungdomarna i 
KAA och att det i flera fall försvårar arbetet att de inte kommer i kontakt med ungdomarna på 
de traditionella sätten som telefon och brev. Att hitta ungdomarna och komma i kontakt med 
dem upplevs som tidskrävande av informanterna. En av KAA:s viktigaste uppgifter är att 
kontakta ungdomar som hamnat utanför gymnasieskolan. Det är därför bekymmersamt att det 
fortfarande förekommer att ungdomar inte går att komma i kontakt med. Flera av 
informanterna upplever en frustration över att det kan finnas ungdomar som sitter hemma och 
som inte vet vilket stöd de kan få från KAA.Vissa informanter har dock hittat alternativa sätt 
att kontakta ungdomarna, exempelvis sociala medier. I de större kommunerna är problemet 
med att komma i kontakt med ungdomar inte lika påtagligt. Där arbetar även fler personer 
med att kontakta ungdomarna, så som fältarbetare. 
 
Hembesök genomförs i de flesta undersökta kommunerna inte av studie- och yrkesvägledarna 
i dagsläget. Flera av informanterna upplever det som en försvårande omständighet att de inte 
träffar alla ungdomar som innefattas av KAA. Att hemmasittare ofta befinner sig just hemma 
anser vi motiverar till hembesök. Genom att visa ungdomarna olika alternativ och genom att 
använda sig av samtalsfärdigheter menar informanterna att de kan inge hopp hos 
hemmasittaren. För att kunna visa vilka möjligheter som finns inom KAA krävs någon typ av 
kontakt, men däremot är det inte nödvändigtvis studie- och yrkesvägledaren som bör ta den 
första kontaken genom hembesök. Det verkar vara oklart vilken profession som bör göra 
hembesök och det skiljer sig åt mellan de olika kommunerna. Informanterna har försökt att 
komma runt problemet med att ungdomar kan känna ett motstånd mot att ta sig till skolan, 
genom att erbjuda ungdomen att träffas på andra platser. 
 
Uppföljning är också något som samtliga informanter uppger är en av deras arbetsuppgifter. 
Flera informanter anser att de kan vara med att påverka sina arbetsuppgifter men känner sig 
begränsade av att för få procent av deras tjänster är inom KAA. Slutsatser utifrån detta är att i 
de flesta kommuner liknar arbetsuppgifterna varandra men olika tid läggs ner på arbetet 
beroende på i vilken kommun studie- och yrkesvägledarna är verksamma. 
 
Enligt samtliga informanter är vägledningssamtal den främsta arbetsuppgiften för dem. I 
vägledningssamtalen får de användning av sina kompetenser för att hjälpa ungdomar att 
återgå till studier. De beskriver vägledningen med fokus på individen och vägledaren 
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använder samtalsfärdigheter som aktivt lyssnande och empatisk respons. Detta borde vara bra 
för ungdomen utifrån vad forskningen visar och utifrån att vissa informanter säger att den 
viktigaste aspekten är att inge hopp (SVF 2007; Lundahl 2014). Det är även viktigt att ha 
kunskap om utbildningsystemet och kunna visa på alternativ. Därför behövs studie- och 
yrkesvägledares kompetenser i arbetet med KAA. En slutsats vi kan göra utifrån intervjuerna 
är att alla informanter erbjuder vägledning och de får tillfälle att använda sina kompetenser 
som vägledare för att stödja och hjälpa ungdomar att återgå till studier eller annan 
sysselsättning. Flera informanter upplever dock att många ungdomar skulle behöva mer än ett 
samtal eftersom de anser att vägledning är en process där en relation måste infinnas innan 
själva vägledningen kan börja. Ungdomen behöver vara medveten om att hen måste vara 
delaktig för att vägledningen ska leda någonstans. Ett problem som framkommer även här är 
tidsbrist. För att kunna erbjuda ungdomarna vägledning som ger dem alternativ, vidgar deras 
vyer och ger de mer kunskap om sig själva, krävs tid och detta kan inte stressas igenom. 
Därför anser vi att politiker och andra som fördelar kommunala pengar måste få en insikt i hur 
viktig studie- och yrkesvägledares arbete är för att få hemmasittande ungdomar att återgå till 
studier. 
 
Bland andra insatser och åtgärder som erbjuds ungdomarna i KAA, förutom 
vägledningssamtal är praktik vanligt förekommande. En slutsats vi kan dra utifrån 
informanternas erfarenheter är att det spelar roll i vilken kommun en ungdom bor. Detta på 
grund av att utbudet av praktikplatser varierar. Vissa kommuner har det väldigt uppstyrt 
gällande praktikplatser när andra kommuner inte erbjuder praktikplats över huvudtaget. 
Praktik på en arbetsplats borde vara en bra insats att erbjuda då det både syftar till att bryta 
isolering och vidga perspektiven på vad som är möjligt. Praktik ger även kunskap om hur ett 
arbete fungerar, vilka kompetenser och egenskaper som är viktiga att ha i arbetet. Individen 
kan även få kontakt med förebilder och få känna sig behövd och delaktig beroende på hur väl 
praktikplatsen fungerar. Här blir det viktigt för de som arbetar inom KAA att de följer upp 
ungdomens erfarenheter av praktikplatsen samt samverkar med arbetsplatsen och de 
handledare som finns där.  
 
Slutsatser som vi kan dra är att liknande insatser erbjuds i de kommuner vi undersökt, men 
även här har det betydelse i vilken kommun ungdomen är bosatt eftersom vissa kommuner har 
fler alternativ att erbjuda än andra kommuner.Vi tror att när det gäller att få fram lämpliga 
praktikplatser handlar det ofta om tidsbrist i flera av informanternas tjänster, men vi anser 
även att det är av vikt att studie- och yrkesvägledarna själva är motiverade och initiativrika. 
Detta går hand i hand med samverkan. Vi tror att det är viktigt att kommunerna delar med sig 
till varandra av de insatser som de erbjudit och hur de har gått tillväga, då det kan inspirera 
andra verksamma i KAA och utveckla verksamheten.  
 
Betydelsen av samverkan mellan olika professioner i arbetet med hemmasittare betonas i 
studiens intervjuer. Samverkan sker med arbetsförmedling, med olika professioner inom olika 
skolformer, med socialtjänst och i vissa av kommunerna även med fritidsgårdar. 
Omfattningen av samverkan har betydelse för ungdomen som får olika stor tillgång till 
insatser, men vi anser även att det har betydelse för studie- och yrkesvägledarna. Deras 
kompetens utvecklas av samverkan då de får information och möjlighet att utbyta erfarenheter 
med andra personer inom olika verksamheter. Eftersom samverkan skiljer sig mellan olika 
kommuner har det inverkan på studie- och yrkesvägledarnas kompetensutveckling och 
arbetssituation. Skillnaden mellan kommunerna inverkar även på arbetsuppgifterna för studie- 
och yrkesvägledarna inom KAA. I vissa kommuner är de fler som arbetar och de har då även 
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mer specifika uppgifter som de kan fokusera på. Vilken kommun som man arbetar inom har 
således stor betydelse för arbetssituationen. 
 
En stor del av orsakerna till att någon blir hemmasittare är skolrelaterade. Skolan har inte 
lyckats anpassa sig tillräckligt efter individen. Mobbning förekommer, stökig miljö, otydliga 
instruktioner och många krav som gör att individer inte orkar med skolan. Om en person har 
kunskapsluckor från grundskolan blir det ännu svårare att hänga med i undervisningen på 
gymnasiet. Vi tror i enlighet med  Lovén (2016) att grundskolan är för teoretisk. Han 
förespråkar både mer prao i grundskolan och att införa studie- och yrkesvägledning som ett 
inslag i undervisningen. Vi tror även att detta skulle kunna leda till ett ökat intresse för 
yrkesprogrammen på gymnasiet, och minska antalet felval.  
  
Vår åsikt är att skolan behöver bli bättre på att fånga upp elever som visar på ogiltig frånvaro 
tidigt och erbjuda dem lämpligt stöd redan i låg- och mellanstadiet. Vi anser även att 
detsamma gäller med studie- och yrkesvägledning. Felval anses vara en orsak till att 
ungdomar väljer att hoppa av gymnasiet. Vi menar att om vägledningen hade satts in i tidigare 
åldrar hade det kunnat hjälpa ungdomar att lära känna sig själva, sina förmågor och sina 
intressen bättre i förhållande till hur omgivningen och arbetsmarknaden ser ut. Vi tror  
även att en utvidgad vägledning i grundskolan skulle kunna ge mer motiverade elever som vet 
vad de vill och vad de behöver för att nå dit. Detta anser vi viktigt då alla informanter nämner 
brist på motivation som en orsak till att någon blir hemmasittare. En individ kan bli 
omotiverad av flera olika anledningar och det behöver inte nödvändigtvis handla om 
individen. Vi anser att skuld ibland kan läggas på den omgivande miljön som har misslyckats 
med att visa på alternativ och möjligheter. Vi menar i samklang med informanterna att 
ungdomar behöver bli uppmärksammade och få sina styrkor synliggjorda. 
 
Andra orsaker till att ungdomar blir hemmasittare är inte relaterade till skolan utan handlar 
om faktorer i hem- och uppväxtmiljö. Problem kan vara föräldrar som saknar engagemang för 
sina barn, familjer som råkar ut för något traumatiskt, exempelvis en familjemedlems 
bortgång eller en svår sjukdom. Det kan handla om barn som flyttar runt mycket, skilsmässor 
med mera. Dessa problem är svårare att få bukt med då samhällsinstanser inte kan styra över 
det (till skillnad från skolan) men det är bra att studie- och yrkesvägledare har kunskap om 
orsaker till att ungdomar blir hemmasittande för att få en förståelse för olika individers 
situationer. Vi tror också att om personal på skolan uppmärksammar eleverna, sätter in stöd 
vid behov och samverkar med exempelvis socialtjänst, i viss mån kan kompensera för 
problem i familjesituationen.  
 
Dagens samhälle kräver ofta att ungdomar ska ha en gymnasieutbildning för att inte hamna i 
utanförskap. Om arbetsmarknaden såg annorlunda ut och det skulle finnas goda möjligheter 
till arbete och en lön med god levnadsstandard, utan gymnasieutbildning skulle färre andel 
ungdomar behöva hjälp av KAA. Då skulle vi kunna acceptera att skolan inte är för alla, men 
idag finns väldigt knappt med alternativ för de elever som inte lyckas i gymnasiet. Därför är 
studie- och yrkesvägledarnas arbete inom KAA viktigt, både för individen och samhället. 
Informanterna är tydliga med att de vill inge hopp hos individerna och visa ungdomarna att 
det inte är kört för att de inte klarat av gymnasiet. Då kan vi även förstå att informanterna inte 
pratar om ett utanförskap som pågår resten av livet eller att de i flertalet intervjuer inte tar upp 
långtgående konsekvenser för individerna. En annan förklaring skulle kunna vara att KAA 
innefattar ungdomar upp till 20 år och att de som arbetar inom KAA därför inte har någon 
uppfattning om hur det blir för ungdomarna i vuxen ålder. 
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Utifrån litteratur, erfarenheter och tankar från informanterna som intervjuats har vi som 
framtida studie- och yrkesvägledare fått med oss kunskap om vilka hemmasittarna är, möjliga 
orsaker till och konsekvenser av hemmasittande, hur samverkan skapar möjligheter för 
ungdomarna inom KAA och hur vägledning kan stötta och hjälpa ungdomarna att återgå till 
studier och i vissa fall till annan sysselsättning. Det är betydelsefulla delar för studie- och 
yrkesvägledare som arbetar med denna verksamhet och målgrupp. Kunskaper om 
hemmasittare är även viktigt i andra skolformer och för annan personal förutom studie- och 
yrkesvägledare. Personal i grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen eller i någon annan 
skolform kommer att möta individer som antingen har varit hemmasittare eller riskerar att bli 
det. Vi anser därför att vår studie är av relevans för hela vår yrkeskår men även andra 
yrkesgrupper som arbetar med hemmasittare. 

6.2 Metoddiskussion 
 
Fokus i studien låg på studie- och yrkesvägledares arbetsuppgifter inom KAA samt hur 
vägledarnas kompetenser kan få ungdomar (16-20 år) som står utanför gymnasiet att återgå 
till studier eller annan sysselsättning. Valet av kvalitativ metod innebar att vi fick ta del av 
informanternas erfarenheter, åsikter och tankar. Vi e-postade information till studie- och 
yrkesvägledarna innan intervjun genomfördes där syftet och frågeställningarna presenterades. 
Vi tror att detta ledde till att de var mer förberedda inför intervjun och kunde svara utförligt på 
frågorna. Det vi inte gjorde var att skicka ut frågorna i förväg. Hade vi gjort det kanske svaren 
hade blivit ännu mer beskrivande. Vi kunde även använt oss av en provintervju för säkerställa 
frågornas relevans till syftet och frågeställningarna. Detta utfördes inte på grund av tidsbrist.  
 
Den semistrukturerade intervjuguiden skapade utrymme för följdfrågor som gjorde att 
informanterna kunde utveckla deras erfarenheter och tankar. Detta säkerställde för oss att 
informanterna verkligen svarat på frågorna. 
 
Informanternas tjänster inom KAA varierade från 20-100 procent. Detta kan ha påverkat deras 
svar eftersom en person som arbetar heltid med KAA troligtvis har mer erfarenheter och 
kunskaper än en person som endast arbetar 20 procent. Vi hade i åtanke vid uppstarten av 
denna rapport att intervjua studie- och yrkesvägledare som arbetat en längre period inom 
KAA för att få en bredare bild av arbetet med denna målgrupp. De flesta av de studie- och 
yrkesvägledare vi kom i kontakt med hade inte arbetat länge med KAA och anledningen till 
detta är att KAA lagstadgades 2013. Då de flesta av informanterna arbetat ungefär lika länge 
och flera av svaren liknar varandra tror vi urvalet av informanter ger en bild av studie- och 
yrkesvägledares arbete inom KAA. 
 
Eftersom vi är två som bearbetat empirin från intervjuerna kan olika tolkningar gjorts som 
påverkar resultatet. Vi genomförde fyra respektive fem intervjuer vardera. Efter intervjuerna 
transkiberades dem av den som utfört intervjun. Därefter e- postade vi över varandras 
transkiberingar för att båda skulle kunna bearbeta resulaten. Det vi skulle kunna ha gjort var 
att lyssna på varandras intervjuer för att hitta delar som missats eller som vi tolkar olika. 
Tidsbrist var en anledning varför vi inte gjorde detta. I två av de undersökta kommunerna 
ville informanter intervjuas i par. Vi tror att deras svar kan ha sett annorlunda ut om vi fått 
möjlighet att intervju dem separat eftersom de kan ha påverkat varandra i deras svar. Alla 
informanter gavs möjlighet att i efterhand kontakta oss om ny information uppkommit eller 
ifall de ansåg sig ha glömt att berätta något under intervjun. 
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6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Förslag på vidare forskning är att undersöka KAA:s arbete utifrån ungdomars perspektiv. När 
vi letade efter litteratur kring studiens valda ämne hittade vi främst undersökningar som utgår 
från bland annat skolpersonal och annan personal som är kopplad till KAA. Det skulle vara 
intressant att undersöka de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret av 
olika anledningar. Hur de ser på de insatser som de erbjuds och vilka insatser de eventuellt 
hade föredragit. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



29 
 

 

7. Källförteckning 

Andergren, L. 2014. Samtala- vägledning för framtid och karriär i en kaotisk värld. Borås: 
Tremedia 
 
Brown, D. 1996. Career choice and development. San Francisco: Calif 
 
Bryman, A. 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 
 
Denscombe, M. 2000. Forskningshandboken -för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 
 
Gladh, M. Sjödin, K. 2013. Tillbaka till skolan. Metodhandbok i arbetet med hemmasittande 
barn och unga. Stockholm: Gothia förlag. 
 
Konstenius, V och Schillaci, M. 2010. Skolfrånvaro - KBT-baserat kartläggnings- och 
åtgärdsarbete. Lund: Studentlitteratur 
 
Kvale, S och Brinkman, S. 2009. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
 
Lovén, A; Fil.dr., Universitetslektor, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola. 
2016. 
Osäkra övergångar, föreläsning 19 april vid VIS konferensen i Uppsala. 
 
Lundahl, L. 2014. Hjälp på vägen? Lokal övergångspolitik för unga utan gymnasieutbildning. 
I Jonas Olofsson (.red.) Den långa vägen till arbetsmarknaden. Lund: Studentlitteratur, 195-
213. 
 
Lundahl, L; Olofsson, J; Lexelius, A; Rolfsman, E och Östh, J. 2012. Ungas övergångar 
mellan skola och arbete - Förutsättningar, lokala strategier och åtgärder. Print & medie: 
Umeå universitet 
 
Nilsson, A. och Bäckman, O. 2014. Unga vuxna som varken arbetar eller studerar I Jonas 
Olofsson (.red.) Den långa vägen till arbetsmarkanden. Lund: Studentlitteratur, 57-77. 
 
Peavy, R. V. 1998. Konstruktivistisk vägledning teori och metod. Stockholm: Realtryck 
 
Skolinspektionen. 2016. Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. 
 
Skolverket. 2010. Skolfrånvaro och vägen tillbaka. Långvarig ogiltig frånvaro i grundskolan 
ur elevens, skolans och förvaltningens perspektiv. Skolverkets rapport nr 341. Stockholm: 
Fritzes 
 
Skolverket. 2012. Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Arbetet med att främja 
närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan. Stockholm: Fritzes 
 
Skolverket. 2013. Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Arbete med studie- och 
yrkesvägledning. Stockholm: Fritzes 



30 
 

Skolverket. 2014. Frånvaro och närvaro i gymnasieskolan - en nationell kartläggning. 
Stockholm. Skolverkets rapport nr 416. Stockholm: Fritzes 
 
Skolverket. 2016. Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Kommunernas 
aktivitetsansvar för ungdomar. Stockholm: Wolters Kluwers 
 
Trost, J. 2010. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 
 
Internetkällor: 
 
Borvén, J. Gr- utbildning. 2014 
http://www.pedagogisktcentrum.se/plugin (Hämtat 2016-04-29) 
 
Hammar, Å. Lärarnasnyheter. 2010 
http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2010/10/21/hemmasittarna-ofta-utbranda 
(Hämtat 2016-05-13) 
 
Johansson, K. Plug-innovation. 2015 
http://pluginnovation.se/om-pluginnovation (Hämtat 2016-04-29) 
 
Skollagen, 29 kap 9 §. 2010 
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-
2010800_sfs-2010-800/ (Hämtad 2016-04-29) 
 
SOU: 2013:13. 2013. Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och 
kommun https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-
utredningar/Ungdomar-utanfor-gymnasieskola_H1B313/?html=true (Hämtad 2016-04-05) 
 
SVF. 2007. Sveriges vägledarförening etisk deklaration 
http://vagledarforeningen.org/sites/default/files/SVF_Etiska_riktlinjer_2007.pdf  (Hämtad 
2016-04-14) 
 
Vetenskapsrådet. 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad 2016-04-14)   
 
Vetenskapsrådet. Lundahl, L. 2015. Osäkra övergångar från gymnasiet. 
http://www.vr.se/nyheterpress/kalendarium/konferenserochseminarier/konferenserochseminar
ier/resultatdialog/medverkandeprojekt/medverkandeprojekt2015/osakraovergangarfrangymna
siet.5.57dd11221508fae609bc48b7.html (Hämtad 2016-04-20) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Bilaga 1.  
 
Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi heter Lina och Vanja. Vi läser vår sista termin på studie- och yrkesvägledar programmet på 
Umeå universitet  och har precis påbörjat vårt examensarbete. 
Vi har valt att skriva om Studie- och yrkesvägledare som är verksamma inom KAA 
(kommunala aktivitetsansvaret). 
 
Vi fokuserar på studie- och yrkesvägledares arbete med ungdomar som hamnat inom det 
kommunala aktivitetsansvaret. Varför eran kompetens är viktig i arbetet med ungdomar för att 
få dem att återgå till studier. Vi vill även undersöka hur samverkan med övriga instanser i 
samhället ser ut. 
Vår avsikt är att intervjua ca 8- 10 studie- och yrkesvägledare som arbetar inom det 
kommunala aktivitetsansvaret. 
 
Vi vill gärna intervjua er. Intervjun kommer vara mellan 30-60 minuter lång och ni får 
självklart vara anonyma och ingen personlig information kommer spridas vidare. Deltagandet 
är frivilligt och väljer ni att avbryta efter ni valt att delta så är det helt okej. Vi vill gärna spela 
in intervjuerna, detta är i syfte för att vi inte ska missa någon viktig information och det är 
endast vi (Lina och Vanja) som kommer ta del av det inspelade materialet. Efter att studien är 
inlämnad för examination kommer vi att radera inspelningen. 
 
Vi vore tacksamma om ni ville ställa upp på en intervju! 
Med vänliga hälsningar 
 
Lina Nystedt och Vanja Litendahl 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Bilaga 2.  
 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Namn? 
Utbildningsbakgrund? 
Hur länge har du arbetat som studie- och yrkesvägledare? 
Hur länge har du arbetat med det kommunala aktivitetsansvaret? 
Vad arbetade du med innan du började arbeta med KAA? 
Vad är det som gör att du idag arbetar med KAA? Självvalt eller inte? 
 
Tema: Arbetet 
 
Vilka arbetsuppgifter har du inom KAA? 
Hur många ungdomar ingår i KAA i din kommun? 
Hur ser ditt arbete ut med hemmasittare? 
Hur kommer ni i kontakt med dem? 
Hur ser första mötet ut? 
Vilka individuella åtgärder erbjuder ni? 
Har ni några mål med verksamheten? 
Hur ser uppföljningen ut? 
 
Tema: Samverkan 
 
Vilka övriga instanser och professioner i kommunen samarbetar du med? 
Finns det någon samverkan med vårdnadshavare? 
Om ja, hur ser den samverkan ut? 
 
Tema: Kompetenser 
 
På vilket sätt är dina kompetenser som studie- och yrkesvägledare viktiga i arbetet med 
hemmasittare? 
Vilket stöd erbjuder ni hemmasittarna? 
Vad tror ni hemmasittarna skulle önska för typ av stöd från er? 
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 hemmasittare?  
 
Tema: Orsaker till och konsekvenser av hemmasittande 
 
Vilka är hemmasittarna enligt dig? 
Vad anser du, är de främsta orsakerna till att någon blir hemmasittare? 
Vilka konsekvenser får det för individen som blir hemmasittande? 
 
Avslutning 
 
Hur skulle du önska att arbetet inom KAA såg ut?  
Vilka utvecklingsmöjligheter ser du? 



 

 

Något som behöver tilläggas? 
 

 


