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Sammanfattning  

 

Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) är en väldigt heterogen grupp som innefattar 

olika subgrupper. Studien utgår från professionellas perspektiv och besvarar frågor som berör 

verksamheterna de verkar i samt deras arbetssätt och föreställningar om målgruppen med 

fokus på kön. Syftet med studien är att undersöka hur professionella yrkesutövare ser på och 

tolkar individens förutsättningar hos Unga som Varken Arbetar eller Studerar (UVAS) med 

ett särskilt fokus på kön. För att besvara studiens syfte valdes ut tre olika verksamheter inom 

tre medelstora städer i norra Sverige. Fem stycken yrkesverksamma med god erfarenhet av 

målgruppen UVAS har deltagit i studiens kvalitativa intervjuer.  

Resultaten av intervjun visar att verksamheterna har olika strukturer, förutsättningar och 

utgångspunkter för att närma sig målgruppen. Trots att de riktar sina insatser till en och 

samma målgrupp finns det skillnader i hur de definierar sin målgrupp, hur insatser fördelas 

och vilka subgrupper som prioriteras. Hos alla deltagande verksamheter finns en tydlig 

struktur och könsuppdelad statistik, detta för att uppmärksamma och åtgärda eventuella 

negativa avvikelser mellan könen. De yrkesverksamma ser och tolkar den enskilde brukaren 

och dennes förutsättningar i huvudsak ur ett individfokuserat perspektiv där individens kön är 

av mindre central betydelse. 
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Förord 

 

En mycket intressant kunskapsresa full av upptäckande, samtal och diskussioner där vi fick 

möjligheten att fördjupa vår förståelse för målgruppen och dess förutsättningar kontinuerligt. 

En lärorik och utmanande process som krävde vår liksom andras insats i form av tid, 

engagemang och kunskapsutbyte. Vi vill därför ta tillfället i akt och tacka alla som bidragit 

till att göra denna studie möjligt. Vi vill rikta ett stort tack till verksamheterna som deltog i 

studien samt intervjupersonerna som generöst delade med sig sina erfarenheter, kunskaper 

och tankar kring ämnet med oss. Vi vill även tacka vår handledare David Rosenberg så 

hjärtligt för hans engagemang och vägledning. Tack för att du tog tid för att guida oss i den 

här processen och omvandlade vår rena nyfikenhet till en kunskap. Sist men inte minst vill vi 

tacka varandra för ett gott samarbete. 
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1. Inledning 
Sysselsättningen i Sverige har ökat och arbetslösheten har minskat bland befolkningen under 

de senaste åren. Statistiken från SCB (2017a) visar att antalet personer i arbetskraften i åldern 

15-74 har ökat med 151 000 jämfört med september 2016. Denna ökning gäller även de 

svagare grupperna som vanligtvis har relativt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och 

riskerar att hamna i utanförskap. 

 

Enligt SCB (2017a) har högkonjunkturen i landet beskrivits som en av de bidragande 

faktorerna för en minskad arbetslöshet och därmed ökad sysselsättning. Utvecklingen är 

förstås positivt i olika bemärkelser, samhällsekonomin förstärks och stabiliseras ju fler som 

etablerar sig på arbetsmarknaden. SCB:s (2017b) rapport på området visar dessutom att det 

finns ett starkt samband mellan sysselsättning och välbefinnande. I rapporten redovisas 

sociala, ekologiska och ekonomiska indikatorer som är av stor betydelse för en hållbar 

utveckling och livskvalitet. Bland de ekonomiska indikatorerna finns sysselsättningsgrad som 

ett mätinstrument på hur väl ekonomin är hållbar. Vilket kan innebära att det i dagsläget finns 

en väletablerad ekonomisk förutsättning som möjliggör delaktighet i arbete och studier för de 

allra flesta sociala grupper. 

 

Målgruppen UVAS återfinns hos många yrkesgrupper som arbetar inom socialt arbete, till 

exempel skola, Socialtjänst, hälso-och sjukvård, Arbetsförmedling, Försäkringskassan. Att 

gruppen återfinns hos så många av välfärdsaktörerna i samhället gör att stora krav ställs på 

samverkan mellan insatsgivarna. En inbyggd risk finns att insatser faller mellan stolar och att 

“start och stopp” lätt kan komma att ske. Detta bidrar till en ökad sårbarhet för målgruppen 

när de rör sig mellan olika myndigheter som har en svårighet att hitta vem som har 

huvudansvaret för gruppen. Många olika regelverk ska samverka och kan vara tillämpbara, 

till exempel kommunernas uppföljningsansvar, skolplikt, föräldraansvaret, socialtjänstlagen 

(Olin & Jansson 2009). De professionella som verkar mot gruppen beskriver även gruppen 

som resurskrävande, svår att verka mot, svår att nå fram till samt svår att utforma insatser 

som kan tillgodose det sammansatta behovet som finns hos individerna (Olin & Jansson, 

2009).  

 

Utanförskap kan påverka människor negativt och ge följdeffekter som är svåra för samhället 

att hantera och blir mycket kostsamma. För individen så kan utanförskapet bidra till negativa 

hälsoeffekter som kommer att påverka denne under lång tid framöver, forskningen visar att 

vissa riskfaktorer som är vanlig i gruppen är av sådan art att det är en allvarlig indikator för 

vidare framtida sociala problem (Mellqvist, 2017). 

 

I den här studien vänder vi blicken mot gruppen ungdomar som varken arbetar eller studerar 

(UVAS) eller på engelska NEET (Not in Education, employment or training). Denna 

benämning omfattar ungdomar som riskerar att få svårt att ta sig in på arbetsmarknaden på 

grund av att de saknar kunskaper, erfarenheter, resurser och motivationen som motsvarar 

arbetsmarknadens krav. Gruppen riskerar därför att stanna utanför arbetsmarknaden och de 
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förblir inaktiva och deltar inte i samhället i samma utsträckning som övriga befolkningen. 

Här är det viktigt att notera att gruppens utanförskap har lite eller ingen samband med 

arbetsmarknadens utbud, av olika anledningar har individerna mött svårigheter att ta sig ut på 

arbetsmarknaden. Gruppen unga som varken arbetar eller studerar har varit relativt konstant 

oavsett konjunktur under de senaste 10-15 åren. Enligt OECD (2016) har andelen unga 

utanför arbete och studier i Sverige stått jämförelsevis oförändrad innan, under och efter 

finanskrisen. Det är också av stor vikt att förstå att gruppen inte betraktas som arbetslös 

eftersom den inte är en del av arbetskraften, och därmed befinner de sig helt enkelt utanför 

arbetsmarknaden. Detta i sin tur innebär att varierande konjunktur har mindre betydelse på 

hur väl gruppens möjligheter till arbete förbättras (SOU, 2017:9; OECD, 2016).  

 

Unga som varken arbetar eller studerar är en heterogen grupp som består av olika subgrupper 

som har olika svårigheter i varierande omfattning vilket begränsar deras möjligheter att delta 

aktivt i samhället. Heterogeniteten har uppmärksammats i många studier och flera försök har 

gjorts att dela in gruppen utifrån olika utgångspunkter. Statistiken på området visar att det är 

lika många antal kvinnor som män som befinner i denna utsatta grupp.  

 

Flertalet studier (Arbetsförmedlingen, 2016; Arbetsförmedlingen, 2018a; Arbetsförmedlingen 

2018b; Mellqvist, 2017; Utredningen om Unga som varken arbetar eller studerar, 2017; 

Eurofound, 2015a; Stojanovic, 2001; SOU, 2017:9) visar på att det finns en kunskapsbrist 

inom ämnet genus och arbetsmarknad. Generellt saknas ett genusperspektiv i forskningen om 

unga som varken arbetar eller studerar, samt att det finns förvånansvärt få studier som har ett 

klart uttalat syfte att ta sig an ett könsperspektiv i fråga om effekter av 

arbetsmarknadspolitiska program. 

 

I denna studie kommer vi att studera hur professionella uppfattar målgruppens 

olika förutsättningar med fokus på kön, och hur problematiken ter sig i olika sammanhang. 

För att möjliggöra detta presenteras en bredare litteraturöversikt där gruppen och kön sätts i 

ett större socialt och samhälleligt sammanhang, för att sedan behandla ämnet ännu närmare 

utifrån målgruppen unga som varken arbetar eller studera. 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur professionella yrkesutövare ser på och tolkar 

individens förutsättningar hos Unga som Varken Arbetar eller Studerar (UVAS) med ett 

särskilt fokus på kön. 

 

De frågeställningar som vi valt att använda oss av för att uppfylla syftet med 

studien är, 

 

1. Har unga kvinnor och män (UVAS) samma/olika behov av stöd för att kunna 

återuppta studier eller etablera sig på arbetsmarknaden? 

2. Hur arbetar välfärdsaktörerna utifrån ett könsperspektiv för att stödja unga som är 

utanför arbetsmarknad och studier? 
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1.3. Begrepp 

Här nedan presenteras och förklaras viktiga och återkommande begrepp som används i 

studien. 

 

● UVAS, 

Sv. begrepp som behandlar Unga som Varken Arbetar eller Studerar, 

 (Mellqvist, 2017). 

“Personer som under en given vecka (referensveckan) inte var sysselsatta, och som 

inte heller deltagit i studier (under referensveckan eller de tre veckorna som föregår 

referensveckan). Här avses såväl formella som informella studier” (SCB, 2017, 

s.Försättsblad). 

● NEET, 

Eng. begrepp som kan likställas med det sv. UVAS, förkortningen står för (Not in 

Employment, Education, or Training, (Mellqvist, 2017). 

● Översiktsstudie, 

En studie av tillgänglig kunskap som kännetecknas av att den har en bred ansats, ofta 

använd som ett förstadie till systematiska litteraturstudier, översiktsstudien har en 

bredare frågeställning än systematiska litteraturstudier, vissa av kriterierna bestäms 

under studiens gång, t.ex. exklusions, inklusions och kvalite. (Mellqvist, 2017). 

● Ärrbildning, Märkningseffekter, 

Beskriver de långsiktiga effekter som uppkommer av arbetslöshet, motsvarig eng. 

begrepp är “scarring effects”, (Mellqvist, 2017). 

● Matchningsbar, 

Syftar att tydliggöra när en individ är redo för utbildning eller arbete. När en individ 

bedömts som matchningsbar så ökar möjligheterna att individen fått en arbetsnära 

insats, (Arbetsförmedlingen, 2018). 

● Etableringsålder, 

Begrepp som syftar på då 75 procent av en årskull av individer är sysselsatta. 

(Mellqvist, 2017) 

● Intersektionalitet 

Kommer från eng. intersection, begreppet syftar till att visa på hur olika 

maktstrukturer och kategorier samverkar och har påverkan på varandra. Centrala 

kategorier är sexualitet, kön, etnicitet och klass (Mattsson, 2010). 

● NFLET 

Neither in the labour force nor in education or training.  Ett annat namn för gruppen 

NEET för att markera att gruppen inte är en del av arbetskraften (Ose & Jensen, 2017) 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt så presenteras den del av arbetets litteraturstudier som i huvudsak kommer från 

rapporter, utredningar, studier och facklitteratur på ämnet. Avsnittet börjar med att ge en 

övergripande bild av gruppen UVAS. Ett särskilt fokus på heterogeniteten och subgrupperna 

som innefattas presenteras nedan utifrån internationella och nationella sammanhang. 

Slutligen behandlar avsnittet ungas möte med arbetsförmedlingen och arbetsmarknaden 

utifrån ett könsperspektiv.  

 

2.1. Gruppen UVAS 
Unga utanför arbete och studier har uppmärksammats både nationellt och internationellt. Det 

är alltså ett välkänt fenomen som påverkat Europeiska länder likaså länder utanför Europas 

gränser. Fenomenet tolkas med olika betoning beroende på landet ekonomiska, politiska, 

sociala och andra rådande situationer. Vilka som innefattas i gruppen, vilka subgrupper som 

är överrepresenterade samt anledningen till varför individerna hamnar utanför arbete och 

studier är något som behöver sättas in ett specifikt sammanhang och förklaras utifrån landets 

övriga förutsättningar. Detta påverkar givetvis hur länderna bör arbeta för att handskas med 

fenomenet och vilka insatser som är mest effektiva (Eurofound, 2015) 

 

Eurofound (2015) presenterar en övergripande bild av fenomenet inom europeiska länder 

som tydligt visar att trots vissa karaktäristiska egenskaper som är gemensamma som gäller 

för hela gruppen finns det väldigt stora skillnader nationellt. Exempelvis, högutbildade män 

med bra arbetslivserfarenhet är överrepresenterade i NEET-gruppen i länder som Irland, 

Lettland, och Portugal. Medan länder som Italien och Bulgarien, domineras av kvinnor som 

står utanför arbete och studier trots utbildning och arbetserfarenhet. I Sverige likaså de övriga 

nordiska länderna avviker situationen från de andra länderna som nämns tidigare. SOU 

(2017;9) menar att gruppen i nordiska länderna har en tendens att domineras av unga med låg 

utbildningsnivåer som också saknar arbetslivserfarenhet. Det framkommer även en 

överrepresentation när det gäller utrikesfödda kvinnor och unga med funktionsnedsättning. 

Fördelningen mellan könen ser ganska jämt ut till skillnad från exempelvis Italien där 

kvinnor är överrepresenterade. 

 

Särskilda åtgärder och verksamheter har tillsatts runt om i Europa för att aktivt rapportera 

utvecklingen, stödja gruppen, föreslå åtgärder och påpeka förbättringsområden. Europeiska 

organisationer som Eurofound och OECD har följt gruppen och har gjort årliga statistiska 

sammanställningar genom att presentera dagsaktuella data utifrån olika sammanhang (OECD, 

2012; Eurofound 2015). På den nationella fronten har regeringen utsett en särskild utredare 

med specifika uppdragsbeskrivningar för att erbjuda ett samordnat stöd till de aktörerna som 

arbetar med unga som varken arbetar eller studerar. Uppdraget innebär att samordnaren 

agerar för att främja kunskaps och erfarenhetsutbyte mellan kommuner, lämnar förslag på 

åtgärder och insatser, se till att arbetet mot målgruppen sker samordnat, förbättra samverkan 

mellan aktörerna samt följa upp och utvärdera arbetet kontinuerligt (SOU, 2017). 
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Enligt SCBs rapport från 2018 är antalet ungdomar i åldern 15-24 i Sverige som varken 

arbetar eller studerar 64500, av dessa är 33300 män respektive 31100 kvinnor. Unga som 

varken arbetar eller studerar (UVAS) är ett registerbaserade mått för personer som varken 

arbetar eller studerar under ett kalenderår. Beteckningen är bredd och omfattar unga som står 

utanför arbetsmarknaden och studier av olika anledningar. Det som särskiljer gruppen från 

övriga grupper på arbetsmarknaden som saknar sysselsättning är gruppens oförmåga att stå 

för arbetsmarknadens förfogande (SCB, 2018).  

 

Gruppens heterogenitet är något som många studier har uppmärksammat, såväl 

internationella som nationella studier har försökt att belysa detta genom att dela in gruppen i 

små subgrupper utifrån olika utgångspunkter såsom behov av hjälp, förutsättningar på 

arbetsmarknaden, utbildningsnivå mm. Eurofound (2015) har identifierat fem olika 

subgrupper genom att dela in gruppen utifrån förutsättningar för delaktighet på 

arbetsmarknaden. Studien anser att gruppen NEET omfattar de som är formellt arbetslösa, de 

som av olika skäl inte kan arbeta, de oengagerade, de som väntar på rätt sysselsättning samt 

de som frivilligt avstår arbete och studier. Arbetsförmedlingen har gjort en annan 

kategorisering med betoning i engagemangsnivå hos ungdomarna (SOU, 2017:9). Efter att ha 

gjort en översiktsstudie på befintlig forskning på området har SOU (2017:9) kunnat 

identifiera och presentera sex subgrupper utifrån ett svenskt sammanhang. Enligt denna 

studie omfattas nyanlända, utrikesfödda, unga med funktionsnedsättning, unga som har gått i 

gymnasiesärskola, unga med aktivitetsersättning samt unga i samhällets vård. 

 

En annan viktig aspekt som behöver lyftas fram i sammanhanget är, gruppens varierande 

ålder och hur olika organisationer och studier presenterar sina data utifrån olika åldersspann. 

Detta för att avgränsa gruppen från övriga grupper som också står utanför arbetsmarknaden. 

En undersökning som anordnades av OECD (2015) hävdade att antal NEET-ungdomar inom 

OECD länderna i ålder 16-29 år uppskattas vara ca 38 miljoner under 2013. En senare 

undersökning av OECD (2016) utgår däremot från åldersspannet 15-24 år. Statistiken 

gällande Sverige som används i denna studie är baserad på SCBs senaste rapport vilket 

uppskattningsvis motsvarar 64500 stycken unga NEET i åldern 15-24 år (SCB, 2018). 

 

2.2. Arbetsmarknaden- förmedlingen ur ett könsperspektiv  
I Arbetsförmedlingens uppdrag från Regeringen via myndighetens regleringsbrev så har 

sedan 2015 följande instruktion funnits med ”främja mångfald och jämställdhet samt lika 

rättigheter och möjligheter i arbetslivet och motverka diskriminering och en könsuppdelad 

arbetsmarknad.” (Arbetsförmedlingen, 2018b s.35). När vi ser till könssegregationen på den 

svenska arbetsmarknaden så är Sverige en av den industrialiserade världens högst rankade, 

detta syns b.la. när vi tittar på var män och kvinnor arbetar. Kvinnor arbetar i större 

utsträckning inom offentlig sektor och män oftare inom privat sektor (Arbetsförmedlingen, 

2016; Evertsson, 2010). Denna uppdelning kan ha att göra med hur arbetsmarknaden är 

strukturerad, som det ser ut så är vissa delar strukturerade efter en mer traditionell 
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könsstruktur mellan män och kvinnor där könsstereotypa föreställningar om yrkesroller 

påverkar strukturen, detta kan vara ett hinder för en mer jämställd utveckling. I sektorernas 

struktur så kan vi se skillnader som hjälper till att bevara ojämlikheterna som finns, på den 

privata marknaden så är t.ex. det vanligare med heltidstjänster medan i den offentliga sektorn 

så är det ofta deltidstjänster som är normen. Traditionellt så är kvinnor oftare än män de som 

går ner i tid när barn är små, i den privata sektorn så är de mindre benägna att acceptera 

föräldraledighet än i den offentliga sektorn. Dessa strukturer, föreställningar och förhållanden 

har hjälpt till att befästa och bevara de könsskillnader som idag finns på arbetsmarknaden 

(Arbetsförmedlingen, 2016). 

 

Dessa skillnader mellan könen är svåra att förändra då de är djupt befästa i normer, attityder 

och värderingar. I Arbetsförmedlingens verksamhet såsom i samhället i stort så finns det 

skillnader mellan hur könen blir bemötta, män får lönebidrag i större utsträckning än kvinnor, 

kvinnor får i mindre utsträckning ta del av arbetsnära insatser, på 

arbetsmarknadsutbildningarna så är det de traditionella könsuppdelningarna som råder, 

skillnader i kallelsetid till möten finns (Arbetsförmedlingen, 2016; Arbetsförmedlingen, 

2018a). Det finns även skillnad i form av hur mycket inflytande respektive kön har i sitt val 

av arbete. Enligt Rantakeisu (2012) har män även större möjlighet att manövrera sig ur 

Arbetsförmedlingens uppfattning om att man ska “ta vilket jobb som helst” efter en viss 

inskrivningstid. Medan tjejer ofta tar det jobb som de anvisades till och uppfattas som 

flexibla.  

 

Förändringsarbete och insatser för att bryta detta mönster har gjorts av Arbetsförmedlingen, i 

början av 2000-talet så gjordes flera insatser och en viss förbättring skedde men detta har nu 

återgått och samma förutsättningar råder som tidigare (Arbetsförmedlingen, 2016). Flera 

samverkande delar av olika förmedlingsinsatser bidrar till den kedjan av händelser som 

skapar det glapp i jämställdheten som finns mellan könen, från strukturella faktorer, 

efterfrågan och utbud av insatser, de professionellas föreställning av kön 

(Arbetsförmedlingen, 2018a), till att män oftare får ta del av dyrare insatser än kvinnor får 

(Arbetsförmedlingen, 2018b). 

 

Trots denna könssegregation på arbetsmarknaden så har Sverige ett av världens högsta 

arbetskraftsdeltagande av kvinnor på arbetsmarknaden. Detta tros komma från de 

socialpolitiska förhållanden som råder i landet och att en bred opinion för jämställdhet mellan 

könen finns i samhället i stort. Socialpolitiska insatser som möjliggör båda könens 

jämställdhet och flexibilitet till exempel tillgänglighet av barnomsorg är av stor vikt för 

jämställdhet på arbetsmarknaden (Young Women's Trust, 2014). 

 

2.3. Arbetsförmedlingen och unga  
I Arbetsförmedlingens rapport, Delredovisning av handlingsplanen för 

jämställdhetsintegrering 2015-2017 (Arbetsförmedlingen, 2018b) så visar 

Arbetsförmedlingen att det inte finns några större könsskillnader i hur myndigheten erbjuder 

insatser, arbete eller studier som kan generera arbete inom 90 dagar till ungdomar. Snittiden 



7 
 

på 57 dagar innan individen får ett erbjudande skiljer sig med knappt en dag mellan unga 

kvinnor och män. I de fall skillnader i insats finns mellan könen så framkommer detta främst 

i typen av anställningar som de unga har och typ av insats inom programmet jobbgaranti. Hos 

unga kvinnor så återfinns en större andel personer som har en vanlig anställning där tim, 

deltid och visstidsanställning återfinns, i traineeanställning inom välfärdssektorn så är 

kvinnor överrepresenterade. En negativ konsekvens av att vara deltidsarbetssökande är dock 

att möjligheterna och chanserna att få stöd och råd som ger förbättrade förutsättningar på 

arbetsmarknaden minskar. Troligtvis så är även förutsättningarna att var helt självförsörjande 

även mindre hos de som arbetar deltid.  

 

Inom gruppen unga män så är det vanligare med subventionerade former av anställning. Och 

hos gruppen unga kvinnor som återfinns i etablering så är de skillnader som finns generellt 

större än hos övriga grupper av unga (Arbetsförmedlingen, 2018b). I gruppen unga som är 

förhindrade att ta arbete så är kvinnor överrepresenterade och då särskilt de kvinnor som är 

utrikes födda. En grupp unga som kan framstå som förbisedd av Arbetsförmedlingen är 

utrikes födda unga med funktionsnedsättningar, denna grupp är liten sett till mängden 

anställningsstöd som beviljats. 

 

För att kunna garantera ett effektivt och rättssäkert arbete som präglas av lika behandling av 

individer så ser Arbetsförmedlingen att målsättningen måste prägla hela myndigheten, från 

den enskilde handläggaren till chefer och styrning. Detta kan till exempel delvis ske via att 

standardiserade arbetssätt införs för vissa uppgifter samt att en god kompetens på området 

finns i hela organisationen (Arbetsförmedlingen, 2018b). 

3. Metod 
I detta avsnitt redogörs hur studiens syfte och frågeformulering kommit fram i takt med 

studiens framåtskridande samt vilka metoder som används för litteratursökning, 

datainsamling, urvalsförfarande samt analysmetod. Avsnittet avslutas med en genomgång av 

de etiska överväganden som studien har tagit ställning till samt en metoddiskussion. 

 

I denna studie så har författarna i huvudsak använt oss av ett kvalitativt arbetssätt och 

induktiv ansats, detta då vår problemställning rör professionella individers upplevelser av en 

målgrupp, att försöka tolka och förstå något. Vår forskningsprocess har präglats av 

upptäckande, utforskande, diskuterande och en flexibilitet som har styrt den vidare 

utvecklingen allt eftersom arbetet har fortgått och kunskap tillförts studien. 

För att skaffa oss en snabb och verklighetsförankrad översiktsbild av problemområden och 

målgruppen tog vi tidigt kontakt med en etablerad verksamhet som arbetar mot målgruppen 

och dess etablering på arbetsmarknaden. 

 

Att använda sig av en induktiv ansats innebär att följa upptäckandet väg och inte använda sig 

av en redan vedertagen teori för att studera forskningsobjektet (Patel & Davidsson, 2011). 

Den explorativa och utforskande stilen är bra när det finns kunskapsluckor hos forskaren och 

att en stor mängd kunskap ska inhämtas (Patel & Davidson, 2011). Perlinski (2009) menar 
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även att den kvalitativa metoden ger mycket information från relativt få respondenter, vilket 

ger bra empiriskt stöd och underlag till studien. 

 

3.1. Litteratursökning 

När vi gjorde en nätsökning efter kunskap mot målgruppen så fann vi att artiklarna ofta var 

väldigt breda (översiktsstudier) eller väldigt ämnesspecifika, kontextuella och snäva i sin 

utformning. Detta gjorde att vi skapade ett preliminärt syfte för studien och för att begränsa 

studien lite och möjliggöra en mer effektiv inläsning, men så pass brett att vi inte skulle 

riskera att tappa allt för stora delar av redan existerande relevant kunskap (Patel & 

Davidsson, 2011).  

 

Studiens litteraturöversikt (bakgrund och tidigare forskning) bygger i huvudsak på tretton 

artiklar som legat till grund för skapandet av litteraturöversiktens rubriker och innehåll. I 

urvalet av litteratur så har kunskapsdatabaser främst Google Scholar samt organisationer och 

myndigheters egna rapporter och översiktsstudier använts, vanliga sökord har varit, UVAS, 

NEET, gender, samhälle, kön, behov, genus. I början av arbetet med inläsningen så 

studerades främst breda översiktsstudier och rapporter på ämnet och vart efter så har mer 

riktade och avgränsade vetenskapliga artiklar studerats.  Detta för att initialt få en bra 

helhetsbild och översikt av målgruppen och fenomenet. 

 

Det preliminära syftet omformulerades i takt med att ny kunskap tillkom författarna. 

Kunskapen som artiklar gav grupperades och ordnades så att en struktur framkom och blev 

till rubriker i bakgrund och tidigare forskning, detta för att skapa en överblick av det stora 

materialet och för att göra det hanterbart. I arbetet med litteraturöversikten så framkom 

successivt ett tecken på en kunskapslucka inom fältet, denna brist på kunskap ligger till grund 

för denna studiens syftesformulering och frågeställningar (Patel & Davidson, 2011). Denna 

del av arbete skulle man kunna säga har präglats av ett mer abduktivt förhållningssätt där vi 

diskuterat och hypotesprövat vår kunskap och på så vis sökt oss mot viss ny fakta och 

inriktning (Patel & Davidsson, 2011). 

3.2. Urval 
De kvalitativa intervjuerna har genomförts med erfarna yrkesutövare som har mycket goda 

kunskaper om målgruppen unga som varken arbetar eller studerar. Före vi gjorde urvalet av 

lämpliga verksamheter till studien så satte vi upp några kriterier som vi ville att att 

verksamheterna skulle uppfylla. Verksamheterna skulle ha liknande geografiska 

förutsättningar, inriktning mot målgruppen, dvs. att de skulle ha aktiviteter för hela 

målgruppen UVAS ej bara enskilda subgrupper, vara väl etablerade på orten samt att tre orter 

skulle ingå i studien. Alla de utvalda verksamheterna verkar som ett utökat stöd från de 

ordinarie samhällsaktörerna för att främja den deltagande ungdomens möjligheter att etablera 

sig i samhället och på arbetsmarknaden. Verksamheternas stödjande insatser kan både rikta 

sig mot arbete eller studier.  

 

Vi gjorde en sökning efter verksamheter via nätet och fann flertalet kontakter på orterna i 

olika verksamheter som verkar mot målgruppen. Vi kom sedan fram till vårt val efter 
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rekommendationer och diskussioner med yrkesverksamma på de utvalda orterna. Denna typ 

av urval kallas ett målinriktat urval och styrs av att urvalet ska ha relevans för de 

forskningsfrågor som är formulerade samt att informanterna ska ha en förståelse av ett visst 

socialt sammanhang (Bryman, 2011). De verksamheter som vi fann lämpliga för våra studier 

uppfyllde våra kriterier fullt ut. Vår avsikt var att få genomföra intervjuer med två erfarna 

personal med mycket god kännedom om målgruppen och organisationen hos respektive 

verksamhet som vi valt. I urvalet av individer att intervjua från verksamheterna så har detta 

genomförts av våra kontaktpersoner som är ledande personer på verksamheterna. De har efter 

eget val utifrån våra kriterier och tillgänglighet valt vilka som blivit informant för 

verksamheten, detta urval kallas kedjeurval och är en form av målinriktat urval (Bryman, 

2011). Hos de deltagande informanterna så fanns ett brett urval av kompetenser och 

bakgrunder. Beteendevetare, socionomer, pedagoger, studie och yrkesvägledare var de mest 

vanligt förekommande  

 

3.3. Intervjuer 

Vid genomförandet av studiens intervjuer så användes en semistrukturerad intervjuguide (se 

bilaga.2). Detta för att möjliggöra en flexibilitet i intervjun men ändå bibehålla en struktur då 

empirin från flera intervjuer senare ska transkriberas, sammanfogas och analyseras.  De 

intervjuer vi genomfört har på en ort skett på plats och på de andra två orterna genomfördes 

de som telefonintervjuer. Alla intervjuer har spelats in med ljud. Författarna har medvetet 

även spelat in avslutningen av samtalen då författarnas erfarenhet är att de ofta kan innehålla 

givande vidare samtal och reflektioner hos informanterna som uppkommit under intervjun.   

3.4. Analysmetod 
Den del av kvalitativ forskningen som handlar om dataanalys kännetecknas av att forskaren 

arrangerar och systematiskt och aktivt studerar sin empiri, författarna strukturerade datat till 

mer hanterbara enheter och sökte därefter mönster i det för att skapa mening ur en stor mängd 

information. Svårigheten i denna process ligger i att skilja mellan betydelsefulla och icke 

betydelsefull information och mönster (Fejes & Thornberg, 2015a). De inspelade materialet 

från de kvalitativa intervjuerna transkriberades först genom att lyssna och ordagrant anteckna 

vad som sagts på ljudupptagningarna. Detta material lästes sedan igenom ett flertal gånger för 

att öka förståelsen av datat (Bryman, 2011). Vi valde därefter att genomföra en kvalitativ 

innehållsanalys, detta för att finna de underliggande teman och betydande mönster ur empirin 

(se bilaga.3). Först så söktes meningsbärande enheter, citat, och nyckelord ut ur de 

transkriberade texterna, något som antytts eller framstått som varit av vikt i texterna. Dessa 

enheter skapar ett antal koder, dessa koder fungerar som en katalog som hjälper till med 

tolkning och teoretisering av datat (Bryman, 2011). Koderna låg sedan till grund för de 

kategorier som konstruerades, en analys av skillnader och likheter söktes i koderna, en 

strukturering av empirin som hjälper till att reducera och skapa kategorier i materialet (Fejes 

& Thornberg, 2015a). Dessa kategorier diskuterades och analyserades sedan utifrån 

litteraturstudiens kontexter, teoretiska perspektiv för att sedan sammanfattas i tre 

underliggande, latenta och sammanfattande teman (Bryman, 2011). Här nedan presenteras ett 

exempel ur kodningsschemat som används för studien. 
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Exempel analys.            Manifest nivå     Latent nivå 

Meningsbärande enheter Kod Kategorier Teman 

 de som aktualiseras till oss har 

de behov av insatser fler än en 

myndighet 

Krav och kriterier för att 

definiera målgruppen 

Organisation/verksamhet

ens struktur 

Organisering 

 

  

3.5. Etiska överväganden 
Författarna är väl medvetna om att studier som berör utsatta grupper i samhället kräver en 

särskild försiktighet då detta kan riskera att ytterligare stigmatisera en redan marginaliserad 

grupp. Vinsten med forskningen och de risker som tillkommer behöver övervägas noggrant. 

Vår förhoppning är förstås att studien bidrar till en ökad kunskap om målgruppen hos 

intresserade och yrkesverksamma. Detta i sin tur kan eventuellt ge målgruppen bättre 

framtida förståelse, bemötande, förutsättningar och insatser. 

 

I denna studie så har vi tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska kraven (informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Kalman & Lövgren, 2012), 

genom att vi i samband med kontakt till de verksamheter som vi hade för avsikt att intervjua 

informerade om vår avsikt med studien och hur vi avsåg att hantera dessa krav framöver. 

Efter den initiala telefonkontakten så skickades ett följebrev via mail med samma information 

(se bilaga.1), detta i syfte för att vår kontaktperson skulle kunna vidareförmedla 

informationen till de personer som stod i fråga att bli intervjuade, detta på grund av att 

informanterna tidigt skulle kunna ta ställning till förfrågan och för att eventuellt minska 

risken för senare bortfall. I samband med varje intervju skedde informerade författarna 

ytterligare en gång om hur studien avsåg att hantera de forskningsetiska kraven och om 

informanterna hade några önskemål och funderingar angående dessa. 

3.6. Metoddiskussion 
I denna studie så har vi valt att studera ett socialt fenomen som har sin grund i flera komplex 

förhållanden på olika nivåer, från ett individperspektiv och organisationsperspektiv till ett 

samhälls-och könsperspektiv. Därav valde författarna att göra den breda och djupa 

inläsningen som presenteras i studiens litteraturöversikt. Denna bredd avser även att stärka 

studiens trovärdighet och grund för slutsatser. Under den pågående inläsningen så stannade 

författarna ofta upp och diskuterade kunskapen som inhämtats, detta både mellan varandra 

och med handledaren, denna strategi var givande och mycket utvecklande för det fortsatta 

arbetet. Båda författarna fick på detta vis ta del av kunskapen och vi båda fick en bredare bas 

att ta med oss in i det fortsatta arbetet. Vid de intervjutillfällen som genomfördes så turades vi 

om att vara den som hade huvudansvar för att ställa frågorna, den andre agerade mer som 

observatör och skötte utrustningen och tittade mer efter mönster och samspel i situationen, 

detta tyckte båda författarna var utvecklande och det möjliggjorde även att få mer fokus och 

kvalité på samtalet. Genom att studiens resultat till stor del bygger på empiri från 



11 
 

informanternas tolkningar av målgruppen så är det en beskrivning av en social verklighet i en 

specifik kontext vilket bör tas i beaktande (Bryman, 2011). Stor vikt och noggrannhet har 

lagts på att försöka att behålla och belysa informanternas beskrivningar genom den 

kvalitativa analysen, därför så gjordes den kvalitativa analysen två gånger, en gång 

horisontell och en gång vertikalt genom transkriberingarna, därefter så jämfördes resultatet av 

de båda analyserna och sammanfogades (se bilaga.3). Resultatet av denna strategi förvånade 

och överraskade författarna till viss del, trots att de båda analyserna gjorts separat så fick vi 

fram ett överensstämmande resultat, vilket bör stärka studiens slutsatser.  Studien avsåg att 

intervjua 6 stycken erfarna yrkesverksamma med god kännedom om målgruppen från tre 

olika verksamheter. Bortfallet blev en individ så fem personer har totalt intervjuats, tre 

kvinnor och två män. Medelålder och medianålder på informanterna var 55 år, alla hade 

relevant högskoleexamen och minst fem års direkt erfarenhet att arbeta mot målgruppen. För 

att stärka resultatens trovärdighet och pålitlighet så har möjlighet till respondentvalidering 

getts informanterna (Bryman, 2011).  

 

Något som författarna kunnat förtydliga för att öka studiens trovärdighet vore att skapa en 

definition av begreppet behov, detta för att förtydliga och underlätta för informanterna samt 

att tydliggöra studiens avsikt med formuleringen. Författarnas avsikt var att genomföra 

telefonintervjuerna som videokonferenser, detta för att delvis kunna överbrygga avståndet 

och göra intervjuerna lite mer personliga. Trots tidiga kontakter och förberedelse till 

intervjuerna så kunde de inte genomföras på det önskade viset på grund av tekniska 

svårigheter och begränsningar i utrustningen. Detta fick oss att inse vikten av att vara väl 

förberedd och ha alternativa lösningar för att kunna genomföra aktiviteten, skulle ett 

alternativ ej finnas tillgängligt så skulle studien kunna drabbas av ett betydande bortfall av 

informanter. 

 

Vad gällande överförbarheten- generalisering av studien resultat så är författarna medvetna 

om att kritik och svårigheter finns mot/för den kvalitativa metoden som använts (Fejes & 

Thornberg, 2015b; Bryman, 2011), dock menar Fejes och Thornberg (2015b) att situerad 

generalisering är av stor betydelse i kvalitativa studier när det gäller generaliserbarhet. Detta 

innebär att resultat från kvalitativa undersökningar ofta producerar tolkningar som bör 

användas i situationer där de passar in. Generaliseringen i denna bemärkelse sker genom att 

läsaren känner igen gestaltningarna i andra situationer. d.v.s. studiens resultat är användbart 

då det finns kopplingar till begrepp och teoretiska perspektiv exempelvis: NEET, 

intersektionalitet som kan identifieras samt tillämpas i andra sammanhang och verksamheter 

som har andra förutsättningar. 

 

För att stärka studiens möjlighet till överförbarhet så gjordes urvalet av informanter från tre 

städer och verksamheter samt att litteraturöversikten har en bred utgångspunkt. Önskvärt 

skulle vara att fler verksamheter, yrkesverksamma, geografiska och kontextuella förhållanden 

skulle ingått i studien för att få starkare trovärdighet och överförbarhet men på grund av tids 

och resursbegränsningar för studien så har de avgränsningar som gjorts varit nödvändiga. 
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3.7. Arbetsfördelning 
Under hela arbetet har vi strävat efter att dela upp arbetet jämt. Vissa delar har vi skrivit 

tillsammans genom att dela upp efter rubriker, vissa delar har någon av oss tagit större 

ansvar. Största delen av metodavsnittet har skrivits av David medan resultatdelen ansvarade 

Sara för. David ansvarade även för kontakter och bokning av intervjuer och Sara 

transkriberade intervjuerna. Resten av arbetet präglades mycket av diskussioner där vi 

träffades på plats och via nätet för att läsa varandras del, ge feedback, lägga till eller ta bort 

material samt för att kunna identifiera och följa den röda tråden i hela arbetet.  

 

Att skriva examensarbete tillsammans ställer högre krav på tydlighet och lyhördhet. Detta för 

att båda ska kunna uttrycka sin åsikt samtidigt som man skapar ett utrymme för den andres 

tankar, åsikter och perspektiv. Detta synsätt har varit en viktig aspekt för vårt samarbete. För 

att möjliggöra detta har vi använt Google docs så båda ska kunna få en överblick över arbetet. 

Sista delen av arbetet där vi genererade innehållsförteckning, skapat framsidan och granskade 

formalian gjordes med hjälp av Word. Vi har dessutom träffats regelbundet för att diskutera 

struktur och fördelning av arbetet.  

4. Konstruktion av kön 
I den genusvetenskapliga forskningen så är en central tanke att kön inte endast är biologiskt 

och något oföränderligt över tid. Forskningen menar på att vi formas under hela vår livstid 

och kön är något som konstrueras genom språk och handling (Mattsson, 2010). Vi alla formas 

av det samhälle vi lever i och den ordning som råder där, där egenskaper kopplas samman 

med vad som anses som kvinnliga och manliga beteenden och egenskaper, dessa 

föreställningar sorterar vi även in i hierarkiska strukturer (Evertsson, 2010). I dessa 

hierarkiska strukturer så är kön av en central mening, detta på grund av att det är en av de 

betydelsefullaste sociala åtskiljarna och rangordnarna. SOU (2017:9) betonar vikten av att 

tillämpa ett intersektionellt perspektiv för att kunna förstå problematiken utifrån ungas villkor 

och förutsättningar. Detta för att ytterligare uppmärksamma att många av ungdomarna i den 

här gruppen även tillhör till andra sociala riskkategorier, vilket ökar risken att de hamnar 

utanför arbetsmarknaden och studier (Arbetsförmedlingen, 2016). 

 

Historiskt sett så har föreställningar om kön bidragit till att skapa ramar för att ses som en 

god och nyttig individ för samhället utifrån sitt kön, kvinnor i ett reproduktionsfokus och män 

i ett produktionsfokus, då dessa ramar brutits så sågs individen som socialt problematisk 

(Hamreby, 2009). “Genus handlar alltså om vilka betydelser könstillhörighet får i olika 

sammanhang” (Hamreby, 2009, s.145). Det går med andra ord inte att låta bli eller vara 

delaktig i att konstruera kön, valet ligger i hur kön konstrueras (Mattsson, 2010). 

 

När vi skapar en ökad medvetenhet om de föreställningar vi har och hur vår omvärld är 

konstruerad så blir vi också medveten om hur vi återskapar och bidrar till att upprätthålla 

negativa maktstrukturer, ojämlikheter och förtryck. Genom den kunskap vi får och kritisk 

reflektion så kan vi förändra hur vi agerar och resultatet som uppkommer (Mattsson, 2010). 
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5. Tidigare forskning 
I detta avsnitt så presenteras en sammanställning av tidigare forskning som visar på 

utveckling och faktorer som är av vikt för att förstå fenomenet UVAS och vilka effekter det 

vidare kan skapa hos aktörer som är aktiva inom socialt arbete. Författarna är medvetna om 

att vissa av referenserna ej är att anse som egen forskning utan är översiktsstudier, dessa har 

tagits med på grund av att studierna är av stor vikt för de aktörer som verkar inom fältet och 

att det kan bidra med att ge ett vidare och tydligare perspektiv åt den övriga texten. Avsnittet 

börjar med att ta sitt avstamp i samhällets och arbetsmarknadens förändring/utveckling över 

tid, för att sedan redogöra för risk-skyddsfaktorer och märkningsfaktorer. Vidare följer ett 

avsnitt om de professionellas perspektiv om målgruppen och samt vikten av samverkan 

mellan aktörer. Avsnittet avslutas med en rubrik som redogör för insatser mot gruppen 

UVAS och behandlar frågor som, har kön någon betydelse, hur påverkas tjejer och killar av 

olika uppväxtvillkor. 

5.1. Samhällets och arbetsmarknadens förändring/utveckling  
Från 1970-talet fram till idag så har samhället genomgått stora förändringar och med det 

ungdomstiden. Ett större ansvar har lagts på individen själv att ansvara för den egna 

livssituationen och att organisera sina förutsättningar för etablering. Ungas övergång till 

vuxenlivet har blivit en mer utdragen process där ett större krav på att vara flexibel utvecklats 

(Olin, & Ringsby Jansson 2009). Utvecklingen har gått mot att utbildning blivit en större del 

av ungas liv och att det tar längre tid innan de blivit etablerade på arbetsmarknaden. Detta 

medför att etableringsåldern har stigit från 21 år 1990 till 28 år 2012. Med denna höjning så 

kommer även ett flertal andra effekter som påverkar samhället, skaffandet av egen bostad, 

ökad ålder för barnafödande, försämrad levnadsstandard och försörjningsmöjligheter. 

 

Unga har idag större möjligheter att välja livsstil än de tidigare generationerna haft, dock så 

har samhällets klimat blivit tuffare och skillnaden i gruppers livsvillkor ökat (Olin, & 

Ringsby Jansson, 2009). Stojanovic (2001) hävdar att unga, som av olika anledning befinner 

sig utanför samhället känner sig väldigt osäkra och sårbara, deras försök att hitta sin plats i 

samhället försvåras när allt mer fokus läggs på deras brister. Detta visar sig blanda annat 

genom att fattigdomen bland unga har fördubblats mellan 1980-2012, att gruppen 18-29 

åringar står för 40 % av alla som får försörjningsstöd (Mellqvist 2017), att graden av 

sysselsättning hos individer med funktionsnedsättning under 2000-talet varit sämre än hos 

befolkningen i övrigt och att under de senaste 20 åren så har en fördubbling skett av barn i 

åldern 13-18 år som blir inskrivna på sjukhus på grund av psykisk ohälsa (Hagquist, 2015). 

 

På det socialpolitiska området i samhället så har en utvecklingstrend gått mot ökad 

frivillighet, ett ökat egenansvar och inflytande för individen och dess närmaste för olika 

hjälpinsatser. (Olin, & Ringsby Jansson 2009). Insatserna ska mer ses som ett förslag där den 

professionelle ska framstå som en vägledare eller rådgivare och den enskilde som mer 

fristående än tidigare. I tider när det välfärdsekonomiska utrymmet minskar så kan denna 

utveckling bidra till att de professionella kan ses som en grindvakt till de välfärdsinsatser som 

denne kontrollerar, detta påverkar givetvis den relation som finns mellan den enskilde och 

den professionelle. 
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Arbetsmarknadspolitiskt så har en utveckling mot en jämställdhet mellan könen och olika 

grupper i samhället skett, en strävan efter att utjämna skillnader har funnits även om de 

arbetsmarknadspolitiska insatserna inte alltid gett önskad effekt (Olin, & Ringsby Jansson 

2009). Samtidigt så finns en beskrivning av en arbetsmarknadspolitik som vridits om från en 

mer offensiv till en mer defensiv inriktning där arbetssökande kan ses som skyldighet snarare 

än arbete som rättighet, och under 2000-talet så etablerades den så kallade “arbetslinjen”. 

Fokus kom då att hamna på skyldigheter för båda parter, aktivering för den enskilde och att 

bedriva en aktiv sysselsättningspolitik för staten som präglades av sanktioner mot den 

enskilde om denne inte var aktiv. Ett fokus fanns på arbetssökandes beteende, hur denne var 

aktiv, skärpt regelverk, individuella planer och kontrakt för att aktivera unga som varken 

arbetar eller studerar. Under denna tid växte även fler kommunala verksamheter fram som 

riktade sig mot unga och sysselsättning och de professionellas roll förändrades (Mellqvist 

2017). 

 

5.2. Risk-skyddsfaktorer  
Den samlade forskningen kring riskfaktorer för att hamna i långvarigt utanförskap, etablering 

i samhället och på arbetsmarknaden är god. När vi tittar närmare på riskgrupper så ser vi fyra 

huvudgrupper som främst står ut: barn från familjer med låg socioekonomisk ställning, unga 

med funktionsnedsättningar, unga som saknar gymnasieutbildning samt unga nyanlända 

(Zuccotti, & O´Reilly, 2018). Att tillhöra en av riskgrupperna i sig behöver för en individ inte 

alltid betyda sämre förutsättningar. En mer sammantagen bild av samverkande riskfaktorer, 

multifaktoriella risker och individuella förutsättningar hos en person måste vägas samman för 

att få en bra helhetsbild (Zuccotti, & O´Reilly, 2018). 

 

Olika faktorer, förutsättningar och egenskaper bildar tillsammans olika sannolikheter och 

risker för framtida problem och en svår etablering. Barn som växer upp i familjer med sociala 

problem och bristande socioekonomiska förutsättningar får betydande risker för att 

misslyckas i skolan, skolmisslyckande i sin tur är en risk för att få framtida problem med att 

etablera sig i samhället, och många i gruppen UVAS har just skolmisslyckanden med sig 

(Utredningen om Unga som varken arbetar eller studerar, 2013). I en studie (Zuccotti, & 

O´Reilly, 2018) så visar författarna att det är mer sannolikt att unga som är uppväxta i fattiga 

familjer med arbetslösa föräldrar har större sannolikhet att lämna studier tidigt och bli 

arbetslös, att vara det längre och att i framtiden tillhöra gruppen UVAS. Studien visar även 

att vara kvinna, och att tillhöra vissa etniska grupper kan var en ökad risk för arbetslöshet 

trots samma utbildningsnivå som andra grupper.  

 

Att vi formas av våra föräldrars förutsättningar och individuella faktorer är tydligt och att de 

kan påverkar våra framtida val, just socioekonomisk ställning, genus och etnicitet visar 

tydligt på detta. Forskning visar på att ungas val till gymnasiet sker till stor del utifrån dessa 

bestämningsfaktorer och medför en tidig segregation i utbildningsväsendet som i sin tur 

skapar en ojämställd position i samhället för unga (Mellqvist, 2017). Den globala ekonomiska 
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krisen i början av 2000-talet har även betytt en ökad risk för unga då de varit en av de 

sårbaraste grupperna i samhället. Denna sårbarhet har medfört att gruppen fått hög 

arbetslöshet (Scarpetta, Sonnet & Manfredi, 2010; Zuccotti, & O´Reilly, 2018). 

5.3. Märkningsfaktorer-scarring 

Långvarigt utanförskap från samhället och arbetsmarknaden kan skapa stora problem för 

unga vilket har uppmärksammats både nationellt och internationellt (Olin & Ringsby Jansson, 

2009; Scarpetta, med flera, 2010). De effekter som då uppstår brukar benämnas 

märkningseffekter-scarring effects, dessa effekters påverkan kan kopplas till tidslängden som 

en person har varit utsatt för utanförskap och inaktivitet (Mellqvist, 2017). Märkningseffekter 

kan enligt forskningen få långtgående konsekvenser för den enskilde och kan bestå av till 

exempel ekonomisk marginalisering (Mellqvist (2017), försvagning av det sociala nätverket, 

sämre psykisk hälsa, missbruk (Olin, & Ringsby Jansson, 2009), försämrade framtida 

möjligheter på arbetsmarknaden, försämrad glädje och hälsa (Scarpetta, m.fl., 2010). Unga 

tenderar att söka förklaringarna till utanförskapet hos dem själva och den egna personen 

framför t.ex. samhällsstrukturella eller ekonomiska förklaringar vilket kan göra dem mer 

sårbara, detta benämns internaliserad märkning (Mellqvist, 2017). 

 

Upp till 30-40% av alla avhoppare från skolan inom OECD anses vara i risk för dessa 

följdeffekter (Scarpetta, m.fl., 2010), och bland 30 åringar som har försörjningsstöd så är de 

upp till sju gånger vanligare att de haft det tidigare vid 19-21 års ålder (Mellqvist, 2017). 

Mellqvist (2017) menar att detta faktum visar på att det är av stor vikt att satsa på tidiga 

insatser då de långsiktiga effekterna av utanförskap för unga som varken arbetar eller studerar 

är nått som pågår och eftersläpar under lång tid. 

 

5.4. Professionellas perspektiv om målgruppen 

En fokusgruppsstudie i Göteborg kommun där representanter från bl.a. Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Socialtjänsten bekräftar ovanstående antaganden om att arbetet 

behöver samordnas och samverkan mellan aktörerna behöver förbättras. Denna undersökning 

har en relativt snäv utgångspunkt och fokuserar på en av subgrupperna men slutsatserna kan 

tillämpas även till de övriga subgrupperna inom unga som varken arbetar eller studerar. Det 

som är gemensamt för gruppen UVAS är deras komplexa behov som ofta kräver parallella 

insatser från flera välfärdsaktörer samtidigt. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

Socialtjänsten erbjuder olika former av stöd och hjälp till unga personer med 

funktionsnedsättningar för att underlätta för gruppen att ta sig ut på arbetsmarknaden. 

Aktörerna har däremot olika krav och rutiner för att definiera målgrupp för deras insatser som 

ibland försvårar samarbetet och påverkar individen negativt (Olin & Ringsby Jansson, 2009). 

 

Enligt Olin och Ringsby Jansson (2009) har informanterna olika syn på målgruppen, på deras 

roll och ansvar samt vilka möjligheter och svårigheter de anser vara betydelsefulla för unga 

med lindriga psykiska funktionsnedsättningar. Yrkesutövarna har varierande syn på ungas 
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förutsättningar och livssituation och beskriver detta som individuella problem, familje eller 

miljörelaterade problem samt i vissa fall som ett samhälleligt problem. Det finns dock en 

tendens hos de professionella att förlägga problemet till individnivån vilket var något som 

även Ose och Jensen (2017) har upptäckt i sina studier som genomfördes i Norge. Ose och 

Jensen (2017) har identifierat tre olika hinder som försvårar arbetet med gruppen UVAS 

genom att genomföra en kvalitativ studie där professionella som arbetar med målgruppen 

samt klienterna har intervjuats. Enligt professionella så ska de huvudsakliga problemen bero 

på bristande motivation, känslor av misslyckanden samt klienternas orealistiska förväntningar 

på arbetslivet. 

 

Klienterna hade andra upplevelser och uppfattningar om problemet, bl.a. nämns 

hälsoproblem, dålig självkänsla, avsaknaden av arbetslivserfarenhet mm. Med andra ord, 

tendensen att betrakta problemet utifrån en individuell nivå verkar finnas även hos klienterna 

(Ose & Jensen, 2017). Men det finns en diskrepans mellan hur dessa problem uppstår samt 

vilka insatser som är lämpliga för att stödja individerna inom gruppen. Detta i sin tur innebär 

ytterligare påfrestningar i arbetet mot målgruppen som både de professionella och klienterna 

upplever på olika sätt. Olin och Ringsby Jansson (2009) menar att vissa ungdomar värjer sig 

mot den problemdefinition som tilldelats dem av olika välfärdsaktörer eftersom definitionen 

ibland inte tar hänsyn till ungas perspektiv. Unga i gruppen får en känsla av att bli föremål för 

andras bedömningar när allt mer fokus läggs på individen samtidigt som man bortse från de 

strukturella problemen. Unga tar avstånd från detta genom att inte söka den hjälp som de är 

berättigad och försöker leva deras liv utan inblandning av olika välfärdsaktörer. Detta i sin tur 

försvårar arbetet och begränsar verksamhetens möjlighet att nå till gruppen med deras 

insatser. 

5.5. Samverkan mellan aktörer  
En återkommande aspekt som diskuteras i nationella och internationella sammanhang är hur 

insatser som riktas mot gruppen behöver organiseras (Ose & Jensen, 2017). Att gruppens 

sammansatta och komplexa behov kräver en välriktad och samordnad insats är något som 

gäller oavsett gruppens sammansättning och vilket land de befinner sig i. Samordnaren för 

unga betonar vikten av att tillämpa en helhetssyn i arbetet med gruppen UVAS, detta särskilt 

för att minska risken för individerna att falla mellan insatser. Hon menar också att det behövs 

ett brett angreppssätt för att stödja gruppen som redan står utanför men också för att sätta in 

generella likaså specifika förebyggande insatser för att förhindra fler hamnar i samma sits 

(SOU, 2017) 

 

Ose och Jensen (2017) anser att gruppens heterogenitet och de omfattande behoven som varje 

individ har kräver en individanpassad och samordnat insats. Detta innebär att myndigheter 

och verksamheter som har kontakt med gruppen behöver samarbeta utöver det vanliga arbetet 

med gruppen. För de unga som är arbetslösa och inte har några andra behov av stöd än att 

söka och hitta arbeten kan Arbetsförmedlingens insatser många gånger vara tillräckliga. Men 

när behoven är komplexa och omfattande kräver det ett annat arbetssätt. I vissa fall kan detta 

innebära att verksamheterna blir tvungna att ändra sina existerande rutiner för att kunna 

tillgodose de särskilda behoven hos gruppen. 
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Många i denna grupp får insatser från flera verksamheter som ibland överlappar och i annat 

fall inte täcker individens behov som gör att vissa personer hamnar mellan stolarna (Olin & 

Ringsby Jansson). Arbetsförmedlingen, kommuner, Försäkringskassan med flera, erbjuder 

olika insatser för att stödja denna grupp att etablera sig i samhället på olika sätt. Det som 

generellt saknas är ett sammanhållande ansvar för att unga får en samordnad insats som 

bygger på deras individuella förutsättningar som är nödvändigt för återetablering i samhället. 

Detta tyder på att samverkan mellan välfärdsaktörer och övriga berörda myndigheter behöver 

ytterligare förbättras och förstärkas då det är en avgörande faktor för huruvida insatserna blir 

framgångsrika (SOU, 2017) 

5.6. Insatser  
Det som särskiljer UVAS från andra grupper utanför arbetsmarknaden är att gruppen består 

av olika subgrupper som har olika behov av insatser. Detta kräver att insatserna behöver 

anpassas efter gruppen till att börja med, därefter anpassas insatserna efter subgruppen och 

ytterligare efter individen. Insatserna behöver dessutom anpassas efter ländernas 

förutsättningar och sammansättningen av gruppen i det specifika landet vilket Eurofound 

(2015) betonar in sin rapport. 

 

I länder som Sverige där gruppen ofta domineras av unga utan gymnasieutbildning kan tidiga 

insatser vara avgörande. Insatser som riktas till barn i förskola och skola är exempelvis en 

tidig förebyggande insats som har för avsikt att utjämna skillnader i uppväxten. Kommunal 

aktivitetsansvaret spelar en betydande roll i att minska antal unga som hamnar utanför arbete 

och studier genom att införa ett uppsökande arbete och identifiera unga som befinner sig i 

riskgrupper (SOU, 2013). Utbildning, färdigheter, arbetslivserfarenheter och kompetenser av 

olika slag är något som vi erhåller i tidig ålder och utvecklar genom livet, detta kallas även 

för humankapital. Med hjälp av tidiga insatser får barn och unga möjligheten att bygga en 

stark humankapital som skapar förutsättningar för aktivt deltagande i arbetsmarknaden och 

samhället i övrigt, vilket i sin tur underlättar övergången till vuxenlivet (Bynner & Parson, 

2001). Scarpetta, Sonnet & Manfredi (2010) anser att unga behöver uppmuntras att stanna 

kvar i skolan och slutföra gymnasieutbildning vilket är en del av det förebyggande arbetet 

med målgruppen. Detta för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för unga att få ett 

arbete och etablera sig i samhället. 

 

Det är viktigt att betrakta problematiken utifrån ett könsperspektiv även i detta sammanhang. 

Enligt Bynner och Parson (2001) så påverkas pojkar och flickor av olika uppväxtvillkor på 

olika sätt. Flickor som är uppväxt i en ekonomiskt utsatt familj utvecklar större risk att hamna 

utanför samhället däremot risken för pojkar som växer i särskilt utsatta områden i 

storstäderna var större jämfört flickornas. Psykisk ohälsa i form av depression, stress och låg 

självkänsla till följd av inaktivitet och utanförskap var vanligare hos tjejerna. Psykisk ohälsa 

var inte lika tydligt hos killarna och detta enligt författarna innebär inte att killar inte lider av 

negativa känslor utan det kan vara ett tecken på att killar inte är lika bra på att prata om sina 

känslor (Bynner & Parson, 2001). 
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En annan studie (Zuccotti & O´Reilly, 2018) drar liknande slutsatser och hävdar att unga 

kvinnors sysselsättning påverkas positivt av att ha haft en arbetande mamma medan pappans 

sysselsättning har betydelse för kvinnornas vidareutbildning. Kvinnor som växer upp i en 

familj där endast pappan arbetar tenderar att hamna utanför arbete och studier oftare än 

pojkar som växer upp i liknande omständigheter. Tidiga förebyggande insatser som riktas till 

familjer behöver därför beakta de omständigheterna och anpassas dessutom utifrån ett 

könsperspektiv. 

 

För de som redan befinner sig i utanför arbete och studier är det viktigt att framförallt att 

satsa på att minska tiden in inaktivitet, som vi tidigare har nämnt tidigare i denna 

litteraturöversikt. Märkningseffekten ökar ju längre tid unga befinner i utanförskap. Därför är 

det av största vikt att unga fångas upp av kommunen och andra berörda myndigheter så fort 

de hoppar av skolan. Därefter ska insatser för alternativa aktiviteter som på kort eller lång sikt 

leder till arbete eller studier aktualiseras (SOU, 2013). Insatser som aktivitetsersättning har 

som avsikt att ge ungdomar denna möjlighet till alternativa aktiviteter samt att försörja sig 

under tiden de skaffar sig färdigheter som krävs för att klara ett arbete på lång sikt. Insatsen 

för många fungerar dock enbart som försörjning på grund av brister i samordningen 

sinsemellan aktörer. Detta innebär ofta en snedfördelning av insatsen där de som ligger 

närmast till arbetsmarknadens förfogande prioriteras på bekostnad av andra (Olin, & Ringsby 

Jansson, 2009). 

6. Resultat  
Informanterna som deltagit i studien har olika studiebakgrund och arbetslivserfarenhet, bland 

dessa finns det socionomer, beteendevetare, pedagoger, civilekonomer samt studie och 

yrkesvägledare. Dessa personer har även olika ansvarsområde och titlar inom 

verksamheterna. Under detta avsnitt presenteras studiens resultat utifrån kategorierna som 

legat till grund för temana. Kategorierna innehåller meningsbärande enheter och koder som 

ger en bra bild av intervjumaterialet. Författarna har medvetet valt att presentera resultat av 

studien på en manifest nivå för att kunna ge läsaren en inblick i det råa, otolkade materialet. 

Den latenta nivån i studien presenteras under det nästkommande avsnittet där författarna 

diskuterar temana som framkommit i relation till litteraturstudien. De fem kategorierna är 

organisation/ verksamhetens struktur, föreställningar om kön, individ och målgrupp, statistik 

och utvärdering samt kritisk reflektion. Varje avsnitt nedan börjar med en kort 

sammanfattning av varje kategori samt koderna som legat till grund presenteras. Därefter ges 

exempel ur intervjun med hjälp av citat för att ge läsaren ytterligare en tydligare bild av 

materialet. 

 

6.1. Organisation/ verksamhetens struktur 

Denna kategori handlar om verksamhetens övergripande arbetssätt och struktur som i sin tur 

påverkar samverkan med andra myndigheter, hur fördelning av insatser till målgruppen ser ut 

samt hur beslutfattande ska gå tillväga. Kategorin består av dess koder: Krav och kriterier för 



19 
 

att definiera målgruppen, Beslutsfattare, Insatsgivare, Personalsammansättning, 

Prioriteringar, Ingångar till verksamheterna, Strukturella faktorer mm. 

 

I intervjuerna med personalen framträder en ganska tydlig bild av att villkor, förutsättningar 

och utgångspunkter skiljer sig åt på olika sätt. Verksamheterna riktar sina insatser mot samma 

målgrupp unga, det finns dock lokala skillnader i hur de definierar sin målgrupp och de 

kriterier som krävs för att antas vara lämplig för insatserna. Två av verksamheterna präglas 

av tydliga och formella krav där de som får insatserna behöver uppfylla vissa kriterier. För att 

komma i kontakt med dessa verksamheter krävdes ytterligare en remitterande instans från 

samverkande myndigheter. Personalen beskrev detta så här: 

 

          De som aktualiseras till oss har de behov av insatser fler än en myndighet. 

       

Varje organisation, varje hemorganisation Arbetsförmedlingen de 

identifierar ungdomar som behöver fördjupat stöd mot arbete, 

socialtjänsten identifierar, landsting psykiatrin identifierar och 

försäkringskassan identifierar och remitterar hit så vi får ju de som vi får 

och kan inte styra. 

 

En annan viktig aspekt som blir tydlig här är att beslutet om vilka som får insatser tas utanför 

dessa verksamheter. De samverkande myndigheterna gör en bedömning av behovet som finns 

och remitterar unga till verksamheterna. Olika informanter berättar att unga som kommer i 

kontakt med verksamheterna har olika ingångar. I de verksamheter där deltagarna behöver 

uppfylla vissa kriterier kommer unga först i kontakt med andra angränsande myndigheter och 

sedan remitteras de vidare. Denna struktur begränsar verksamheternas direktkontakt med 

målgruppen vilket även visade sig genom att personalen hade begränsade kunskap om 

målgruppens sammansättning inom de övriga myndigheterna. Här nämner vissa av 

personalen att de exempelvis har begränsad kunskap om hur många killar och tjejer som finns 

i varje avgränsade myndighet.   

En verksamhet hade däremot medvetet valt att inte införa sådana begränsningar genom att ta 

emot ungdomar som kommer via samverkande myndigheter samt erbjuda insatser även till 

ungdomar som söker kontakt självständigt.   

 

Vi har från starten var ganska medvetna om att inte ha någon formell krav utan 

egentligen behov av utökad stöd och en sammanhållen planering. 

 

Även om ingången till verksamheten i det här fallet var väldigt öppen och flexibel fanns det 

avgränsningar i form av prioriteringar av vissa grupper med fokus på kön. Prioriteringen i 

denna verksamhet bygger på uppfattningen om att kvinnor är underrepresenterade inom 

verksamheten. 

 

Den här fanns ju ganska tydligt att kvinnor var underrepresenterade det 

skulle upp och det var ett av målen, 35% skulle vara kvinnor.  
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Verksamheterna hade tydliga strukturer, arbetssätt och rutiner för att kunna upptäcka och 

hantera snedfördelning av insatser. De hade liknande struktur där personalen signalerar 

tillbaka i de fallen de upptäcker ett viss kön är över/underrepresenterade. Därefter en öppen 

dialog med alla berörda, verksamheterna anser att detta är av stor betydelse för att hantera 

situationen och skaffa sig en gemensam lägesbild.  

 

Skulle det visa sig att det bara är killar hos oss till exempel och kan man 

vidare fundera tillsammans med de samtliga organisationer och är det bara 

killar som ramlar utanför eller hur ser det ut, hur ser det ut i samhället 

överhuvudtaget? 

 

Vi kan ju signalera tillbaka till styrgruppen och chefen, chefen tar den frågan 

tillbaka till sin organisation... Så här måste vi ha en struktur, en dialog för att 

titta på det och det. Så vi kan peka på i samverkan men varje organisation 

måste titta på, vad kan vi göra hemma? 

6.2. Föreställningar om kön 
Denna kategori behandlar hur personalens föreställningar tar sig uttryck i möte med 

målgruppen. Frågor som berör målgruppens behov och professionellas uppfattningar kring 

det presenteras genomgående. Denna kategori består i stor del av nedanstående koder: Lika 

behov, Tjejers överrepresentation på försäkringskassan, Killars överrepresentation på 

Socialtjänsten, Olika krav och bemötande utifrån kön mm.  

 

Statistiken spelar en avgörande roll i arbetet mot snedfördelning i olika bemärkelser. 

Personalens arbetserfarenheter bekräftar att snedfördelningar har upptäckts, synliggjordes och 

åtgärdades som ett resultat av könsuppdelad statistik. Det finns dock olika uppfattningar och 

föreställningar när det gäller kvinnors och mäns förutsättningar i målgruppen. Personalen 

börjar med att berätta att de anser kvinnor och män har samma behov men de nämner också 

att över/underrepresentation av könen i vissa subgrupper förekommer. Kvinnors 

överrepresentation på Försäkringskassan, killars överrepresentation på Socialtjänsten var ett 

återkommande ämne under intervjuerna. 

 

En större andel kvinnor har mer tydliga psykiatriska diagnoser och kanske 

lättare få kontakter med försäkringskassan eller få aktivitetsersättning såna 

saker, av gruppen längst ifrån medans män kan ha neuropsykiatrisk diagnos och 

en viss kontakt med Socialtjänsten och där kan man se en skillnad mellan 

grupperna 

 

Anledningen till detta var oklar men personalen har delat med sig av deras uppfattningar och 

tankar om problematiken; 

 

I min upplevelse är alltid de kvinnor vi träffar är ofta psykiatrisk kontakt finns 

med i större uträckning, inte nödvändigtvis diagnos jag menar det finns 

samtalskontakt på det sättet med psykiatrin. 
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En annan personal menar att tjejer i större utsträckning klarar skolgången än killar vilket 

innebär att de har relativt större möjlighet att hitta arbete. Enligt personalen är detta något 

som uppmärksammas på arbetsförmedlingens statistik där tjejer är en underrepresenterad 

grupp. Statistiken visar dessutom att en större andel unga på Arbetsförmedlingen saknar 

gymnasieutbildning. Informanten menar att underrepresentation av tjejer i deras verksamhet 

kan förklaras som ett tecken på att att tjejer får arbete snabbare efter gymnasiet och hamnar 

inte i deras verksamhet eller på Arbetsförmedlingen. 

 

Mäns överrepresentation hos Socialtjänsten antas beror på att de oftare hoppar av skolan 

tidigt i åldern. Personalen i två verksamheter har kunnat se detta tydligt då de flesta killar 

som de kommer i kontakt med var killar under 20 års ålder. En annan verksamhet har 

liknande erfarenheter och kunnat uppmärksamma detta i samarbetet med kommunala 

aktivitetsansvaret då det är nästan uteslutande killar som aktualiseras till verksamheten 

därifrån.   

En personal beskriver situationen så här: 

 

Kommunen har ansvar för ungdomar från att de fyller 20, hoppar de av från 

gymnasiet så är kommunen skyldig att plocka upp dem och erbjuda aktivitet 

eller så skrivs de på arbetsförmedlingen eller XXXXX och det är ju nästan 

uteslutande killar som vi får därifrån. 

 

Personal i den andra verksamheten har uppmärksammat en tydlig 

överrepresentation av killar i ung ålder och anger; 

 

Killar är överrepresenterade det är mer killar än tjejer under de yngre under 

24. 

 

En annan skillnad som nämns i samband med tjejers och killars behov är att killar framstår 

stanna länge i processen jämfört med tjejer som ofta får jobb snabbare. Vissa av personalen 

tror att denna skillnad kan bero på att tjejer oftare ses som mer flexibla och är ofta villigare 

att ta arbete av olika slag med varierande sysselsättningsgrad, medan killar har en tendens att 

vänta tills de hittar det rätta yrket. Vilket nedanstående citat bekräftar: 

 

Tjejer i större utsträckning klarar skolgången och har mycket lättare att få jobb. 

 

Det finns även en annan uppfattning om varför killar verka behöva mer tid i verksamheterna, 

avsaknaden av gymnasieutbildning bland unga killar lyftas då fram. Denna skillnad syns 

dock inte i alla verksamheter men upplevelsen av att killar ändå verkar stanna länge finns 

närvarande. Här nedan presenteras en citat ut intervjun där personalen berättar om sin 

upplevelse: 

 

Jag hade den upplevelsen om att killar hade lite längre tid men det är nog inte 

när vi tittar på våra uppgifter det är ganska jämt. 
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Ett återkommande fenomen som alla verksamheter upplever är att målgruppen framstår göra 

ett yrkesval som bryter mot de traditionella könsmönster som råder på arbetsmarknaden och i 

samhället i övrigt. Detta fenomen har uppmärksammats i alla verksamheter som deltagit i 

studien och personalen anser att det är en positiv utveckling och uttrycker det så här: 

 

Jag tycker att jag är ofta positivt överraskad utifrån att personer ofta fattar val 

som inte liksom genustypiska. En stor grupp unga män som jobbar bland äldre 

omsorgen. Vi har många kvinnor som är intresserad tekniska yrken som 

maskinförare. Jag tror att det fortfarande finns en snefördelning men jag är 

överraskad mer än trodde. 

 

Vi har killar inom vården och tjejer som mekar osv. 

 

Anledningen till denna utveckling är oklar och några av de intervjuade nämnde att det skulle 

vara intressant att veta varför gruppens yrkesval delvis skiljer sig från den övriga 

arbetsmarknaden. Andra påpekade att det delvis kan vara en effekt av att verksamheterna har 

arbetat medvetet för se till att båda könen får samma information vid inskrivningen, 

exempelvis gällande yrkesval och studier. Detta medvetna och strategiska val skulle kunna 

lett till att de tidigare skillnaderna som funnits mellan könen har börjat jämna ut sig. 

Informanterna har även uppmärksammat en ytterligare förändring över tid, fördelningen 

mellan antal unga tjejer och killar inom de egna verksamheterna och de avgränsade 

myndigheterna har börjat jämna ut sig. Personalen berättar med egna ord så här:  

 

Socialtjänsten har ju traditionellt och även Arbetsförmedlingen tillbaka i tiden 

hade fler killar och inom vården på psykiatrin och Försäkringskassan har det 

varit generellt fler tjejer, men vi ser nu över tid att det där har jämnat ut sig. 

Unga på Försäkringskassan, nu är det lika mycket killar där nu som tjejer och 

även på Socialtjänsten, kanske hänger kvar lite grann där men, traditionellt har 

det varit så fler killar på Socialtjänsten och fler tjejer på Försäkringskassan. 

 

6.3. Individ och målgrupp 
Här presenteras hur personalen arbetar med målgruppen och vilka utgångspunkter och behov 

som styr i utformandet och implementering av insatser. Koder under denna kategori är: Fokus 

på målgruppen, Lite genus mer målgrupp. 

 

Insatser med fokus på individuella behov och förutsättningar är en central utgångspunkt för 

verksamheterna. I bemötandet och utformandet av insatsen ska individen stå i fokus och 

hänsyn ska tas till ungas önskemål. En annan viktig utgångspunkt i verksamheterna var ett 

särskild fokus på målgruppen. Verksamheterna refererar till målgruppen på flera olika sätt, 

unga som behöver fördjupat stöd, unga som tillhör kommunal aktivitetsansvaret, unga  som 

behöver fördjupat samverkan samt unga i behov av insatser från fler än en myndighet.  

 



23 
 

Resultatet av intervjuerna visar att det finns en tendens att fokusera på målgruppens 

gemensamma behov istället för exempelvis att se till individens kön och hur detta kan 

påverkar individens livsvillkor. Insatsernas huvudmål är att hjälpa ungdomarna att etablera 

sig i samhället genom att hitta en meningsfull sysselsättning.  

En av informanterna menar att fokus läggs på just målgruppen och dess behov samt att 

skillnader mellan könen uppmärksammas inte i lika stor utsträckning.  

Jag skulle säga generellt så pratar vi väldigt lite genus i resultaten, utan vi ser ju 

målgruppen. Det är ju inte man eller kvinna utan ungdomar med utökat behov. 

Så om vi är kräsna så pratar vi inte genus utan vi har andra utgångar. 

6.4. Statistik och utvärdering 
Alla verksamheter som deltagit i studien för könsuppdelad statistik för att synliggöra 

kvinnors och mäns förutsättningar och livsvillkor inom sin målgrupp. Statistiken är ett viktig 

instrument och används som ett underlag för dialogen som sker mellan parterna. Kategorin 

består av dessa koder: Dialog i personal och myndigheter, Utvärdering återkoppling.  

 

Verksamheterna har kunnat följa upp och utvärdera insatsernas resultat genom regelbundna 

statiska redovisningar av olika slag. Därefter förs en dialog för att medvetandegöra eventuella 

brister och förslag på förbättringsarbeten för att ytterligare anpassa verksamheterna utifrån 

målgruppens behov. Ett annat användningsområde för den könsuppdelade redovisningen av 

statistiken är att medvetandegöra för samtliga inblandade aktörerna om eventuella skillnader 

som upptäckts.  Dessa kan handla om antal deltagande tjejer och killar, skillnader i typ av 

insatser, skillnader i hur lång tid deltagarna behöver samt skillnader i hur många som har 

lyckats få arbete eller studerat. Personalen uttrycker sig så här; 

 

Då vi redovisar resultatet så redovisar vi också för all personal, så att alla blir 

medvetna. Vi försöker medvetandegöra och visa på att det här tittat vi på, de här 

är viktigt. 

 

Statistiken som verksamheterna för kan vara kopplade till olika mål och verksamheternas 

olika struktur och organisering. Detta tar sig i uttryck genom att verksamheterna har en del 

skiljande specifika mål såsom, antal deltagare, ett visst antal kvinnor och män. Specifika 

uppdrag som delegerats från andra myndigheter kan också förekomma och statistiken 

används även för att uppfylla de målen. Ett sådant mål var i en av verksamheterna att, 

verksamheten ska en ha en noggrann uppföljning av deras deltagare. När deltagarna inte 

dyker på möten ska man försöka få kontakt med dem och försöka ta reda på anledningen till 

varför de inte kunnat vara på möten. Personalen gör en jämförelse med den vanliga 

Arbetsförmedlingen och sin verksamhet och uttrycker sig så här; 

 

Det är del i projektet som man också mäter, vi ska inte tappa bort dem. Det är så 

på den vanliga Arbetsförmedlingen, har man missat kontakter så tappar man 

folk. Vi ska inte tappa bort folk, ska de försvinna så ska vi veta. Om de har varit 

6 månader i fängelse straff eller annat så ska vi veta om det. 

 



24 
 

6.5. Kritisk reflektion 
Denna kategori behandlar personalens kritiska reflektion och hur de ser de bakomliggande 

orsakerna till målgruppens problematik. Frågor som varför vissa subgrupper är 

över/underrepresenterade av en viss kön, varför gruppverksamheter inte lyckats med mera 

diskuterades under intervjun. Koder som ligger till grund för denna kategori är: 

Medvetandegöra, Uppmärksam, Reflektion. 

 

Personalen har resonerat och kritiskt reflekterat ur ett bredare perspektiv över bemötande, 

föreställningar om kön och hur strukturella faktorer påverkar arbetet med målgruppen på 

olika sätt. Här nedan presenteras ett citat ur intervjun där personalen informerar oss om att de 

har tidigare diskuterat ämnet inom Arbetsförmedlingen.  

 

Man pratade också gärna om att man är van att hjälpa killar lite mer, att tjejerna 

är oftast de som visat att de är nyfikna och aktiva. Killarna kanske sitter och 

gömmer sig under kepsen och då har arbetsförmedlaren en tendens att hjälpa 

till, hjälpa killarna mer och de har fått mera stöd och mera hjälp än tjejer. 

Tjejerna verkar mer självgående än vad de kanske är. Så det där har man pratat 

väldigt mycket om, så vi har de rätta glasögonen med oss. 

 

Andra informanter  hade liknande erfarenheter av att personalens egna föreställningar om kön 

återspeglas i mötet och påverkar vilka krav man ställer på klienterna utifrån deras kön. Detta 

påpekar informanten att det ibland sker omedvetet. 

 

Generellt, ställer vi kanske större krav på kvinnor att ibland fixa en del saker än 

män, framförallt är du kvinna så kan du kanske ha bättre koll på de här med 

pappersfixet. 

 

Att vissa insatser inte är anpassade efter kvinnor var också något som kom upp i 

samtalet. Personalen menar att det är också något man behöver reflektera över; 

 

Det är ganska svårt att ha deltidsarbete och andelen deltidsarbete om nu tittar på 

är övervägande kvinnor som har svårt att ta del av den här typen av insats som 

kanske är mer riktat till de som är heltidsarbetslösa. Det tycker jag är ett 

bekymmer. 

 

I arbetet mot målgruppen använder de yrkesverksamma sig ofta av andra utgångspunkter än 

kön såsom diagnos och målgruppens gemensamma behov.  I citatet under förklarar en 

personal hur målgruppens liknande problematik används som utgångspunkt. 

 

Det jag blir mer uppmärksam på, är att vi eller jag tänker i alla fall väldigt lite 

kön och mer målgrupp och många gånger, de har liknande problematik om man 

säger så, många har neuropsykiatriska diagnoser antingen utred eller inte och 

psykisk problematik, ofta så närmar vi oss på samma sätt oavsett tjejer eller 

killar. 
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7. Diskussion 
Efter genomförandet av studiens kvalitativa intervjuer och analys så diskuterade vi innehållet 

i de kategorier som uppkommit. I våra diskussioner så såg vi att de tänkta temana 

(Föreställningar, Organisering och Utvärdering/uppföljning) på olika sätt påverkar och 

bygger på varandra. Det går att finna delar av det första i de andra och i det tredje och 

omvänt. Det framstår som att de på ett vis är länkade till varandra, det finns en röd tråd 

genom dem.  

Ett exempel på detta kan vara: De föreställningar en person har om ett fenomen kan t.ex. 

bygga på den struktur, förutsättningar och kultur som för tillfället råder i det aktuella 

samhället.  

 

Ska denna person sedan arbeta mot ett mål som är en del i detta samhälle så kommer 

personen att organisera arbetet utifrån de föreställningar denne har om detta fenomen. När 

denna verksamhet framöver kommer att utvärdera och göra en uppföljning av verksamheten 

så kommer ett resultat visa sig. Detta resultat kan sedan ligga till grund för att bekräfta eller 

falsifiera de föreställningar som personen haft om fenomenet, resultatet kan även komma 

påverka hur verksamheten organiserar sig framöver. 

 

Ur kategorierna framkom tre stycken underliggande (latenta) teman, dessa tänkte vi nu 

behandla lite närmare och sätta i relation till litteraturöversikten. De latenta temana som 

framkom i den kvalitativa analysen var, Föreställningar, Organisering och 

Utvärdering/uppföljning.  

7.1. Föreställningar i samhället 
Både resultatet från studiens intervjuer och uppsatsens litteraturöversikt visar på att det finns 

en tydlig individfokus i verksamheterna och i samhället i stort. Den samhälleliga 

förändringen har gradvis skett över tid blivit allt tydligare och förändrar förutsättningarna på 

många olika vis för medborgarna (Olin, & Ringsby Jansson 2009; Mellqvist, 2017). Ett större 

egenansvar läggs på individen själv och att t.ex. vara mer aktiv i olika processer. Mellqvist 

(2017) menar att det då finns risk för att problem som kan ha sin grund i samhälleliga social 

strukturer riskeras att förskjutas mer mot ett individuellt problem. Många av de riskfaktorer 

som redogörs för i den tidigare forskningen visar på är just sådana strukturer t.ex. 

skolmisslyckanden, funktionsnedsättningar och föräldrars arbetslöshet. Denna tendens att 

förelägga problemen till individen förekommer i samhället i stort och hos professionella i 

deras yrkesutövning, detta återspeglas även i hur unga uppfattar sig själva (Ose & Jensen, 

2017). 

 

Den individfokus som finns i verksamheter skulle även kunna innebära en annan risk, denna 

risk ligger i att unga tenderar att själva finna grunden till sina problem hos sig själva (Ose och 

Jensen, 2017). Mellqvist (2017) visar i sin studie att unga tenderar att göra sina gymnasieval 

utifrån bestämningsfaktorer som ligger utanför dem själva. Ose och Jensen (2017) har 



26 
 

dessutom uppmärksammat en diskrepans i hur individerna och professionella beskriver 

problematiken. Professionella ansåg att ungas svårigheter i att etablera sig i samhället beror 

huvudsakligen på bristande motivation, känslor av misslyckanden, samt klienternas 

orealistiska förväntningar på arbetslivet. Klienterna hade andra uppfattning om sina problem 

och nämnde hälsoproblem, dålig självkänsla, avsaknaden av arbetslivserfarenhet som 

bidragande faktorer. Detta innebär att även klienterna föreligger problemet hos sig själva och 

inte betraktar problemet utifrån samhällsperspektiv. 

7.2. Föreställningar inom verksamheterna 

En annan viktigt punkt att lyfta upp i sammanhanget är professionellas föreställningar om 

kön och hur detta påverkar deras yrkesutövning. Den kvalitativa analysen av studiens empiri 

visar att alla intervjuade personer har föreställningar om hur en brukares karaktärsdrag kan te 

sig utifrån kön. Grunden till föreställningar kan bygga på tidigare generella uppfattningar och 

tolkningar eller från statistik eller de båda tillsammans. Ett konkret exempel ur intervjun som 

redovisas i resultatavsnittet kan illustrera detta. Två av verksamheterna hade uppfattningen 

om att killar stannar längre i processen av olika anledningar. 

 

Den ena verksamheten nämnde att tjejer i större utsträckning klarar skolgången och de har 

mycket lättare att få jobb. Denna verksamhet kunde bekräfta sitt antagande med hjälp av 

statistik från verksamheten. En annan informant hade upplevelsen om att killar hade lite 

längre tid i verksamheten. När detta kontrollerades mot verksamhetens statistik så var 

resultatet det motsatta, det vill säga att det var jämt fördelat mellan könen. 

 

Föreställningen i den andra verksamheten saknade först ett statistiskt belägg och grundade sig 

på generell uppfattning, när frågan kontrollerades i verksamhetens statistik så visade det sig 

att föreställningen var felaktig.  

 

Denna studie visar även att de yrkesverksamma ser dessa traditionella strukturer i samhället 

och att de kan baseras utifrån kön, killar har oftare kontakt med socialtjänst och tjejer oftare 

kontakt med Försäkringskassan, kvinnor i omsorg och män som fordonsförare är exempel på 

detta. Studien visar även att en förskjutning av dessa samhällsstrukturer kan ses i resultatet 

hos vissa av verksamheterna. Detta visade sig genom uttalanden liknande, -Vi har killar inom 

vården och tjejer som mekar osv. 

 

Studier (Bynner och Parson, 2001; Zuccotti & O´Reilly, 2018) belyser ytterligare en viktig 

aspekt gällande genusperspektivet, tjejer och killar som växer upp i liknande förutsättningar 

kan påverkas på olika sätt. Vissa riskfaktorer har större påverkan på tjejer än killar och vise 

versa. Arbetslösa föräldrar är en riskfaktor för båda könen, men en mamma som arbetar är en 

betydande skyddsfaktor för en tjej. En arbetande pappa däremot innebär en bra förutsättning 

för flickors vidareutbildning. Kvinnor som växer upp i ett hem där endast pappan arbetar 

riskerar i större utsträckning att hamna i utanförskap. Samma förhållande gäller dock inte för 

killar på samma sätt. En tendens som vi ser bland våra informanter är dock viljan att möta 

könen på samma sätt, försöka erbjuda samma insatser, information och så vidare. Detta 
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könsneutrala bemötande har sina fördelar men behöver övervägas i vissa situationer för att 

kunna erbjuda en välanpassad insats som motsvarar behoven som ibland kan vara olika hos 

könen. 

 

7.3. Uppföljning/ Utvärdering 
Alla de deltagande verksamheterna för statistik på variabler där genus är inkluderat, 

verksamheterna använder detta som ett verktyg för att synliggöra resultatet av verksamheten. 

Framkommer det i denna statistik att en osund snedfördelning finns så startar ett analysarbete 

för att finna orsak och åtgärda det uppkomna fenomenet. I Arbetsförmedlingens rapporter 

(Arbetsförmedlingen, 2016; Arbetsförmedlingen, 2018a; Rantakeisu, 2012) visar 

Arbetsförmedlingen och forskarna att det finns skillnader i hur kvinnor och män blir bemötta 

på myndigheten och att försök gjort för att komma till rätta med problematiken.  

 

Utfallet av dessa insatser blev begränsade då myndigheten ser att detta fenomen har sin orsak 

i djupt rotade föreställningar och strukturer i hela samhället, vad gäller gruppen unga så visar 

myndigheten att den inte uppvisar några större könsskillnader i hur den erbjuder insatser 

mellan könen men att könsskillnader finns på olika plan. Mattsson (2010) menar att det inte 

går att låta bli att konstruera kön, att valet istället ligger i, hur vi gör det. Hur vi för statistik, 

hur den utvärderas och hur vi kritiskt reflekterar över den framstår att vara av vikt för att 

kunna förändra en rådande social och hierarkisk struktur i samhället. 

 

Att föra könsuppdelad statistik är en början för att åskådliggöra eventuella skillnader som 

finns mellan könen men detta räcker inte för att belysa det sociala, kulturella och materiella 

förhållanden. Kön behöver diskuteras i relation till andra förutsättningar genom att lyfta fram 

hur andra maktordningar i samhället så som etnicitet, funktionsnedsättning, ålder med mera 

påverkar individen (Piuva & Karlsson, 2012). Verksamheterna för statisk för att upptäcka och 

åtgärda de negativa könsskillnaderna genom exempelvis prioritera en viss kön eller se till att 

alla får samma bemötande och information. Ett komplement till det arbetet skulle kunna vara 

att tillämpa ett intersektionellt perspektiv kring individen vid insatsutformningen. Ett 

intersektionell hållning i detta sammanhang kan betyda att yrkesutövaren ser de 

bakomliggande maktstrukturerna och anpassar sitt sätt att bemöta och arbeta individen. 

Yrkesutövaren kan därmed se skillnader inte bara mellan män och kvinnor utan även mellan 

kvinnor från olika klass och etnicitet.  

7.4. Organisering 
Verksamheterna har i grunden en organisatorisk strävan i att förbättra förutsättningarna för 

sin målgrupp via samverkan och utökat stöd jämfört med samhällets ordinarie verksamheter. 

I alla de verksamheter som deltagit i studien är detta en central utgångspunkt, detta tolkar 

författarna som att de har en strävan att tillämpa en helhetssyn på individen. I verksamheterna 

finns även olika yrkesroller representerade som riktar sig mot olika behov som kan finnas hos 

målgruppen. Även arbetsgruppens sammansättning ur ett könsperspektiv är en del av tanken i 

verksamheterna. Vikten av helhetssyn på individen och myndigheters samverkan delas även 

av Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar. I Utredningen om Unga som 
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varken arbetar eller studerar (2017). Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller 

studerar (SOU 2017:9) så pekar samordnaren på att just gruppens sammansatta och 

komplexa behov kräver detta och att det är något som är grundläggande för att risken ska 

minska att individer faller mellan stolarna hos olika samhällsaktörer. Ett citat från en intervju 

som visar på medvetenheten kring denna problematik är: 

 

 Det är del i projektet som man också mäter, vi ska inte tappa bort dem. Det är så på  

 den vanliga Arbetsförmedlingen, har man missat kontakter så tappar man folk. Vi ska 

  inte tappa bort folk, ska de försvinna så ska vi veta. Om de har varit 6 månader i  

 fängelse straff eller annat så ska vi veta om det. 

 

I Zuccotti och O´Reilly, (2018) studie visar de att det är av vikt att en sammantagen bild av 

samverkande riskfaktorer, individuella förutsättningar och multifaktoriella risker måste vägas 

samman för att kunna skapa sig en god helhetsbild av individen.  

8. Slutsatser 
Studiens syfte var att, undersöka hur professionella yrkesutövare ser på och tolkar individens 

förutsättningar hos Unga som Varken Arbetar eller Studerar (UVAS) med ett särskilt fokus 

på kön. Detta avsåg författarna att besvara med de två frågeställningarna, 

 

● Har unga kvinnor och män (UVAS) samma/olika behov av stöd för att kunna 

återuppta studier eller etablera sig på arbetsmarknaden? 

 

● Hur arbetar välfärdsaktörerna utifrån ett könsperspektiv för att stödja unga som är 

utanför arbetsmarknad och studier? 

 

I denna studie har författarna visat på att de verksamheter och yrkesverksamma som deltagit i 

studien till övervägande del försöker att möta och att de tolkar de unga som varken arbetar 

eller studerar i huvudsak ur ett individfokuserat perspektiv där kön inte initialt är av en så 

betydande relevans. De yrkesverksamma ser att könen har liknande behov av stöd men de ser 

även att könen till viss del har olika generella förutsättningar i samhället. Verksamheterna är 

medvetna om att det generellt i samhället finns en problematik kopplat till olikheter i 

bemötande av individer utifrån kön. Genusperspektivet har i de deltagande verksamheterna 

olika tydligt fokus och centralitet.  

 

De yrkesverksamma i studien ser tecken på att målgruppen håller på att bryta de traditionella 

mönster av könssegregering som idag finns på arbetsmarknaden och de slås positivt av denna 

utveckling och de val unga gör i sina försök att etablera sig på arbetsmarknaden.   

 

Alla deltagande verksamheter har en arbetsform där statistik och resultat förs med genus som 

variabel, detta för att kunna utvärdera, förstå och åtgärda eventuella ojämlikheter som kan 

uppstå utifrån genus i verksamheterna. Den organisatoriska form som verksamheterna har 

möjliggör att kunna lyfta frågor om ojämlikheter mellan könen om de upptäcks i resultaten. 
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Författarnas uppfattning och tolkning är att övervägande del av verksamheterna generellt i 

tämligen låg utsträckning bedriver ett aktivt arbete och diskussion runt könstillhörighet i 

arbetsgruppen och hur olika synsätt, föreställningar och perspektiv kan påverka personalens 

bemötande och analys av individen och målgruppen. Professionella ser den enskilde och 

tolkar dennes förutsättningar utifrån b.la. diagnos, utbildningsbakgrund och målgrupp medan 

kön inte framstår vara av central betydelse. Varför det är på detta vis har studien inte tittat på 

men en hypotes är att, när ett individ och jämställdhetsfokus tar överhand så blir genus 

nedprioriterat i analysen och det framstår som att statistiken fyller funktionen att 

säkerhetsställa jämställdhet mellan könen och fyller det uppkomna tomrummet, dvs. en 

förenklad form av kompensatoriskt “genustänk” utan bredare perspektiv och analys. Flera 

vetenskapliga artiklar och rapporter påpekar dock att det är av stor vikt att uppmärksamma 

betydelsen av kön och genus med den maktordningen de innebär, vilket verksamheterna till 

största del inte tillämpar i sin analys och syn när ett helhetsperspektiv skapas för individen.  

 

Det finns ett talesätt som säger: Ibland så behöver vissa få mer för att få lika. I detta fall så 

framstår det som att hela målgruppen är i fokus för detta talesätt hos verksamheterna. 

Målgruppen är de som behöver mer för att få lika utifrån de ordinarie insatser som erbjuds till 

alla unga i samhället. Vi menar att, med en bredare analys och perspektiv så kan ibland det 

urskilja sig ytterligare en dimension hos målgruppen som är av stor vikt att ta hänsyn till. 

Alltså att det kan behövas tänka talesättet en gång till, finns det några övriga perspektiv och 

faktorer som kan försvåra förutsättningarna för individen att etablera sig i samhället. Att 

applicera ett intersektionellt perspektiv där genus är en viktig del, anser vi vara viktigt när ett 

helhetsperspektiv ska tillämpas. 

 

Vår uppfattning är att målgruppens heterogenitet, som vi har uppmärksammat i 

litteraturöversikten även återspeglas i denna studie. Verksamheterna möter unga med olika 

diagnoser, psykisk ohälsa, andra svårigheter och problem som kan ha sin grund i 

multifaktoriella orsaker och samband, blandade åldersgrupper, vilket gör samverkan med 

andra myndigheter och aktörer avgörande för att kunna erbjuda lämpliga insatser av god 

kvalite till den enskilde. Samverkan behöver ofta ske både inom och utom den egna 

verksamheten. Även en god kännedom och kunskap inom området socialt arbete framstår 

vara en grundförutsättning för att kunna tillämpa en helhetssyn kring den enskilde och skapa 

insatser som kan innebära och göra verklig, långvarig och beständig skillnad för den enskilde.  

8.1. Vidare forskning 
Författarna anser att det i likhet med flertalet studier som ligger till grund för detta arbete 

(b.la. SOU 2017:9; Arbetsförmedlingen, 2016) att ämnet kön är av stor betydelse för hur 

yrkesverksamma tolkar och möter unga i sitt uppdrag från välfärdssamhället samt vilka 

effekter olika insatser har och ger ur ett genusperspektiv. Litteraturöversikten till denna studie 

visar att just kön kan vara av en central betydelse när det kommer till hierarkiska sociala 

åtskiljare och rangordnare i samhället. Studien visar också att skillnader i insatser finns 

mellan könen och det är av stor vikt att upptäcka var dessa finns för att kunna förändra 

grunden till dessa. Därför anser vi att vidare forskning bör göras på området.  
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Denna studie har på ett begränsat vis tittat på en liten del av ämnet och författarna anser att 

det skulle vara av vikt att kunna genomföra en liknande studie i större skala där fler olika 

verksamheter från städer med andra geografiska och samhälleliga kontexter skulle ingå. 

Denna föreställning bygger på författarnas hypotes att olika städer kan ha olika 

förutsättningar utifrån bland annat storlek, samhälleliga strukturer och sociala kontexter t.ex. 

arbetslöshet, gängproblematik, etnisk segregation, bostadssituation osv. och att resultaten av 

studien skulle kunna skilja sig mellan olika städer på grund av detta. 

 

Det skulle även kunna vara av vikt att ta med ett brukarperspektiv där man studerar hur 

målgruppen själva ser på genusperspektivet ur relevanta utgångspunkter. Denna studie har 

inte haft förutsättningarna att inkludera detta, dock så visar studier (Ose och Jensen , 2017; 

Olin & Ringsby Jansson, 2009) att unga har skilda föreställningar jämfört med de 

yrkesverksamma angående orsaker som kan ligga till grund för de svårigheter som individen 

har, samt att de unga har tendens till att värja sig mot de yrkesverksammas problemdefinition 

när de upplever att de inte tar hänsyn till deras perspektiv. Är så fallet så behöver de 

yrkesverksamma vara medvetna om ungas upplevelse och hur de ser sin verklighet, för att 

förstå hur de ska kunna stödja och hjälpa dem.  

 

För att kunna arbeta med en helhetssyn på individen så anser författarna att blan annat genus 

torde vara en viktig del att införliva i den sammantagna bilden av samverkande faktorer och 

förutsättningar som råder hos den heterogena gruppen UVAS. Studiens titel, “Vi, eller jag 

tänker i alla fall väldigt lite kön och mer målgrupp” visar just på det utvecklingsområdet. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1 Följebrev 

 

Följebrev till intervju, Unga som varken studerar eller arbetar 

Hej 

Vi är två studenter som studerar på socionomprogrammet vid Umeå universitet termin sex , 

vi skriver just nu vår kandidatuppsats som behandlar ämnet unga som varken studerar eller 

arbetar. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur professionella yrkesutövare ser på och 

tolkar individers förutsättningar hos Unga som Varken Arbetar eller Studerar (UVAS) med 

särskilt fokus med kön. 

 

Det kan vara bra om personen som intervjuas i förväg tänkt igenom sin upplevelse av 

målgruppen ur ett genusperspektiv samt att reflekterat över den egna verksamheten. 

Under genomförandet av uppsatsen så har vi genomfört en litteraturstudie av relevant 

information om målgruppen samt att vi avser att kunna genomföra intervjuer med 

professionella som arbetar direkt mot målgruppen vid tre olika verksamheter, detta för att 

försöka att skapa en mer nyanserad bild av målgruppen och hur de professionella uppfattar 

den och hur de eventuellt organiserar verksamheterna ur ett genusperspektiv. Vi ser gärna att 

de professionella som är aktuella för en intervju har god kännedom och några års erfarenhet 

av att arbeta med /mot målgruppen. 

 

Ert deltagande i studien är av stort värde för oss och givetvis helt frivilligt, skulle en önskan 

om avslut uppkomma så delges författarna. Efter en intervju så kommer ni att ha möjlighet 

om ni önskar att ta del av och påverka det som vi använt ur intervjun innan studien 

färdigställs, intervjun kommer att bandas och sparas under arbetets färdigställande och endast 

hanteras av författarna, som intervjuperson så kommer du att vara anonym och informationen 

du delger kommer hanteras konfidentiellt och avkodas och efter arbetet färdigställande 

kommer de bandade filer att raderas. 

 

Efter uppsatsens färdigställande så kommer den att finnas tillgänglig via Umeå universitets 

hemsida/Institutionen för socialt arbete.  

MvH  

 

Sara Solomon & David Johansson 

Socionomstuderande Umeå universitet 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Intervjuguide UVAS 

Syftet med denna studie är att undersöka hur professionella yrkesutövare ser på och tolkar 

individers förutsättningar hos Unga som Varken Arbetar eller Studerar (UVAS) med särskilt 

fokus på kön. 

 

De frågeställningar som vi valt att använda oss av för att uppfylla syftet med studien är, 

 

1. Har unga kvinnor och män (UVAS) samma/olika behov av stöd för att kunna 

återuppta studier eller etablera sig på arbetsmarknaden? 

2. Hur arbetar välfärdsaktörerna utifrån ett könsperspektiv för att stödja unga som är 

utanför arbetsmarknad och studier?  

 

 

Bakgrundsvariabler, 

– Kön. 

– Ålder. 

– Yrke/utbildning. 

– Titel. 

– År i yrket, arbetat mot målgruppen. 

– Tidigare erfarenhet i yrket. 

– Bakgrundsinformation om verksamheterna, vilken grupp arbetar de mot? Vilka åldrar? Hur 

länge har verksamheten funnits. 

 

Frågor mot frågeställningarna, 

1, (Har unga kvinnor och män (UVAS) samma/olika behov av stöd för att kunna återuppta 

studier eller etablera sig på arbetsmarknaden?) 

 

● När du ser till kön, i målgruppen (UVAS), Finns det (ser du) någon generell skillnad i 

behov av stöd mellan grupperna (könen)? 

 

           – Är kvinnor/män överrepresenterade i någon av de subgrupper som finns till  

    målgruppen UVAS? 

     

          – När du ser till de individer som står längst från en riktad insats i syfte att uppnå  

arbete eller studier ur ett genusperspektiv, hur är din upplevelse av könen då? 

     

● Är det skillnad mellan könen då det gäller vilket val individerna oftare efterfrågar 

arbete/studier? (Kunskapsbaserad fråga) 

– Hur då? 

 

– Hur är er upplevelse av män och kvinnor i gruppen UVAS intresse för olika 

inriktningar av arbetsmarknaden? 
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2, (Hur arbetar välfärdsaktörerna utifrån ett genusperspektiv för att stödja unga som är 

utanför arbetsmarknad och studier?) 

● I organiseringen och utformningen av er verksamhet, finns det ett könsperspektiv 

närvarande? 

           – På vilket sätt är det närvarande i verksamheten? 

           – Finns det med i både insatser riktade mot arbete och studier? 

 

● Finns genusperspektivet med i någon form av styrdokument för verksamheten? 

– I vilka dokument? 

            – Hur implementerar man de målen i verksamheten, hur syns det i den     

             dagliga verksamheten?  

– Hur utvärderas de målen? 

 

● Involveras genus som variabel i statistik som förs inom verksamheten?  

– Varför är det viktigt? 

3, Önskvärd skriftlig information angående verksamheten, 

 

● Aktuell statistik gällande antal deltagare efter kön och kalenderår. 

● Statistik angående fördelning av insatser och kön. 

● Statistik angående avslutad kontakt, anledning och kön. 
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Bilaga 3 Kodningsschema 

Manifest Nivå Latent Nivå 

Koder Kategorier Teman 

– Begränsad kunskap om andra 

samverkande aktörer 
– Lika möjligheter i verksamh. 
– Arbeta medvetet mot 

snedfördelning 
– Olika krav och kriterier: definiera 

målgruppen 
– Beslutsfattare Vs insatsgivare 
– Ingångar till verksamheterna 
– Personalsammansättning 
– Prioriteringar 
Strukturella faktorer 
 

 

 

Org/verksamh. struktur 

 

 

 

 

Föreställningar 

 

 

 

Utvärdering/ Uppföljning 

 

 

 

Organisering 

 

Lika behov 
– Strukturförändring, killar soc.tj.-

tjejer FK 
– Föreställningar om kön, behov, 

förutsättningar 
– Ungas kontakter med 

myndigheter/Verksamheter 
– Unga bryter könsmönster i 

yrkesval 
– Killars överrepresentation på 

Socialtjänsten 
– Kvinnors överrepresentation på 

försäkringskassan 
– Ensamkommande killar inom 

vården 
Tjejer är flexibla 
– Killar mindre flexibla 
– Killar tar avstånd från skola, 
– Tjejer slutför gymnasieutbildning 
– Kvinnor får jobb snabbare 
– Killar stannar i processen längre 

tid 
– Olika bemötande av kön  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreställningar om kön 

 

Individfokus 
– Fokus på målgruppen 
– Lite genus mer målgrupp 

 

Individ och  Målgrupp 

 

– Statistik, kön som variabel 
– Dialog i personal, myndigheter 
– Utvärdering 
– Återkoppling 

 

 

 

 

Statistik och utvärdering 

– Medvetandegöra 

– Reflektion 

 

Kritisk reflektion 

 
 


