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Sammanfattning)
I denna studie har aktivitetsansvaret i Umeå kommun undersökts. För ungdomar 16–20 år 
som är utan sysselsättning har kommunen ett särskilt aktivitetsansvar. Kommunen ska 
kontinuerligt följa upp ungdomars sysselsättning och erbjuda anpassade åtgärder enligt 
skollagen 29 kap 9§. Vidare har jag undersökt hur studie- och yrkesvägledares arbetsroll kan 
se ut i samband med ungdomars avhopp från gymnasieutbildning. Studiens syfte var att 
beskriva hur aktivitetsansvaret organiseras samt vilka åtgärder som finns för ungdomarna. 
Som metod användes kvalitativ metod.  Undersökningen visade att Umeå kommun 
organiserar aktivitetsansvaret i enlighet med nationella styrdokument.  Vidare visade 
undersökningen att kommunen har ett utvecklingsarbete för aktivitetsansvaret genom att de 
har samverkan med organisationer och myndigheter, samt har avsatta resurser för 
arbetsmetoder, vilket är en avgörande faktor för hur kommunen kan fullfölja uppdraget med 
aktivitetsansvaret. Studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter i samband med 
aktivitetsansvaret och elevers avhopp från gymnasieskolan saknar styrdokument. Det kan 
utläsas att studie- och yrkesvägledarens yrkesroll kan vara att vägleda elever, informera om 
aktivitetsansvaret och skicka eleven vidare till kommunen. 
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Inledning))
I en undersökning av Skolverket (2014) så förefaller risken att bli varaktigt arbetslös stor för 
elever som inte fullföljer sin gymnasieutbildning. Av ungdomar som lämnat gymnasieskolan 
under sitt första och andra utbildningsår, så är det över 25 procent som inte arbetar eller 
studerar efter fem år från avhoppet. Vidare har 32 procent av ungdomarna en osäker position 
inom arbetsmarknaden. Studerar vidare på högskola gör cirka tre procent och 15 procent 
studerar inom kommunal vuxenutbildning samt folkhögskola fem år efter avhoppet från 
gymnasieskolan.  

I och med detta så har kommunen ett särskilt aktivitetsansvar. Aktivitetsansvaret innefattar 
ungdomar som inte fyllt 20 år och inte deltar i eller har genomfört utbildning på nationella 
program i gymnasieskola, nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskola eller 
motsvarande utbildning  

Elevens hemkommun ska kontinuerligt följa upp ungdomars (som är under 20 år gamla) 
sysselsättning, som inte utfört sin skolplikt, och erbjuda anpassade åtgärder (29 kap 9 §, 
Skollagen). Men en tredjedel av alla kommuner har ingen handlingsplan för hur arbetet med 
avhopp ska genomföras. Det behövs ett klargörande gällande vad som sker med elever som 
inte påbörjar eller fullföljer gymnasieutbildning. Intressant är också huruvida studie- och 
yrkesvägledaren arbetar för att främja fullföljandet av elevers gymnasieutbildning och 
etablering på arbetsmarknaden. Vidare skriver Skolverket;  

 – Vår rapport visar tydligt hur viktigt det är att ungdomar lyckas i gymnasieskolan för att få jobb 
eller kunna studera vidare. Skolan kan göra mycket för att motivera elever att fullfölja sina studier. 
Det handlar om bättre stöd till elever som riskerar att hoppa av och bättre studie- och yrkesvägledning, 
säger Skolverkets överdirektör Helén Ängmo (Skolverket 2013). 

I rapporten Osäkra övergångar (Olofsson, Lundahl, Lexelius, Rolfsman och Östh 2013) så 
kan utläsas att studie- och yrkesvägledarna oftast bedömer kommunens inblandning i 
vägledningsfrågor som liten. Bara en fjärdedel har kommunala strategier för vägledningen. 
Att studera detta ämne är intressant eftersom det påverkar hela samhället och även berör 
studie- och yrkesvägledningens utformning. Det borde vara ett gemensamt ansvar att fånga 
upp elever som hoppar av eller inte fullföljer sitt gymnasium, eftersom det annars kan ge 
negativa konsekvenser. En offentlig utredning Ungdomar utanför gymnasieskolan föreslår ett 
distinktare ansvar för kommun och stat. Utredningen rekommenderar att kommunen aktivt 
ska uppsöka ungdomarna och indirekt erbjuda personligt stöd medan staten via 
Arbetsförmedlingen ska erbjuda förbättrade individuella arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
(Skolverket 2013). 

I Sveriges kommuner finns ett uttalat aktivitetsansvar som är reglerat i skollagen.  Men det 
som är intressant är att kunna ta reda på hur Umeå kommun arbetar med aktivitetsansvaret 
och vilka åtgärder som tillämpas. Vidare att kunna överblicka hur studie- och 
yrkesvägledararbetet går till gällande aktivitetssansvaret.   



 

 
 
2 

Syfte)och)forskningsfrågor 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad som händer när ungdomar (16-–20 år) 
inte fullföljer en gymnasieutbildning eller/och är utan annan sysselsättning och vilka konkreta 
åtgärder som vidtas. Vidare är syftet att undersöka nationella styrdokument gällande 
aktivitetsansvaret samt se närmare på Umeå kommuns och studie- och yrkesvägledares roll 
gällande arbetet med aktivitetsansvaret.  

Frågeställningar-

• Hur organiserar Umeå kommun aktivitetsansvaret? 
• Hur agerar Umeå kommun med konkreta åtgärder för att uppfylla sitt aktivitetsansvar 

för ungdomar 16–20 år?  
• Vad har studie- och yrkesvägledare för arbetsuppgifter relaterat till aktivitetsansvaret i 

samband med elevers avhopp från gymnasiet? 

Bakgrund))

Begrepp)
Jag har valt att genomgående använda begreppet aktivitetsansvar som togs i bruk 1 januari 
2015. Innan begreppet kallades aktivitetsansvaret har begreppet informationsansvar använts.  
Även begreppet uppföljningsansvar har brukats före år 1992.  Uppföljningsansvaret gällde 
dock endast ungdomar upp till 18 år. 

Styrdokument)och)centrala)regler))
Det kommunala aktivitetsansvaret innebär att kommunerna har en förpliktelse att hålla sig väl 
underrättade om ungdomar 16–19 år som 

inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, 
gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. En elev har fullföljt ett nationellt program om han 
eller hon har fått ett examensbevis. Elever som inte har fått examensbevis utan endast ett 
studiebevis ingår alltså i kommunens ansvar. Elever som går på något av 
introduktionsprogrammen ingår även i kommunens aktivitetsansvar då ett introduktionsprogram 
inte är ett nationellt program eller motsvarar ett sådant (Skolverket 2015). 

Kommunerna ska därmed kunna erbjuda individerna passande enskilda åtgärder. 
Kommunerna är förpliktade att erbjuda gymnasieutbildning till ungdomar som avslutat 
grundskolan eller liknande och som inte fyllt 20 år.  De erbjudna åtgärderna ska främst satsas 
på att ge individen motivation till att börja eller fortsätta en utbildning. 

Kommunen ska dokumentera genomförda insatser på lämpligt vis och upprätta och uppdatera 
ett register över ungdomarna. Kommunens skyldigheter omfattas i 29 kap. 9 § skollagen. I 
förordningen (2006:39) återfinns reglerat vilka uppgifter kommunerna får uppta i registret de 
för över ungdomarna. Elevens hemkommun (den kommun där eleven är folkbokförd) 
ansvarar för aktivitetsansvaret (Skolverket 2015). 
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Aktivitetsansvaret regleras även i 1 kap. 18 § skollagen (1985:1 100) 18 Information om icke 
skolpliktiga ungdomar: 

En hemkommun skall löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som 
fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem 
lämpliga individuella åtgärder. Kommunens skyldighet enligt första stycket omfattar inte de 
ungdomar som genomför eller har fullföljt utbildning på nationella eller specialutformade 
program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om den behandling av 
personuppgifter som är nödvändig för att kommunen ska kunna genomföra sin skyldighet 
enligt första stycket (Skolverket 2015).   

Ett tillägg till föreskriften i legislaturen är förordningen (2006:39) om hantering av 
personuppgifter i kommunala verksamheter beträffande upplysning om ungdomar som inte är 
skolpliktiga.  I förordningen regleras personnummer som får och inte får behandlas i 
uppföljningsansvarets arbete. Skyldigheten gäller inte ungdomar som har slutfört en 
gymnasieutbildning.  Skolverket (2006) anser att elever som har ett slutbetyg har avslutat 
gymnasieutbildningen samt att elever som har studerat tre år vid gymnasieskolan men som 
saknar slutbetyg innefattas av det kommunala informationsansvaret.  

Vad)gör)kommunerna)för)ungdomarna?))
Skolverket (2002) antyder att det tydligt bör kunna påvisas vilka plikter kommunerna har för 
ungdomar som är folkbokförda i kommunen. Gällande upplägget av arbetet med 
aktivitetssansvaret, så har kommunerna möjlighet att själva organisera detta med hänsyn till 
lokala förutsättningar. Om kommunerna önskar samarbeta med andra aktörer bestämmer 
kommunerna själva. Det finns dock rekommendationer och en proposition av regeringen som 
uppmanar kommunerna att samarbeta med exempelvis socialtjänsten samt de statliga 
arbetsmarknadsmyndigheterna i informationsansvarsområdet (Skolverket 2006). 

Ett förslag om samverkan som lyfts fram av både Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
och Ungdomsstyrelsen är en gemensam organisering av stödet för ungdomar med flera olika 
samhällsaktörer samlade på en och samma plats (Skolverket 2006). Hemkommunen ska hålla 
sig informerad om ungdomarnas sysselsättning i syfte att kunna erbjuda lämpliga individuella 
åtgärder. I förslaget från regeringen lades tonvikten på att kommunerna ska uppmuntra 
ungdomar till att genomföra en gymnasieutbildning. Det skulle handla om 
gymnasieutbildning som exempelvis nationella, specialutformade eller individuella program 
för majoriteten ungdomar.  

 Men nämndes gjorde också medverkande i de kommunala ungdomsprogrammen (KUP) samt 
insatser av landsting och socialtjänst som tänkbara förslag. I propositionen om en ny skollag 
återkom resonemanget och regeringen påpekade att insatserna inte endast behöver vara 
utbildningssatsningar.  Åtgärder för ungdomar som inte studerar i gymnasieskolan som 
benämndes var studie- och yrkesvägledning, praktik och coachning. 
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Skolverket (2011) har genomfört undersökningar gällande hur kommunerna hanterar 
informationsansvaret.  I den senaste uppföljningen av kommunernas arbete (Skolverket 2011) 
så kan en positiv riktning utläsas av resultatet. Sedan 2006 är fler kommuner verksamma i 
arbetet med informationsansvaret. Det är cirka två tredjedelar av kommunerna som upprättat 
handlingsplaner för arbetet med informationsansvaret, jämförbart med 2006 då färre än 
hälften hade en handlingsplan för arbetet. Dock förekommer det kommuner som inte alls 
arbetar med informationsansvaret. 

Svårigheter)och)rekommendationer)i)uppföljningsarbetet)
Skolverkets undersökning (2011) visar att svårigheter kan finnas i kommunernas arbete med 
informationsansvaret och att etablera kontakt med ungdomarna för att kunna erbjuda dem 
åtgärder. Att insamla information är en uppgift som många kommuner anser att de gör på ett 
effektivt sätt. Arbetet med uppföljning av kommunerna har utgått från skollagen 1985. I 
Skolverkets rapport observeras vissa förändringar som finns i den senaste versionen av 
skollagen. Föreskriften om aktivitetsansvaret är i stort sett densamma i den tidigare och 
senaste skollagen, så existerar övriga förändringar (speciellt gällande gymnasieskolan) som 
inverkar i kommunernas arbete med informationsansvaret. Det antas att introduktions-
programmen kommer att influera kommunernas arbete då det handlar om antalet ungdomar 
som innefattas av ansvaret samt vilka åtgärder som kan erbjudas. I Skolverkets rapport (2011) 
finns resultat som pekar på framgångar sedan undersökningen 2006 (Skolverket 2011), men 
det påvisas också brister i kommunernas arbete. Dessa resultat innebär att det existerar 
variationer gällande ungdomarnas förutsättningar i relation till att ta sig vidare mot 
meningsfull sysselsättning beroende på i vilken kommun de bor i. Att arbeta med och 
utveckla förebyggande åtgärder mot avhopp i gymnasieskolorna är en viktig åtgärd för 
kommuner och fristående skolhuvudmän att satsa på. Detta för att minska antalet elever som 
inte fullbordar en gymnasieutbildning.  

Viktiga faktorer för kommuner är att det finns politiska prioriteringar för att ta fram 
fördelning av ansvar inom kommunen med avyttrade resurser.  En handlingsplan för 
tillvägagångssätt kan gynna arbetet för kommunernas arbete i informationsansvaret på lång 
sikt. Men också att organisera samverkan för att kunna erbjuda väsentliga åtgärder. Enligt 
Skolverkets rekommendationer bör även kommunerna granska och följa upp arbetet.  

Redovisning)av)regeringsuppdrag)
En central grund för att undersöka kommunernas arbete med aktivitetsansvaret är att det 
genom gymnasieskolans regler 2011 inte finns lika möjligheter längre för att erbjuda 
utbildning som en lösning inom arbetet med kommunala aktivitetssansvaret. I det fall där 
ungdomar har behörighet till ett nationellt gymnasieprogram ses inte ett introduktionsprogram 
som ett existerande alternativ om det inte finns särskilda anledningar till detta (Skolverket 
2012). I undersökningen framkommer att kommunerna tolkar särskilda anledningar olika och 
att kommunerna själva anser att det finns svårigheter med att tolka begreppet. Det existerar en 
föreställning om att det är ett minskat antal elever som har hoppat av sin gymnasieutbildning 
under läsåret. Det existerar kännedom om antal avhopp men det som behöver fokuseras på är 



 

 
 
5 

kvalitativ uppföljning av kommunerna och deras konkreta handlingar. Kommunerna anser att 
det finns en hel del utmaningar gällande att handha ungdomsgrupper som anses öka inom 
aktivitetssansvaret. Bland annat för ensamkommande flyktingbarn och elever med 
funktionsnedsättningar. Kommunerna uppfattar att de saknar spetskompetens och kapital för 
att arbeta på ett korrekt sätt med informationsansvaret.  

Ett)förtydligat)ansvar)för)kommunerna))
I och med kommunernas aktivitetsansvar så ska det från och med 2015 inkomma samlad 
statistik från kommunerna om ungdomarna som finns i aktivitetsansvaret. Eftersom ungdomar 
som inte slutför en gymnasieutbildning riskerar utanförskap och det har påvisats brister i 
kommunernas insatser för ungdomarna i och med ansvaret ska aktivitetsansvaret förtydligas. 

Från den 1 januari 2015 skedde ett klargörande gällande kommunernas aktivitetsansvar. 
Klargörandet innefattar att kommunerna ska registrera ungdomar som omfattas i ansvaret. 
Insatser som sker ska dokumenteras. Statistiken om ungdomarna som innefattas av 
aktivitetsansvaret ska samlas in av kommunerna från 2015. Genom statistiken är 
förhoppningen att den nationella kunskapen om ungdomarna ska öka. Insamling av statistik 
sköts av statistiska centralbyrån. Uppgifter som samlas in är bland annat personnummer av 
individer som innefattas i aktivitetsansvaret, kommunernas åtgärder, tid för inledning och 
avslutande av åtgärder, varför aktiviteten avslutas. På Skolverkets hemsida kommer sedan 
redovisning ske våren 2016 av den första insamlingen från 1 juli 2015 (Skolverket 2015).  

Olika)skäl)för)avhopp)
I en rapport besvarad av 379 ungdomar som inte slutfört sina gymnasiestudier påvisas olika 
skäl för gymnasieavhopp. Ungdomarna fick besvara vad orsaken till avhoppet var, vad som 
kunde ha förhindrat avhoppet samt hur deras bild av en fulländad gymnasieskola skulle se ut.  
Ungdomarna deltar i projekt som finansieras av Europeiska socialfonden (Temaunga 2013).  

En stor orsak till avhopp inom gymnasieskolan är mobbning. I mer än hälften av fallen är 
mobbning det främsta skälet till avhopp och för många elever har mobbning pågått sedan 
grundskolans tid. Eleverna lämnar kritik mot skolans personal samt övriga vuxna som 
befinner sig i närmiljön för att de inte agerar trots kännedom om situationen som pågår.  Det 
näst främsta skälet är att eleverna på grund utav avsaknad av pedagogiskt stöd inte har kunnat 
uppnå förväntade mål och därför upplevt oro, stress, låg självtillit för egen prestationsförmåga 
som leder till avhopp från gymnasiet. Ungdomarna befinner sig i ett livstillfälle där skapandet 
av egen identitet och relationen med jämbördiga är betydelsefullt. Därför kan även mobbning, 
provokationer och utfrysning mynna ut i psykisk ohälsa. Vidare visar forskning på ett tydligt 
mönster där psykisk ohälsa och inlärningssvårigheter sammankopplas.  

Då en kartläggning har gjorts, så listas tio skäl till avhopp (de främsta): 

• Mobbning  
• Bristande pedagogiskt stöd 
• Icke engagerade vuxna 
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• Illa bemötta i skolan  
• Bristfälligt pedagogiskt stöd efter varaktig frånvarotid 
• Behovet av mer praktik och mindre teori 
• Rörig skolmiljö  
• Felaktigt val av utbildning 
• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som är okända 
• Svårigheter i hemförhållanden 

Ungdomarna har också uttryckt att skolan inte upplevs väsentlig och att de inte förstår 
meningen med en del enskilda ämnen. Unga efterfrågar lärare som hjälper dem till motivation 
genom att visa engagemang och förtroende för elevernas förmåga att klara av saker. De 
önskar också få uppleva höga men skäliga krav på dem själva och att det finns flertalet vägar 
för att uppnå kunskap. Under frågeområdet om vad som hade kunnat hindra avhoppet från 
gymnasiet och hur en fulländad skola skulle kunna vara, svarade de unga att det hade varit 
stöd och hjälp från lärare och övriga vuxna som visar omtanke och tar itu med problematik. 
De önskade även att det hade funnits skäligt pedagogiskt stöd att tillgå, mindre klasser och 
individuellt anpassade studieplaner. Vidare ville de unga ha mer praktik och mindre teori, 
flexibla tider i schemat. 

Ungdomarna anser att de har blivit svikna av vuxna. Bland flertalet elever har problemet med 
skolk funnits från grundskoletiden och att vuxna inte uppmärksammade och tog tag i deras 
problematiska situation. Ofta följer en problematisk hemmasituation och få eller inga 
kontakter med jämnåriga. I de ungas bilder av den fullständiga skolan finns vuxna som ser 
och hör i en lugn skolmiljö. De unga efterfrågar vuxna som är visar att de bryr sig om 
eleverna och inte ge upp på en gång, de får gärna fråga hur det är och vara stödjande – och 
”inte släppa taget” anser de unga. Det är också viktigt att få pedagogisk hjälp för att vara 
delaktig i alla ämnen. Önskemål om program för att motverka mobbning och stöd av vuxna då 
detta sker, efterfrågas också. För att främja koncentrationsförmågan behöver klass och lärare 
vara i lugn och ro (Temaunga 2013).  

Aktivitetssansvaret)i)Umeå)kommun)
Den information som finns tillgänglig gällande gymnasieavhopp i Umeå kommun finns på 
kommunens hemsida (Umeå kommun 2015). 

Umeå kommun (2015) informerar: ”När du avbryter dina gymnasiestudier påverkas din och 
din familjs ekonomi, eftersom du förlorar ditt studiebidrag”. Det finns även information om 
att studiebidraget som försvinner vid avhopp sammankopplas till fler ekonomiska bidrag som 
till exempel inackorderingstillägg, underhållsstöd, flerbarnstillägg, barnpension och 
bostadsbidrag. Efter detta följer information om olika alternativ. Det första alternativet 
innebär att ungdomar anmäler sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen (16 och 18 år) 
och därmed delta i folkhögskolesatsningen under tre månader (september–maj). Om 
ungdomen under en fyra månaders tidsperiod varit utan arbete totalt 90 kalenderdagar, varit 
anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, har haft deltids- eller timtidsarbete, så kan 
ungdomen delta i jobbgarantin för ungdomar. Beslutet varar som längst 15 månader. 
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I de fall ungdomen har fyllt 18 år så informeras om möjligheterna för att erhålla 
utvecklingsersättning (Aktivitetsstöd) via Arbetsförmedlingen. I de fall där ungdomen har 
slutbetyg från gymnasium får individen en summa av 140 kr per dag, cirka 2 840 kronor i 
månaden. Om ungdomen saknar slutbetyg från gymnasium erhåller denne 1 050 kronor per 
månad. Från 1:a juli som ungdomen fyller 20 år så erhålls den högre ersättningen. I de fall då 
ungdomarna har fyllt 18 år och eller har en funktionsnedsättning som innebär nedsatt 
arbetsförmåga, så finns insatser att tillgå som exempelvis aktiviteter förlagda på arbetsplatser, 
arbetsmarknadsutbildning, ekonomiskt understödda anställningar samt folkhögskole-
satsningen. Slutligen ges information om att via Ungdomstorget så erbjuds individuellt 
avpassat stöd, exempelvis nämns coachning, praktikplats samt tillgång till andra insatser. 
Avslutningsvis en information till ungdomarna; ”Deltar du i Ungdomstorgets aktiviteter – 
kom ihåg att du inte har sommarlov, jullov och så vidare som du har i skolan” (Umeå 2015). 

Ungdomstorget)i)Umeå)kommun)
I Umeå kommun så finns Ungdomstorget. Ungdomstorget är en plats där ungdomar kan möta 
kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och andra aktörer i arbetet mot utbildning 
och arbetsliv. Ungdomstorget skriver "Det är väl känt att unga människor drabbas särskilt hårt 
vid konjunkturnedgångar". Ungdomstorgets syfte är att skapa en kontakt för arbetssökande 
ungdomar, främst i åldrarna 18–24 (men även 16–29) med myndigheter. Man riktar sig 
särskilt mot ungdomar som har särskilda behov (Umeå 2015). 

”Idén om ett ungdomstorg liknar till stora delar Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
vision om "En dörr in för arbetssökande", men i det här fallet handlar det om ungdomar med 
särskilda behov och inte arbetssökande i stort. Ungdomstorgets verksamhet är möjlig genom 
det goda samverkansklimat som finns mellan myndigheter i Umeå” (Umeå 2015) 

Ungdomstorget kan ge information, råd, yrkes- och livsvägledning samt hjälpa till med 
praktik mot arbete. ungdomstorget sägs arbeta utifrån individers förutsättningar, önskningar 
och behov. I samarbetet med ungdomarna formas vägen där målet är egenförsörjning.  
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Ungdomsslussen och Viva arbete unga finns på ett 
samlat utrymme sedan 2009 (Umeå 2015) Ungdomstorget har under perioden 090914-
141231arbetat verksamt med 1611 ungdomar. 502 stycken eller 31 % av ungdomarna har gått 
vidare till arbete. 320 eller 19 % har gått vidare till studier (Regeringen 2014).  

StudieE)och)yrkesvägledarens)uppdrag)
Arbetet med studie- och yrkesvägledning innebär att hjälpa elever att genom förutsättningar 
kunna handha spörsmål om val gällande studier och yrken. Det finns en stor mängd 
utbildningar och yrken, vilket kan innebära komplikationer för eleverna genom att det blir 
svårt att få grepp om varierande möjligheter. Samhället utvecklas kontinuerligt, vilket leder 
till hastiga förändringar på arbetsmarknaden. Arbetslivets villkor kan variera kraftigt.  

Studie- och yrkesvägledningsarbetet är en väsentlig del av det som idag anses vara ett 
livslångt lärande med tillhörande hjälp för individers kontinuerliga karriärutveckling. 
Vägledningsarbete kan ske i bred bemärkelse, exempelvis genom aktiviteter som syftar till att 
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elever ska kunna utöva kunnigheter och färdigheter i situationer där beslut behöver fattas 
gällande kommande studie- och yrkesval. Detta kan ske i form av undervisning, praktisk 
erfarenhet av arbetslivserfarenhet, information om utbildning och studiebesök som hjälper 
elever mot utveckling och ökad självkännedom. Vägledningsarbete i mer inriktad form kan 
ske genom vägledningssamtal för individer och grupper. Syftet kan vara att individen får 
möjlighet att begrunda den egna situationen i förhållande till varierande vägar till framtiden. I 
arbetet så ska studie- och yrkesvägledaren utgå ifrån elevens behov och förutsättningar och 
göra de anpassningar som gynnar elevens utveckling och förmåga att framskrida i 
valsituationer och realisera egna beslut. Eleven ska ges stöd att kunna göra styrkta och väl 
betänkta val genom en väl planerad studie- och yrkesvägledning. Det planerade arbetet ska 
ske på ett yrkesmässigt vis och bygga på en vetenskaplig grund. Det finns olika 
vägledningsmodeller som härstammar från flertalet karriär- och vägledningsteorier, vilka som 
i sin tur har association till vetenskapsgrenarna psykologi, pedagogik och sociologi  
(Skolverket 2013). 

Möjligheten)till)studieE)och)yrkesvägledning)i)grundE)och)gymnasieskola)
Möjligheten till kvalificerad studie- och yrkesvägledning har vida betydelse för elever som 
har problem med att välja gymnasieutbildning och/eller avväger att sluta en påbörjad 
gymnasieutbildning. Förutom förskola och förskoleklasselever så ska samtliga elever ha 
tillgång till anställd personal som har sådan beskaffad kompetens att det tillgodoser elevernas 
behov av vägledning inför kommande studie- och yrkesval.  Betydelsen av tillgänglig 
studiehandledning och yrkesinriktning för alla barn betonas i FN:s konvention om barnets 
rättigheter. Studie- och yrkesorienteringen ska åsyfta till att vägleda eleverna inför deras 
fortsatta studie- och yrkesväg och fokusera speciellt på elever med funktionsnedsättningars 
möjligheter.  

I den senaste statliga inspektionen gällande kvaliteten av studie- och yrkesvägledningen 
framkom ett resultat som påvisade att det var få exempel på väl fungerande verksamhet samt 
att eleverna inte erhöll den studie- och yrkesvägledning som de ska ha tillgång till. 
Inspektionen visade vidare att ”information och inslag i undervisningen om skolan och 
omvärlden, och viss vägledning, till stor del bedrivs med utgångspunkt i de tidsramar som 
satts utifrån [datumet för elevernas] ansökan till gymnasieskolan” (Riksdagen 2013). 

Tidigare)forskning)och)teoretiska)utgångspunkter))
Forskning om ämnet finns att hitta i Skolverkets rapporter (2002, 2006, 2011, 2013 samt 
2014) gällande avhopp och icke fullföljt gymnasium, orsaker till avhopp samt lagar och regler 
kring aktivitetsansvar. 

Regeringen tog beslut den 20 juni 2012  om att utreda och ge förslag på hur arbetet med unga 
som inte jobbar eller studerar kan främjas. Ann-Marie Begler, generaldirektör, 
Skolinspektionen, är särskild utredare i arbetet av delbetänkandet till utredningen om unga 
som inte arbetar eller studerar (Riksdagen 2013). 
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Skolverket har 2006 i överläggning med Ungdomsstyrelsen följt upp hur kommunernas arbete 
med att hålla sig informerade om ungdomar (under 20 år), som har avslutat sin skolplikt men 
som inte har sysselsättning, ser ut. Vidare vilka enskilda åtgärder som kommunerna kan 
erbjuda de berörda ungdomarna. Skolverket har genomfört uppdraget genom 
enkätundersökning och intervjustudier. År 2011 genomförde Skolverket en uppföljning av 
undersökningen som genomfördes 2006 där Skolverket undersökte vad kommunerna gör för 
ungdomarna som omfattas av aktivitetsansvaret (2006 kallat informationsansvaret). 

Det finns ett växande behov av att hjälpa människor att hantera övergångar mellan olika 
utbildningar samt övergången mellan utbildning och arbetsmarknad. Här ingår även att 
individerna ska kunna tillgodogöra sig stora mängder information och att kritiskt kunna 
granska den marknadsföring som sker av olika utbildningar. Vägledningen kan ges vid 
personliga möten eller i webb- eller telefonbaserade former och kan även innefatta 
självservice. Skolverket (2013) 

I rapporten Osäkra övergångar (Lundahl et al.) tas det fasta på hur lokala politiska insatser 
och institutionella förhållanden påverkar ungdomars möjligheter till sysselsättning och 
försörjning.  I rapporten finns också beskrivet hur viktigt det är att elever genomför sin 
skolgång på grundläggande och gymnasial nivå. I rapporten dras slutsatsen att avklarad 
gymnasieutbildning leder till framgångsrik etablering för framtiden. Konsekvenser av att unga 
är outbildade visar sig genom att individerna i majoritet är arbetslösa, förtidspensionerade 
och/eller beroende av försörjningsstöd.  

I rapporten 10 orsaker till avhopp: av Temagruppen unga i arbetslivet i samband med ESF 
(2013) behandlar man olika faktorer som anses orsaka elevernas avhopp från gymnasiet. 
Dessa orsaker kan vara avsaknad av pedagogiskt stöd, mobbning, fel val av utbildning m.m. 
Syftet med rapporten är att kartlägga orsakerna till avhopp och vad som kunde ha spelat roll 
för att förhindra avhopp.  

Jag kommer vidare att använda mig av skollagen, statens offentliga utredningar, 
utbildningsdepartementet samt temagruppen ungas rapport (ibid) för att jämföra med det 
resultat som framkommer i min studie. 

Metod)

Val)av)metod)
I denna undersökning har jag använt mig av kvalitativa intervjuer för att insamla data. 
Eftersom intervjuer är en teknik som är rekommenderad för att undersöka människors 
betraktelsesätt, erfarenheter av olika situationer och förhållanden så passar det mitt valda 
undersökningsområde (Denscombe 2009). Rapportens grund är därför kvalitativ och öppnar 
för tolkningar. Detta i sin tur innebär att resultatet influeras av forskarens egna 
interpretationer (Denscombe 2009). Enligt (Kvale 2009) ska kvalitativa forskningsintervjuer 
resultera i att försöka måla upp en bild av en informants situation, genom deras ord och 
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berättelse. Tyngdpunkt kommer att läggas på att arbeta så objektivt som möjligt i förhållande 
till bearbetning och slutresultat (Denscombe 2009). 

Urval)
I denna undersökning har Umeå kommun valts ut. Jag har valt att intervjua personer som 
arbetar med att organisera aktivitetsansvaret i Umeå kommun samt personer som arbetar med 
att verkställa konkreta åtgärder i samband med aktivitetsansvaret i Umeå kommun. Eftersom 
jag även undersöker studie- och yrkesvägledares arbetsroll i samband med aktivitetsansvaret 
så har jag uppsökt studievägledare och annan berörd personal som är verksamma vid 
gymnasieskolor i kommunen och hanterar elevers avhopp. I Umeå kommun så har jag via 
yrkesmässigt kontaktnät samt via Umeå kommuns hemsida letat efter aktuella personer att 
intervjua. Kontakt med informanter togs sedan via e-post där jag informerade om att jag 
studerade studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Umeå universitet och skrev 
examensarbete om kommunens aktivitetsansvar. 

Genomförande)av)intervjuer)
Intervjuerna hålls på informanternas arbetsplatser. Innan intervjuerna ägde rum så 
informerades informanterna om vem jag var och vilket syfte jag hade med min studie. Jag 
genomförde tre stycken individuella intervjuer och en intervju gjorde jag med två informanter 
samtidigt, gruppintervju. Totalt fem stycken informanter, varav tre stycken informanter 
arbetar med kommunens aktivitetsansvar och två stycken studie- och yrkesvägledare. 
Intervjuerna tog cirka 30-40 minuter vardera. Innan jag påbörjade mina intervjuer 
informerade jag om de forskningsetiska kraven, att allt som de delger endast kommer 
användas i denna studie, att de närsomhelst kan avbryta intervjun och att de som person 
kommer att anonymiseras. För att inte missa betydelsefull information så frågade jag 
informanterna om det var okej att jag använde mig av ljudinspelning, vilket informanterna 
godkände, men jag antecknade även stödord. Jag strukturerade upp intervjuerna efter frågor 
som var relevanta inför syftet. Under varje intervju ställde jag individuella följdfrågor 
beroende på vad som framkom i informanternas svar. Med hjälp av följdfrågorna kunde jag 
bredda min uppfattning om informanternas svar (Kvale 2009). 

Etiska)riktlinjer)
Etiska överväganden är att vid intervjuprocessen ge tydlig och korrekt information till 
informanterna gällande rättigheter; informationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav och 
konfidentialitetskravet. I en intervjusituation så ska informanten kunna känna sig så trygg som 
möjligt för att kunna delge information utan att känna sig utsatt, detta eftersom det generellt 
anses att intervjuaren har en maktposition. Genom att känna till ovanstående etiska aspekter, 
så arbetar jag mot att skapa en neutral mötesplats för informanterna (Denscombe 2009, Kvale 
och Brinkmann 2014). I enlighet med de etiska reglerna så upplystes informanterna om 
studiens syfte samt informanternas rättigheter före intervjun. Informanterna fick även 
kännedom om att de kunde avbryta intervjun när som helst under intervjun. 
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Databearbetning)och)analysmetod)
Jag startade genom att undersöka litteratur, styrdokument och rapporter som berör mitt 
undersökningsområde. På Skolverkets och riksdagens hemsida fann jag flertalet rapporter, 
förordningar och undersökningar som var relevanta för syftet med undersökningen. Jag fann 
även referenser som var av betydelse för mitt arbete genom att skriva in sökord som 
”kommunernas aktivitetsansvar” på google.se. Genom att samla in och läsa ovanstående 
information var tanken att skapa en helhetsbild över mitt valda undersökningsområde. 

Med hjälp av litteratur och tidigare forskning skrev jag intervjufrågor, de frågor som jag valde 
syftade till att besvara viktiga aspekter i mitt undersökningsområde. Exempelvis frågor om 
organisering, åtgärder och aktiviteter. Efter genomförda intervjuer transkriberades valda delar 
från inspelningarna. Genom att analysera det resultat som framkom från var och en av 
intervjuerna kunde jag sedan jämföra resultaten mot tidigare forskning och teoretiska 
utgångspunkter som lagar och förordningar gällande kommunernas aktivitetsansvar. Jag har 
använt mig av Skolverkets rapporter och Temaungas rapport för att jämföra innehållet från 
rapporterna och lagarna (ibid) gentemot svaren från intervjuerna i analysdelen. Efter detta 
genomfördes en uppdelning av ämnesområden utifrån arbetets frågeställningar för att kunna 
tydliggöra fråga för fråga (Larsen 2009). För att kunna skilja informanterna åt i 
undersökningen så benämns de fem informanterna utifrån siffra 1 till 5.  

Validitet)och)trovärdighet)
Genom studie- och yrkesvägledarprogrammet så har jag i och med genomgångna teoretiska 
och praktiska moment en förförståelse och kännedom om processen som sker i samband med 
att elever hoppar av en gymnasieutbildning.   

Validiteten i denna studie anses vara god eftersom det genom ett kvalitativt arbetssätt tillåts 
att studien har en flexibel arbetsprocess. Exempelvis vid genomförandet av intervjuer är det 
tillåtet att genomföra ändringar under arbete om det upptäcks övriga detaljer som är 
betydelsefulla för frågeställningarna. Genom informanternas olika svar och betraktelsesätt 
finns flertalet förklaringssätt att beakta. Utifrån ställda intervju- samt följdfrågor som 
besvarades av informanterna har jag fått svar som besvarat mina frågeställningar i 
undersökningen. Trovärdigheten är svår att bedöma och det kan förekomma risker genom att 
jag under någon intervju har uppfattat svar på annat vis än vad informanterna menat, eller att 
jag missat att följa upp med frågor som hade kunnat vara av betydelse för resultatet. Eftersom 
jag använde mig av ljudinspelning i alla intervjuer så kunde svaren avlyssnas flertalet gånger, 
vilket jag anser stärker reliabiliteten. Underlaget har insamlats genom fyra individuella 
intervjuer. Det finns följaktligen både för- och nackdelar med detta tillvägagångssätt (Larsen 
2009). 

Resultat)
Jag har valt att behandla mitt intervjumaterial genom en uppdelning i områden som utgår från 
frågeställningarna ovan under rubriken syfte. 
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Hur)Umeå)kommun)tolkar)och)organiserar)aktivitetsansvaret)
De två informanterna arbetar inom det kommunala aktivitetsansvaret, med organiseringen 
samt konkreta åtgärder (aktiviteter) gällande aktivitetsansvaret. För att skilja informanternas 
svar åt så benämns den ena informanten som informant 1 och den andra informanten som 
informant 2. Båda informanterna är utbildade studie- och yrkesvägledare. I grunden är dock 
deras nuvarande yrke inte studie- och yrkesvägledare. 

Umeå kommuns organisation är indelad i tre olika områden. Det är en relativt ny organisation 
som funnits sedan 2013/2014. De tre områden har huvudrubriken "tillväxt och välfärd" 
eftersom kommunen ska präglas av tillväxt och välfärd. Vidare indelar tillväxt och välfärd tre 
områden: samhällsbyggnad, unga (där även viva vuxenutbildning ingår) och vuxna. Under 
rubriken "tillväxt och välfärd- vuxna" ingår arbetsmarknad och flyktingintroduktion berättar 
informanterna. 

Gymnasium och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskolan, vuxenutbildning 
och studie- och yrkesvägledningen, men också för arbetsmarknad och flyktingintroduktion 
som ligger i område vuxna. Därmed har gymnasium och vuxenutbildningsnämnden 
ansvarsområden i båda områdena "vuxna" och "unga". Inom området "arbetsmarknad" finns 
aktivitetsansvaret. Detta genomfördes sedan 2014 då informationsansvaret omvandlades till 
aktivitetsansvaret. Organisationen är uppbyggd på det viset eftersom det är inom området 
"arbetsmarknad" som aktiviteterna kan erbjudas till ungdomar 16-20 år som omfattas av 
aktivitetsansvaret. Från grundskolan kan eleverna övergå till gymnasiet eller 
aktivitetsansvaret individens situation gällande sysselsättning berättar informanterna.  

Informanten berättar att ungdomstorget kan te sig som en komplicerad organisation att 
beskriva eftersom kommunen är en del av ungdomstorget och likaså är arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan och de andra samarbetsparterna det. Tillsammans är de ungdomstorget. 

Det finns en koppling mellan Umeå kommuns gymnasium och ungdomstorget, hoppar elever 
av en gymnasieutbildning så finns en del aktiviteter i ungdomstorget att tillgå och delinsatser 
som exempelvis "våga växa", "mellansteget" och "hikikomori". Delaktiviteter erbjuds efter 
individens behov och förutsättningar säger informant 1.  

Viva arbetsmarknad har ansvar över aktivitetsansvaret och gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har politiskt ansvar eftersom Viva arbetsmarknad svarar upp mot 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Kommunen har valt att Viva arbetsmarknad ska 
bedriva verksamheten. Viva arbetsmarknad samarbetar med skolorna, det krävs ett nära 
samarbete för att uppfylla målet att ingen ungdom ska falla mellan stolorna. Ungdomar som är 
berörda av aktivitetsansvaret ska komma vidare mot arbete eller studier berättar informant 1. 
Kommunerna följer lagtexterna för att följa aktivitetsansvaret och informant 1 poängterar 
vikten av att arbeta med aktivitetsansvaret. Vidare står kommunen i framtiden inför en 
arbetsbrist och varje ungdom kommer att behövas, vilket informanterna anser att ungdomarna 
behöver få veta. Där är det viktigt att alla hjälps åt för att fylla rollen i att ge ungdomarna 
hopp om att det finns en arbetsmarknad. Informant 1 säger vidare att det talas mycket om 
ungdomsarbetslöshet och informant 1 konstaterar att det finns grupper som har det tuffare 
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men också hur betydelsefullt det är att fokusera på att förmedla möjligheter gällande 
sysselsättning som arbete och utbildning. 

Resurser i arbetet med aktivitetsansvaret genererade inför 2015 års budget ett tillskott på 2 
miljoner kronor till Viva arbetsmarknad för att kunna säkerställa deltagandet i Ungdomstorget 
och för att jobba med aktivitetsansvaret. Eftersom ungdomstorget ingår i arbetet med 
aktivitetsansvaret så det hänger arbetet med aktivitetsansvaret ihop. Den ansvariga nämnden 
inom Umeå kommun har beslutat att Ungdomstorget ska vara navet för de ungdomsinsatser 
som genomförs inom kommunen berättar informanterna. Ungdomstorget har jobbat fram en 
modell för hur arbetet med ungdomar ska ske. Det finns extra stöd att tillgå för ungdomarna 
och det finns goda resultat ifrån arbetssättet. Det är ett bra arbetssätt och därför ska detta 
säkerställas. Det finns en god politisk vilja med engagemang gällande arbetet med 
ungdomarna i aktivitetsansvaret. Politiken jobbar med oss berättar informant 1. 

Viva arbetsmarknad håller sig informerade om var ungdomarna finns genom ett stödsystem 
som är kopplat till skatteverket där skolor uppdaterar vilka elever som är inskrivna eller inte, 
har hoppat av och så vidare berättar informant 2. Systemet uppdateras varje vecka. 

Verktyg för att hitta nyinflyttade är bland annat genom en tidning som ska skickas ut till 
nyinflyttade invånare. Där annonseras för aktivitetsansvaret med kontaktuppgifter, så att 
berörda vet vart de ska vända sig i kontakten med kommunen. Informant 2 skickar också ut 
vykort för att nå ut till ungdomar som är berörda för att kunna etablera kontakt. 

På Umeå kommuns hemsida finns skriftlig information om informationsträffar för elever som 
funderar på att avbryta sina gymnasiestudier. Anmälan till informationsträffen görs av studie- 
och yrkesvägledaren som sedan sker i receptionen där Viva arbetsmarknad och 
Ungdomstorget befinner sig. I informationsmötet finns arbetsmarknadskonsulent och 
representant för arbetsförmedlingen. Under träffen informeras ungdomarna om vad det 
innebär att hoppa av gymnasieutbildningen, konsekvenserna av att lämna gymnasieskolan, 
stöd från kommunen och arbetsförmedlingen och så vidare. Elever som är under 18 år kallas 
med vårdnadshavare och elever över 18 år kan komma ensamma eller med vårdnadshavare. 
Vidare informeras ungdomarna om att familjens ekonomi kan påverkas eftersom bidrag och 
tillhörande stöd kan dras in vid eventuellt avhopp från gymnasieutbildning. Målet är att det 
ska skapas en bild som uppmanar elever till att kämpa sig igenom gymnasiestudierna, men 
även att ge elever en möjlighet till alternativ om inte avhopp kan undvikas. Det kan vara svårt 
att skapa en balansgång i informationen säger informant 1. Om eleven känner att denna vill 
arbeta istället för att läsa på gymnasiet så får eleven veta att inga lov kommer att ske. Inga 
busskortspengar eller matersättning ingår. Dock, vid fysisk eller psykisk ohälsa och/eller 
funktionsnedsättning och i fall där elever inte kan göra praktik, så erhålls stöd och individuell 
anpassning så långt det går. 

Arbetsprövning är också en aktivitet för ungdomar som kan ske internt inom kommunen eller 
vid annan arbetsplats berättar informant 1. Ungdomarna kan vara omfattade av 
aktivitetsansvaret i Umeå kommun och samtidigt vara inskrivna vid Ungdomstorget. Så det är 
inte solklar uppdelning av var i aktivitetsansvaret ungdomarna befinner sig säger informant 1. 
Vi försöker hela tiden ta hänsyn till det individuella behovet och kunna möta det på olika sätt.  
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Det pågår ett pilotförsök i Umeå kommun där berörda ungdomar samlas hos Ungdomstorget. 
Syftet är att underlätta övergången mellan skola och arbetsliv och ge stöd för att eleverna ska 
kunna ta sig vidare. Det är ett samarbete med studievägledarna, kuratorer och elevhälsan på 
ett gymnasium i Umeå. Detta innebär att eleverna kommer in på ungdomstorget efter examen.  

De ungdomar som inte är inskrivna i Ungdomstorget, men omfattas av kommunens 
aktivitetsansvar, kan bland annat vända sig till arbetsmarknadskonsulent för information 
berättar informant 2. Informant 2 berättar att det finns en osynlighet gällande 
aktivitetsansvaret menar och att det kontinuerligt pågår arbete för att tydliggöra och 
synliggöra området. Umeå kommun jobbar för att aktivitetsansvaret ska bli ett naturligt inslag 
i samhället. Bland annat pågår arbete med etableringsfrågor och fortsatt utveckling av tjänsten 
som arbetsmarknadskonsulent berättar informant 2. 

Innan informationsansvaret omvandlades till aktivitetsansvaret med tillhörande förtydligande 
regler har Umeå kommun arbetat liknande aktivitetsansvaret berättar informant 1. Vidare 
håller informant 1 med informant 2 om aktivitetsansvaret behöver synliggöras mer, 
struktureras upp och jobba på sätt som verkligen fångar upp personer som är i behov av det. 
Informanterna berättar att det pågår ett arbete som möjliggör en än närmare kontakt mot 
skolorna i kommunen. Tanken är också att så få ungdomar som möjligt ska falla bort i 
"sommarlovet" som blir då man lämnar skolan. Det finns mycket att jobba vidare mot och det 
är väldigt spännande arbetet utifrån insikten om att alla kommer behövas, det finns 
möjligheter för alla och det ska tydliggöras för ungdomar.  

Utvärdering av aktivitetsarbetet genomförs i dagsläget inte eftersom huvudarbetet med 
aktivitetsansvaret tar så mycket tid säger informant 1. Men en första avrapportering kommer 
ske snart då kommunen ska rapportera till SEB vilket är en reglering som gäller för samtliga 
kommuner i Sverige. Utvärderingsarbetet är ett utvecklingsområde som behövs arbetas med, 
vad kommunen prioriterar att titta på och tycker är bra att ha kännedom om. Tillsammans med 
skola kan vi även överblicka deras utvecklingsarbete och vad de vill veta om 
avhoppsinformation osv. Riktlinjer kommer att jobbas fram inom det närmsta året säger 
informant 1. 

Umeå)kommuns)konkreta)åtgärder))
Informant 3 har arbetat inom yrket i cirka 10 år med bland annat metodutveckling, operativt 
med ungdomar och delvis med uppföljning. Umeå kommun delegerar ansvar för 
aktivitetsansvaret till Ungdomstorget.   

Från och med år 2011 ordnar Viva arbetsmarknad praktikplatser för ungdomar som omfattas 
av aktivitetsansvaret. Insatserna kan variera beroende på om de berörda ungdomarna är över 
eller under 18 års ålder.  Viva, arbetsförmedling, försäkringskassa, socialtjänst och 
ungdomstorget befinner sig i samma lokaler eftersom det sker samverkan mellan instanserna i 
aktivitetsansvarsarbetet. Samarbetet sker på så sätt att organisationerna och myndigheterna 
jobbar i teamsamverkan, exempelvis genom beredningsmöten gällande beredning för berörda 
ungdomar, där respektive myndighet får förbereda genom rutindokument. Samverkan sker 
även då de olika myndigheterna sitter och arbetar tillsammans med varje ungdom. Arbetet är 
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regelbundet och det sker också individuella träffar utifrån individens behov med 
organisationer/myndigheter. Psykiatri, landsting och skola blir inblandade vid behov berättar 
informanten. Informanten berättar att det finns organisationer i andra kommuner i Sverige 
som fungerar liknande ungdomstorgets organisation i Umeå, men då inte i samma 
utsträckning. 

Aktivitetsansvaret har en så kallad egen ingång till Ungdomstorget. Kommunens policy är att 
de berörda ungdomarna ska komma ut i sysselsättning så fort som möjligt för att undvika 
hemmasittande. I aktivitetsansvarsarbetet finns även projekt för hemmasittare och 
arbetsrehabilitering, exempelvis finns ett projekt som heter "våga växa". Det etableras också 
kontakt från kommunen med hemmasittande ungdomar (16–24 år) som inte är i kontakt med 
myndigheter eller dylikt. Gymnasieskolan är frivillig och aktivitetsansvaret är frivilligt att 
delta i, men kommunen är skyldig att hålla sig informerade om vad ungdomarna gör, oavsett 
om de är i aktivitet eller inte säger informanten. Ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret 
erbjuds åtgärder som exempelvis inskrivning vid Ungdomstorget, praktik eller kontakt med 
annan organisation som passar för ungdomen och dennes behov. Informanten påpekar vikten 
av att ha en ständig dialog med ungdomarna och att ungdomarna ska veta var de ska ta vägen. 
Vidare menar informanten att Umeå kommun har en god samverkan myndigheter och 
organisationer emellan samt en gedigen erfarenhet av samverkansarbete. Det praktiska 
ansvaret för aktivitetsansvaret sköts av en arbetsmarknadskonsulent tillsammans med övrig 
personal, enhetschefer, utförare och samordnare som länkar mellan skolan och ungdomstorget 
samt viva arbetsmarknad. 

Via Ungdomstorget finns rutiner om hur avbrott ska gå till i skolan och vilket ansvar skolan 
har att informera ungdomar om vad som händer i de fall ungdomen väljer att avbryta sin 
gymnasieutbildning. Det kan exempelvis vara studie- och yrkesvägledare eller elevhälsoteam 
som informerar ungdomarna om hur avbrottet påverkar deras livssituation gällande ekonomi, 
regler om bidrag, var de ska vända sig vidare och vilka aktiviteter det finns att tillgå. 

När gymnasieelever har funderingar om avhopp och personal från skolan får indikering om att 
så är fallet så anmäls detta vidare och Ungdomstorget informerar om vad som händer i 
situationen. Sedan får ungdomen via sin studie- och yrkesvägledare meddela beslut om 
avbrott och om så är fallet så får arbetsmarknadskonsulent information om avbrottet. Via 
kontaktuppgifter så tas kontakt där det kallas till ett möte med eleven. Beroende på om flera 
myndigheter är inblandade eller om överlämning från respektive skola sker så hålls 
flerpartssamtalet på Ungdomstorget. Via Ungdomstorgets möte diskuteras också vad 
ungdomen vill göra i situationen där ungdomen omfattas av aktivitetsansvaret. Många av 
eleverna som hoppar av är oftast inte villiga att studera som en åtgärd, men målsättningen är 
att få tillbaka ungdomen till studier. Med studier menas förutom studier vid gymnasium även 
studier vid Komvux, folkhögskola och andra möjliga studieformer. Informanten berättar 
vidare att inte alla ungdomar går tillbaka till studier men målsättningen är att så många som 
möjligt ska tillbaka till studier. ”Insatserna på skolorna är en del av aktivitetsarbetet, 
aktivitetsansvaret börjar redan i skolan genom de olika professionernas insatser som 
exempelvis studievägledare, studiekonsulenter, elevhälsan med flera”. Genom skolans 
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personal bollas idéer med exempelvis ungdomstorget för att finna lösningar i ungdomars olika 
situationer. 

Ansvarsfördelningen för aktivitetsansvaret i samarbetet mellan myndigheter/organisationer 
sköter sig själv säger informanten eftersom Ungdomstorget redan är en del av 
aktivitetsansvaret och att det genom Ungdomstorget finns upparbetade rutiner för alla berörda 
ungdomar. Individerna hamnar i en organisation med rutiner och på grund utav det så 
fungerar organisationen väldigt bra menar informanten.  

Umeå kommun valde att organisera arbetssättet på det här eftersom det 2015 stramades upp 
en del regler i övergången till aktivitetsansvar. Umeå kommun har egentligen arbetat i 
enlighet med aktivitetsansvarets regler redan före åtstramningen 2015 vilket har medfört att 
det inte blivit så många förändringar för Umeå kommuns arbete med ansvaret. Den stora 
utmaningen kan vara att aktivitetsansvaret också berör alla ungdomar som går ut utan en 
gymnasieexamen säger informanten.  

Metoder för att hitta ungdomarna sker bland annat via kontakter med skolan, antagningen och 
introduktionsprogrammen. Ungdomar som tackar nej till aktivitetsansvaret registreras också, 
ungdomar utan behörigheterna för nationellt program likaså.  Kontakt sker också genom 
administratörer på gymnasieskolor i kommunen. Genom skolsystemet kallat Procapita kan det 
utläsas vilka ungdomar som är inskrivna i gymnasieskola och sedan jämföras mot 
kommuninvånarregister säger informanten. Inflyttade ungdomar är svårare att registrera och 
därför läggs exempelvis annonser ut i media för att försöka nå ungdomar som omfattas av 
aktivitetsansvaret. I Procapita registreras ungdomarna under 20 år som inte gått ett nationellt 
gymnasieprogram.  

Orsaker till avhopp är flertalet och kan exempelvis vara att ungdomar har sociala skäl 
och/eller neurologiska svårigheter, det kan finnas utanförskap i klass, fel val av utbildning, 
diagnoser och mobbning. Orsakerna är individuella. Informanten berättar att Umeå kommun 
har en lägre procent ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret än av vad övriga landet och 
Västerbottens län har. Informanten anser att organisationen fungerar väl genom samverkan, 
information, rutiner och dialog. 

Viktigaste biten i aktivitetsansvaret är samverkan och samarbetet som finns, att ha fungerande 
rutiner och dialog med skolorna och andra myndigheter så att alla vet vart de ska vända sig 
säger informanten. Andra myndigheter ska ha kännedom om Ungdomstorget så individen kan 
guidas till rätt plats vid behov av aktivitetsstödet. I arbetet med att förebygga avhopp från 
gymnasieutbildning så tror informanten på åtgärder som tidiga insatser för elever i förskolan 
och under lågstadiet, eftersom olika sorters problematik för elever kan yttra sig redan då. 
Därför behövs tidiga insatser för att hjälpa individen att fortsätta skolgången säger 
informanten.  Informanten föreslår att kommunen kan stärka upp studie- och yrkesvägledarna, 
exempelvis genom att jobba mer aktivt med varje ungdom och för att undvika felval av 
gymnasieutbildning. Studiekonsulenter (tidigare benämndes yrket som elevcoach) är en annan 
yrkesgrupp som stärker upp eleverna genom att identifiera behov som exempelvis 
anpassningar och åtgärder som syftar till att gymnasieelever ska klara sig igenom nationella 
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program. Från hösten 2015 anställs 6 nya studiekonsulenter i Umeå på skolor i kommunen 
berättar informanten. 

När ungdomen kommer till Ungdomstorget görs en kartläggning av situationen. Sedan ska 
individen ut mot passande sysselsättning, exempelvis genom praktik, utbildning, andra 
åtgärdsprogram, eller annan kontakt med berörda instanser. Ungdomen får godkänna och 
underteckna en blankett för att de olika organisationerna har rätt att samtala och ta del av 
gemensam information om ungdomen berättar informanten. Det kan vara information som 
tidigare utredningar eller annan bakgrundsfakta som syftar till att framta rätt hjälp och 
åtgärder för den enskilda individen. Det är viktigt att upprätta dialog med skolorna och andra 
instanser för att alla ska jobba mot samma mål. Informanten anser att aktivitetsansvaret 
fungerar riktigt bra i Umeå kommun och är nöjd över organisationen Ungdomstorgets 
funktion, samtidigt som han säger att det alltid finns möjlighet att förbättra och förfina i 
organisationen för att sträva framåt.  

Gällande utvärdering av aktivitetsansvarets insatser så berättar informanten att när ungdomen 
fortsätter vidare från aktivitetsansvaret eller fyller 20 år så försvinner de och det som då kan 
dokumenteras/utvärderas är hur länge de är här och vart de tar vägen. 

StudieE)och)yrkesvägledares)roll)i)arbetet)med)aktivitetsansvaret,)del)1'
(Observera att rubriken även återkommer längre ned, men med annan informant och då 
benämns som del 2) 
 
Informant 4 arbetar som studie- och yrkesvägledare och har över 20 års erfarenhet inom yrket. 
I dagsläget så är det studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgift att informera berörda 
ungdomar om vad som händer vid eventuellt avhopp från gymnasieskolan. Informanten 
berättar också, att det finns en pågående utredning med inkluderade rutiner för studie- och 
yrkesvägledares arbete i samband med aktivitetsansvaret, eftersom det i nuläget inte finns 
nedskrivna riktlinjer för vägledares arbete med information om aktivitetsansvaret.  Modellen 
som informanten berättar om, har varit på prov ca ett år och kallas för ”Umeå-modellen”.  
Trots att informanten har arbetat på många olika skolor anser informanten att arbetet med 
informationen sker likartat ute på skolorna trots avsaknad av riktlinjer. Ansvaret för vägledare 
gäller för ”egna” elever som hoppar av gymnasieutbildning samt för elever i andra kommuner 
som utbildas vid gymnasium i Umeå kommun.  

Informanten nämner tre centrala uppgifter i samband med aktivitetsansvaret. Det första 
arbetet för informanten som studie- och yrkesvägledare sker då elever hoppar av pågående 
gymnasieutbildning och egentligen kommer från en annan ort. Det som sker då är att 
informanten kontaktar elevens hemkommun, lämnar information om eleven och avhoppet. I 
annat fall betalar hemkommunen för en elev som inte går utbildning. 

När elever gör ett avbrott i sin utbildning innebär arbetet för vägledaren att länka vidare, 
oftast mot Ungdomstorget. I vissa fall så finns det överlämningsdokument gällande eleven 
som vägledare och specialpedagog kan överlämna. Elev och målsman kontaktas (om eleven är 
under 18 år). Dokument att överlämna underlättar arbetet i aktivitetsansvaret eftersom det då 
finns en historik kring eleven från skolan att tillgå, berättar informanten. 
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När elever lämnar gymnasieskolan med ett studiebevis så informeras eleven om vad detta 
innebär och möjligheter att gå vidare (genom att studera exempelvis via Komvux). För elever 
med funktionshinder så kontaktas en samordnare som är särskilt ansvarig för unga 
funktionshindrade i kommunen och information samlas ihop (med målsmans och elevens 
samtycke). Sedan sker en kartläggning för att identifiera individens förutsättningar och behov, 
tillsammans med berörd personal och eventuellt försäkringskassan. Det blir en överlämning 
och eleverna går ofta ut mot praktik och ibland erhålls lönebidrag.  

Om eleven väljer att hoppa av gymnasieutbildningen och inte vill gå ut på praktik, så kan 
eleven istället erbjudas ”Första rummet” som är ett program som innebär att eleven kan läsa 
något enstaka ämne och kanske göra viss praktiktid. Tanken är att eleven sedan ska vidare till 
utbildning eller folkhögskola nästkommande år beroende på ålder. Studie- och yrkesvägledare 
är en länk i detta arbete som undersöker varför eleven inte vill gå kvar i sin utbildning och om 
eleven trots hjälp vill hoppa av, så ges information om tillgängliga vägar. Informanten 
understryker vikten av att eleverna hamnar hos rätt personer. Eleverna ges även möjlighet att 
innan de bestämmer sig för avhopp att prova på möte på Ungdomstorget, studiebesök eller 
Första rummet. Att eleverna hoppar av ses alltid som en sista utväg. De orsaker som 
informanterna har observerat då eleverna har för att hoppa av kan vara ett felval av program, 
medicinska eller sociala svårigheter men det behöver inte vara dessa orsaker utan kan variera 
från individ och situation. 

Umeåmodellen)
Umeåmodellen syftar till att det ska finnas en struktur för alla ungdomar som hoppar av 
gymnasiet i Umeå. Planen är även att samtliga ungdomar ska få träffa arbetsförmedlingen 
genom obligatoriska möten som sker under skoltid. Genom modellen ska det finnas tydliga 
planerade vägar och anpassade åtgärder/aktiviteter för samtliga ungdomar, oavsett behov. 

Gruppen som styr modellen består av Umeå kommuns gymnasiedirektör, arbetsförmedlingens 
chef, vice ordförande i gymnasienämnden, utvecklingsledare på ungdomstorget, 
samordningsförbundets förbundschef med flera. En undergrupp består av personal vid 
arbetsförmedlingen och personal från Midgårdskolan i projekt 14/15.  

Ett pilotförsök har påbörjats (2014–2015) där arbetsförmedlingen riktar insatser mot 
Midgårds gymnasieskola och prövar metoder för att på ett effektivt sätt få kontakt med 
avgångsklasser och nå ut med information om arbetsmarknaden och innebörden av att komma 
in i arbetslivet. Målet är att en modell ska kunna framtas och användas för kommunens övriga 
gymnasieskolor. Det finns en lokal överenskommelse att Ungdomstorget ska agera plattform 
där de ger och samordnar stöd för ungdomar som är i behov av mer avancerat stöd. Genom 
modellen dras slutsatsen att tidiga insatser kan förebygga varaktiga utanförskap och säkra 
arbetskraftsförsörjningen. 

När det finns en problematik kring elever så är det bra att blanda in så många människor som 
möjligt kring eleven och ta kontakt med målsmän om eleven är 18 år och samtycker. 
Informanten berättar att det oftast är okej då informanten frågar eleven om att ta kontakten 
med målsmän trots att eleven är 18 år. Ofta vill eleven ifråga träffas och samtala för att få en 
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samlad bild över sin situation. Att motverka avhopp beror givetvis på situationen och 
individen menar informanten och att det är viktigt att signaler från skolpersonal (exempelvis 
från lärare) kommer i tid, vidare att det är viktigt att sätta in tidiga åtgärder för eleven. 
Situationen ska inte behöva gå så långt så genom att fånga upp elever snabbare så kan många, 
men inte alla räddas från avhopp säger informanten. I andra fall byggs det lätt upp ett berg av 
arbete för eleven som kan bli svårt att ta sig igenom. Studiekonsulenterna fyller en viktig roll i 
stödarbetet med utsatta elever och att samverka kring eleven skolpersonal emellan gynnar 
eleven.  

Kartläggning)och)individualiserat)stöd)genom)kommunens)program)"Första)
rummet")
Informant 4 jobbar som studie- och yrkesvägledare med programmet som kallas Första 
rummet. Genom att framställa metoder i syfte att ge fler elever chans att (genom individuellt 
stöd) klara av utbildning vid nationellt program skapades Första rummet. Chansen ges till 
elever med hög frånvaro, risk för ofullständiga betyg samt de ungdomar som hoppat av 
gymnasieutbildning och/även i vissa fall elever som aldrig gick över till gymnasiet.  

Första rummet har begränsat antal elever som medverkar i programmet, anpassade tider och 
eleverna arbetar bland annat med kärnämnen, exempelvis matematik, svenska och engelska. 
Det ingår också metoder för att stärka elevers självkänsla och självförtroende. Aktiviteterna 
hålls både på grupp- och individnivå.  På fredagar hålls gemensamma aktiviteter i gruppen. 
Tiden för elevernas deltagande i Första rummet varierar beroende på elevernas behov och 
situation.  

I Första rummet görs en kartläggning genom exempelvis flerpartssamtal och man stämmer av 
med elev och vårdnadshavare. Om det finns behov kan exempelvis myndigheter eller andra 
organisationer bjudas in. Information och uppdatering om läget lämnas också till skolpersonal 
som är involverade vid eleven. Framöver planeras en utökning av tiden gällande 
undervisning. Planer finns också på att lägga in aktiviteter som exempelvis studie- och 
yrkesvägledning, kuratortid, idrott med flera. Första rummet kan även kombineras med 
praktik berättar informanten. 

StudieE)och)yrkesvägledares)roll)i)arbetet)med)aktivitetsansvaret,)del)2)
Informant 5 har ett övergripande ansvar i Umeå kommun gällande arbetet med studie- och 
yrkesvägledningen. Informanten berättar att det hittills inte finns styrdokument för hur studie- 
och yrkesvägledning ska tillämpas i samband med aktivitetsansvaret, men att det är på gång i 
Umeå kommun, exempelvis genom fastställandet av Umeå-modellen.  

Arbetsrollen i studie- och yrkesvägledning gällande aktivitetsansvaret är ett ansvar som ligger 
på den enskilda vägledaren och detta kan innebära att individuella arbetssätt tillämpas. Som 
studie- och yrkesvägledare vid elevers avhopp från gymnasiet gäller det att hjälpa eleven med 
att reda ut situationen genom studie- och yrkesvägledning. Om eleven bestämt sig för avhopp 
ingår det bland annat att informera om aktivitetsansvaret och att länka vidare gentemot 
berörda instanser. Informanten ser ett utvecklingsområde när det gäller styrdokument för 
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studie- och yrkesvägledningens roll inom det kommunala aktivitetsansvaret. Styrdokument är 
till för att säkra kvaliteten mot olika mål och det kan även innefatta att vägledare arbetar med 
individuella arbetssätt för att hitta vägar mot de gemensamma målen. 

Informanten beskriver gymnasiet som en väg för ungdomarna, där en del ungdomar åker rakt 
fram, andra åker längs en krokig väg, medan vissa åker i diket. Det viktiga är att fånga upp 
alla ungdomar. Det finns ett mörkertal av ungdomar som faller bort längs vägen och kan vara 
svåra att hitta. Då är det betydelsefullt att finna metoder för att försöka hitta och fånga upp 
ungdomarna och att se över vad kommunen kan erbjuda. Men också att samlaresurser från 
olika yrkeskategorier för att ge ungdomar hjälp och stöd, använda kompetensen som finns. 
Det är viktigt att hela skolan hjälps åt för att elever ska trivas och klara av sina studier på ett 
bra sätt säger informanten.  

Vidare tror informanten att det är bra att kartlägga och dokumentera avhopp mer specifikt för 
att upptäcka eventuella mönster och samband men samtidigt se till den enskilda situationen 
för ungdomar. Avhopp kan bero på många skilda orsaker och dessa behöver identifieras för 
att kunna lösa situationer för så många ungdomar som möjligt. Forskningen kring avhopp är 
också en viktig bit i pusslet säger informanten. 

Analys)

Organisation)av)aktivitetsansvaret)i)Umeå)kommun)
Umeå kommuns arbete med aktivitetsansvaret sker i enlighet med 1 kap 18§ samt 29 kap och 
9§ Skollagen. Exempelvis så erbjuder Umeå kommun passande åtgärder, har som målsättning 
att ungdomarna ska fortsätta utbildning, registrerar ungdomar som omfattas av 
aktivitetsansvaret, samt dokumenterar insatser. Informanterna som representerar kommunen i 
aktivitetsansvarsarbetet informerar om att Umeå kommun har arbetat i enlighet med 
reglemente (ibid) redan innan det fastställdes 2015. 

I Umeå kommun under området ”tillväxt och vuxna” finns området arbetsmarknad där Viva 
har arbetsmarknadsansvaret. Inom området arbetsmarknad erbjuds aktiviteter till ungdomar i 
åldrarna 16–20 år som omfattas av kommunens aktivitetsansvar.  

Organiserad)samverkan)
Gymnasie- och utbildningsnämnd ansvarar för arbetsmarknad, gymnasieskolorna, studie- och 
yrkesvägledning samt flyktingintroduktionen i Umeå kommun. Vilket medför att samma 
nämnd har ansvarsområden i båda grupperna det vill säga områdena barn och unga. 
Kommunen har valt Viva arbetsmarknad och Ungdomstorget för att organisera 
aktivitetsansvaret i kommunen. Enligt Skolverket (2002) så har kommunerna själva möjlighet 
att organisera upplägget av arbetet med aktivitetsansvaret med hänsyn till lokala 
förutsättningar. Om kommunerna önskar att samarbeta med andra aktörer eller ej är upp till 
varje kommun. Umeå kommun, viva arbetsmarknad och ungdomstorget samarbetar 
exempelvis med landstinget, socialtjänsten, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och 
skolorna i kommunen. Genom samarbetet så följs även Sveriges kommuner och landsting, 
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samt ungdomsstyrelsens förslag om att samla flera samhällsaktörer på samma plats, för att 
skapa en gemensam organisering av stödet för ungdomar (Skolverket 2011). Regeringen 
betonar att kommunerna ska uppmuntra ungdomar till att genomföra en gymnasieutbildning, 
vilket är ett mål för Umeå kommun i arbetet med aktivitetsansvaret.  Regeringen påpekade 
också att insatserna inte endast behöver vara utbildningssatsningar. Viva arbetsmarknad och 
ungdomstorget erbjuder exempelvis aktiviteter som arbetsmarknadsprövning och praktik. 
Andra åtgärder som föreslås från regeringen var studie- och yrkesvägledning och coachning 
(Skolverket 2011). Genom Ungdomstorget kan coachning erbjudas för ungdomarna i Umeå 
kommun.  

Viva arbetsmarknad samarbetar med skolor runt om i kommunen och betonar vikten av 
samarbete för att uppfylla mål som innebär att ingen ungdom ska falla bort och att så många 
som möjligt ska gå vidare mot studier och arbete. Viva arbetsmarknad betonar vikten av att 
förmedla engagemang i arbetet med ungdomarna. Informanterna anser det som en viktig roll 
att kunna ge ungdomar hopp om sysselsättning. Exempelvis genom att påtala den kommande 
arbetsbristen berättar informant X.  

Det politiska engagemanget i Umeå kommuns arbete med aktivitetsansvaret anses vara gott 
och informanterna upplever att de har stöd för arbetet de genomför från den politiska 
nämnden. Genom att säkerställa att arbetet med aktivitetsansvaret fortskrider har ekonomiska 
resurser tilldelats. Politiska prioriteringar för att ta fram ansvarsfördelning inom kommunen 
med avyttrade resurser anses vara en viktig faktor för kommunens arbete med 
aktivitetsansvaret (Skolverket 2011). Enligt Skolverket (2012) anser många kommuner att de 
saknar spetskompetens och kapital för att kunna arbeta med aktivitetsansvaret på ett korrekt 
sätt. Detta kan konstateras att Umeå kommun inte anses sakna eftersom informanterna uppger 
att de har spetskompetens och kapital för att säkerställa sitt pågående arbete med 
aktivitetsansvaret. 

Information)och)rutiner)kring)aktivitetsansvaret)
När det gäller att hålla sig informerade om ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret i 
Umeå kommun så finns olika system via skolorna, skatteverket och kommuninvånarregister 
att stämma av mot. Viva och Ungdomstorget försöker också etablera kontakt med nyinflyttade 
ungdomar genom media och utsändning av vykort. För de ungdomar som funderar på att 
avbryta pågående gymnasieutbildning så finns det rutiner för berörd personal att tillgå 
gällande information för ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Information om 
konsekvenser med avhopp men också vad för slags stöd och möjligheter som finns att tillgå 
genom aktivitetsansvaret. Att skapa en balans i att både uppmuntra ungdomar till att fortsätta 
utbildning och samtidigt ge stöd till ungdomar som av olika skäl har bestämt sig för att 
avbryta utbildningen anses vara utmanande stundtals. Målet enligt nationella styrdokument 
(Skollagen 2015) och Umeå kommun är att de flesta ungdomar ska återgå till studier, men 
ibland fungerar inte det av olika skäl berättar informanterna. För ungdomar som lider av 
psykisk eller fysisk ohälsa, samt har funktionsnedsättning erbjuds stöd och individuell 
anpassning. Återkommande information från informanterna är att de betonar vikten av den 
individuella anpassningen och stödet för samtliga ungdomar som omfattas av 
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aktivitetsansvaret, någonting som också betonas hos Skolverket är att kommunerna ska kunna 
erbjuda individerna passande enskilda åtgärder enligt skollagen 29 kap 9§. 

Utvärdering)och)granskning)av)kommunens)aktivitetsansvar)
Informanterna ger information om att aktivitetsansvarsarbetet utvecklas kontinuerligt och att 
de jobbar för att aktivitetsansvaret ska bli en naturlig och synliggjord del i samhället. Genom 
att strukturera arbetet med att fånga upp alla ungdomar genomförs ett allt tätare samarbete 
med skolorna i Umeå kommun. Enligt Skolverkets (2011)  rekommendationer bör 
kommunerna granska och följa upp arbetet med aktivitetsansvaret. Från och med 2015 så ska 
kommunerna samla statistik gällande ungdomarna som omfattas av aktivitetsansvaret. 
Ungdomar som inte slutför en gymnasieutbildning riskerar utanförskap och brister har 
påvisats hos kommuners insatser för ungdomarna och därför sker nu ett förtydligande 
gällande ansvaret (Skolverket 2015).  Informanterna berättar att verksamheten hittills inte har 
utvärderas men nu avlämnas en första rapport till SCB. Informant 1 berättar att utvärdering av 
aktivitetsansvaret är ett utvecklingsområde som ska definieras inom snar framtid, vilket 
samstämmer med Skollagens 29 kap 9§ krav som uttrycker att kommunerna ska genomföra 
utvärderingar och dokumentera genomförda insatser med ett upprättat register över 
ungdomarna som omfattas av aktivitetsansvaret.  

Skolverket (2013) betonar vikten av att hjälpa människor att hantera övergångar mellan 
utbildning och arbetsmarknad. Det pågår ett pilotprojekt i Umeå kommun där en 
gymnasieskola har utvalts med ungdomar som ska få guidning i hur övergång från 
gymnasieskola ut mot arbetsliv kan ske. Förhoppningen är att få goda resultat berättar 
informanterna. Kommunen är en del av Ungdomstorget. Även arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan och andra beröra instanser är en del av Ungdomstorget. Till Ungdomstorget 
vänder sig ungdomar med särskilda behov och som kan behöva hjälp från flera instanser.  

Konkreta)åtgärder)för)att)uppfylla)aktivitetsansvaret)i)Umeå)kommun)
En del av de konkreta åtgärderna gällande arbetet med aktiviteter för ungdomarna handhas av 
ungdomstorget. Ungdomstorget tillsammans med Viva arbetsmarknad erbjuder bland annat 
följande aktiviteter för ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret:  

• Praktik  
• Folkhögskolesatsningen  
• Jobbgarantin 
• Aktivitetsstöd  
• Utbildning i olika former 
• Pilotprojekt gällande arbete med övergången skola till arbetsliv 
• Våga växa kurs 
• Arbetsrehabilitering 

I arbetet med de konkreta åtgärderna i aktivitetsansvaret sker samarbeten mellan olika 
instanser (myndigheter, organisationer och skolor i Umeå kommun) kontinuerligt. Arbetet är 
organiserat med teamsamverkan och individuella träffar. Arbetssättet syftar till att samverka 
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kring varje enskild ungdom som behöver hjälp av flera olika instanser samtidigt. Exempelvis 
kan psykiatri, landsting eller skola blandas in vid behov i den enskilde ungdomens situation. 

Skolan har ansvar för att informera ungdomarna om vad som sker vid avbrottet. Det kan 
exempelvis vara en studie- och yrkesvägledare eller elevhälsoteam som informerar om 
aktivitetsansvaret. Berörda ungdomar kallas sedan till möte där det kan ske flerpartssamtal 
och/eller överlämning av information om eleven från skolan till berörda parter. Då ungdomen 
kommer till Ungdomstorget görs en kartläggning av ungdomens situation och sedan ska 
individen ut mot passande sysselsättning som exempelvis kan vara praktik, utbildning, andra 
åtgärdsprogram, eller kontakt med berörda instanser.  

Informanten betonar vikten av att ha en kontinuerlig dialog med och i arbetet med 
ungdomarna för att de unga ska veta var de ska ta vägen. Samarbetet anses vara mycket gott 
mellan organisationerna och myndigheterna och det finns en gedigen erfarenhet av samverkan 
i Umeå kommun berättar informant 3. Ansvarsfördelningen i arbetet sköter sig själv genom 
att det finns upparbetade rutiner för hur aktivitetsansvaret ska gå till i arbetet med 
ungdomarna. Viktiga konkreta åtgärder sker även genom de olika insatserna på skolorna, 
genom olika professioner som exempelvis studie- och yrkesvägledare, studiekonsulter och 
elevhälsa med flera säger informanten. I en rapport av Temagruppen unga (2013) 
framkommer att elever lämnat kritik gentemot skolpersonal eftersom eleverna upplever att de 
vuxna inte agerar trots kännedom om vad som pågår (exempelvis då mobbning av eleven 
sker). Avlämnad kritik berör även avsaknad av pedagogiskt stöd. Dessa är fastställda orsaker 
till att elever hoppar av gymnasieutbildningar.  När de unga i samma rapport tillfrågas vad 
som kunnat hindra avhoppet så ges bland annat svaren; stöd och hjälp från lärare och övriga 
vuxna som visar omtanke och tar itu med problematik, mer skäligt pedagogiskt stöd och mer 
praktik (Temaunga 2013). Informanten berättar vidare att förebyggande åtgärder för avhopp 
kan vara tidigare insatser av olika sorters stöd och hjälp för ungdomarna, exempelvis i 
grundskolan då problem kan uppstå och kvarstå utan lösningar för ungdomen. Ungdomarna 
ansåg att de blivit svikna av vuxna och uppger att de haft med sig problem sedan 
grundskoletiden. Vidare ansåg ungdomarna att vuxna varken uppmärksammade eller tog tag i 
deras problematiska situation.  

Informant 3 konstaterar att Umeå kommun egentligen har arbetat i enlighet med 
aktivitetsansvaret redan innan aktivitetsansvarets officiella inträde år 2015 vilket enligt 
informanten har medfört att det inte blivit så många förändringar för Umeå kommuns arbete 
med ansvaret. 

Konkreta åtgärder gällande aktivitetsansvaret i Umeå kommun:  

• Kontakt med olika organisationer och myndigheter efter individens behov 
• Kontakt med hemmasittare 
• Kontakt med ungdomar som inte är i kontakt med myndigheter och dylikt 
• Samverkan och dialog med myndigheter/organisationer och skolor 
• Upparbetade rutiner och arbetssätt  
• Arbete utifrån egna modeller (exempelvis Ungdomstorgets modell) 
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• Register av alla ungdomar som är berörda av aktivitetsansvaret 
• Register ungdomar som tackat nej till aktivitetsansvaret 

Studie)och)yrkesvägledares)arbete)i)relation)till)aktivitetsansvaret)
Inga nedskrivna specifika arbetsuppgifter för studie- och yrkesvägledare i samband med 
aktivitetsansvaret finns enligt informanten. I de allmänna råden finns framtagna riktlinjer för 
studie- och yrkesvägledares yrkesroll, men inte specifikt gällande aktivitetsansvaret 
(Skolverket 2013). 

 I Umeå kommun finns den lokala modellen ”Umeå modellen” där rutiner framtagits gällande 
vägledningsarbete i samband med kommunens aktivitetsansvar.  Trots i nuläget avsaknad av 
riktlinjer för vägledares arbete i samband med aktivitetsansvaret har informanten upplevt en 
likartad arbetsgång på olika skolor som hon arbetat vid.  Informanten beskriver tre centrala 
arbetsuppgifter i egenskap som studie- och yrkesvägledare, som kopplas mot 
aktivitetsansvaret. Den första handlar om när en elev som tillhör en annan kommun än Umeå 
väljer att hoppa av sin gymnasieutbildning. Då kontaktar informanten elevens hemkommun 
och berättar om avhoppet, detta för att hemkommunen inte ska behöva betala för elevens plats 
vid utbildningen. 

Den andra uppgiften är att informanten vid elevens avhopp länkar vidare, exempelvis 
gentemot Ungdomstorget. Ibland sker överlämningar gällande information om eleven, historik 
och nuvarande situation till den/de berörda myndigheterna eller organisationerna. Detta sker i 
samråd med eleven samt målsman om eleven är under år. När elever lämnar skolan med 
studiebevis så får eleven information om vad detta innebär och möjligheter att fortsätta eller 
återuppta studier genom exempelvis Komvux. För elever som har funktionsnedsättning(ar) så 
kontaktas särskild samordnare i kommunen för att kartlägga och identifiera elevens behov och 
förutsättningar. 

Vid avhopp jobbar informant 4 utifrån Ungdomstorgets modell. Informanten berättar att om 
en elev har bestämt sig för avhopp kontaktas ungdomstorget via anmälningssidan. Vidare att 
det anses som en sista utväg att eleven hoppar av sin gymnasieutbildning. Som studie- och 
yrkesvägledare arbetar man som en länk som undersöker hur det kommer sig att eleven inte 
vill gå kvar i sin utbildning. Ofta vill ungdomen träffas för att samtala med vägledaren och 
skapa en samlad bild över sin egen situation. Om eleven har bestämt sig trots identifiering av 
orsaker och möjliga utvägar för att hoppa av så ger vägledaren information om möjliga 
utvägar berättar informanten. Betydelsen av möjlighet till kvalificerad studie- och 
yrkesvägledning i grund och gymnasieskola konstateras ha vida betydelse för elever som har 
svårt att välja gymnasieutbildning eller som avväger att avsluta en påbörjad 
gymnasieutbildning (Riksdagen 2013).  

För att förebygga och motverka avhopp får man jobba utifrån individ och situation men 
annars rekommenderar informanten tidiga insatser och åtgärder i skolorna. Lärare och annan 
skolpersonal behöver identifiera ungdomens signaler så att hjälp kommer i tid, innan 
belastningen blir för stor för ungdomen. Informanten berättar också att studiekonsulenter som 
fyller en viktig roll genom att ge elever stöd på olika vis i skolorna.  Till hösten 2015 anställs 
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sex nya studiekonsulenter i Umeå kommun. Vidare att det är viktigt att blanda in många 
människor omkring ungdomen och att kontakta målsmän om ungdomen är under 18 år eller 
samtycker om eleven är 18 eller över 18 år.  

I första rummet som informanten håller i sker kartläggning och individualiserat stöd till 
elever. I tidigare nämnda rapport från Tema unga (2013) så drogs slutsatser om att elever som 
hoppat av efterfrågade flertalet av de kriterier som ungdomarna själva ansåg kunnat förhindra 
avhoppet; individuellt anpassat stöd, anpassad studieplan, skäligt pedagogiskt stöd, mindre 
klasser och praktik, vilket i matchar första rummets anpassningar i gymnasieskolan.  

Informant 5 i området studie- och yrkesvägledarens roll i aktivitetsansvaret betonar vikten av 
att jobba för att reda ut den enskilde ungdomens situation genom vägledning, vilket även 
betonas av Skolverket 2013 som menar på att vägledning kan tillhandahålla elever färdigheter 
som syftar till att eleverna ska kunna tillämpa dessa i olika situationer för att besluta om väl 
styrkta val. Informanten vill också ta tillvara på resurserna som finns inom skolan för att 
stärka elever genom samlad kompetens. Möjligheten till kvalificerad studie- och 
yrkesvägledning har vida betydelse för elever som har problem med att välja 
gymnasieutbildning och/eller avväger att sluta en påbörjad gymnasieutbildning (Regeringen 
2013). Informant 5 nämner också att forskning är viktigt i enlighet med Skolverket 2013 som 
uttrycker att studie- och yrkesvägledning ska ske på ett yrkesmässigt vis och bygga på en 
vetenskaplig grund. 

Diskussion))
Min studie gäller Umeå kommun i relation till nationella styrdokument. Jag har inte för avsikt 
att generalisera eller dra allomfattande konklusioner om resultatet. 

Det jag kan utläsa är att Umeå kommun tolkar aktivitetsansvaret i enlighet med styrdokument 
och skollagen. Informanterna återger likadan information trots skilda intervjuer och yrken. I 
Umeå kommuns arbete med aktivitetsansvaret sker samverkan med flertalet organisationer, 
företag, myndigheter och skolor vilket medför att ungdomarna som omfattas av 
aktivitetsansvaret kan etablera kontakt med olika instanser efter behov. Samverkan torde 
också stärka kompetensen hos personalen i arbetet mot gemensamma målet; att få ungdomar i 
sysselsättning. 

I arbetet med aktivitetsansvaret (främst genom Ungdomstorget och Viva arbetsmarknads 
arbete) finns möjlighet att organisera upplägget med aktivitetsansvaret utifrån lokala 
förutsättningar. Umeå kommuns förutsättningar stärks eftersom det finns avsatta ekonomiska 
resurser och yrkesgrupper med varierande kompetens. Viva arbetsmarknad och 
Ungdomstorget jobbar mot huvudmålet som är att de flesta ungdomar i aktivitetsansvaret ska 
återgå till studier. Men de har också en uppfattning om att en del ungdomar varken vill eller 
kan studera. En komplex balansgång att arbeta för att ungdomar ska återgå till studier 
samtidigt som det är viktigt att kunna avgöra vilka ungdomar som inte gynnas av studier. 
Vikten av att förmedla engagemang till ungdomar inför framtiden förmedlades av 
informanterna och personligen så håller jag med, vilket även poängteras i rapporten Tema 
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unga där ungdomar som hoppat av sin gymnasieutbildning fick besvara vad de ansåg vara 
viktigt.  

En aspekt som jag har är att trots Umeå kommuns många olika instanser så finns alltid risken 
för att vissa individer faller mellan stolarna. Dock har samtliga informanter samma åsikt, 
vilket är att de uttrycker att det finns risker att flertalet ungdomar ”försvinner” i samhällen 
trots skyddsnät. Att det nu genom Skolverkets rekommendationer ska framtas granskning och 
uppföljning av kommunernas arbete med aktivitetssansvaret kan vara både en risk och 
möjlighet. En möjlighet är att brister som har observerats hos olika kommuner i arbetet med 
aktivitetsansvaret kan utvecklas och åtgärdas. Risker finns exempelvis genom att det 
administrativa arbetet ökar och riskerar ta tid från andra områden i arbetet som berör det 
direkta arbetet med ungdomarna.  

I enlighet med Skolverkets rekommendationer att hjälpa människor att hantera övergångar 
mellan utbildning och arbetsliv arbetar Umeå kommun just nu med ett pilotprojekt som 
hanterar övergångar. En fara då ett projekt startar kan vara att ungdomarna inte får tillgång till 
hjälpen då projektet är avslutat. Det behövs en långsiktighet i verksamheten att lära människor 
att hantera övergångar, eftersom vårt samhälle fungerar föränderligt och därmed behöver 
människor hantera övergångar på ett gynnade vis. Exempelvis för att kunna bibehålla 
sysselsättning genom livet på varierande vis.  

Umeå kommuns arbete med aktivitetsansvaret innehåller flertalet konkreta åtgärder med 
delaktiviteter. Arbetet sker både i teamsamverkan och individuellt. Ungdomarna kan genom 
aktivitetsansvaret i Umeå få kontakt med den/de myndigheter och organisationer som finns 
tillgängliga i samhället. Vidare finns rutiner och arbetsmodeller som kommun, skolor, 
myndigheter och organisationer gemensamt använder sig av. 

En stor del av problematiken som ungdomarna i Temagruppen unga nämner finns i skolan. De 
uppgav mobbning som främsta orsak, avsaknad av pedagogiskt stöd som näst främsta orsak 
och även fel val av utbildning som orsaker till avhopp från gymnasieskola. Viva 
arbetsmarknad och Ungdomstorget samarbetar med skolorna och avser att skapa ett än tätare 
samarbete. En fundering om förslaget gällande tätare samarbete mellan skolorna och Viva 
arbetsmarknad samt Ungdomstorget skulle kunna leda till mer kännedom om orsaker till 
elevers avhopp och därmed kunna identifiera och förebygga problem i skolorna?  Situationer 
och orsaker till avhopp är individuella för elever, men min tanke är att mönster kan hittas i 
områden som sedan kan förbättras genom individuella lösningar. Det är min personliga åsikt 
att problem behöver identifieras och erkännas för att kunna lösas konkret, liksom ungdomarna 
i rapporten av temagruppen unga ansåg att vuxna skulle ha tagit tag i problemsituation som 
uppstod.  

Studie- och yrkesvägledare har inga nedskrivna riktlinjer i samband med aktivitetsansvaret 
som helhet. Vägledning ska finnas tillgänglig på skolorna, så att elever kan få hjälp i 
problematiska situationer, exempelvis vid funderingar av avhopp. Trots att studievägledare 
arbetar med aktivitetsansvar i mer eller mindre utsträckning så anser jag att det behövs 
styrdokument som ger riktlinjer för hur arbetet ska utföras, möjligtvis kan det stärka 
kvaliteten i vägledningen oavsett vilken kommun eleven befinner sig i. Tillgång till studie- 
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och yrkesvägledning i grund- och gymnasieskolan anses av regeringen och FN som en 
angelägen fråga. Exempelvis skulle studie- och yrkesvägledare kunna handha området 
övergångar i skolan eftersom efterfrågan finns och är angelägen för att gynna ungdomars 
övergångar i framtiden. 

Forskning och uppföljningar av hur kommunerna hanterar aktivitetsansvaret som sköts av 
utomstående, exempelvis Skolverket, kan bidra till nya utvecklingsområden och är en 
nationell betydelsefull fråga. Liksom samtliga informanter och skollagen hävdar så krävs det 
tidigare insatser i skolorna i problemsituationer. Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning 
skulle kunna vara att undersöka hur tidiga åtgärder i skolorna och från andra instanser i 
samhället (liknande organisationer som Ungdomstorget och Viva arbetsmarknads 
organisering) kan påverka individers framtida etablering på arbetsmarknaden. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor gällande aktivitetsansvaret 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vad som händer när ungdomar (16-20 år) inte 
fullföljer en gymnasieutbildning och är utan annan sysselsättning. Vidare undersöka 
styrdokument kring aktivitetsansvaret och hur Umeå kommun tolkar sitt aktivitetsansvar. Jag 
kommer även att undersöka studie- och yrkesvägledarens roll i aktivitetsansvaret. 

• Vilken organisation har ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret? 

• Hur är uppdraget utformat gällande kommunala aktivitetsansvaret? 

• Vem/vilka har ansvar för att arbeta med dessa frågor? 

• Är resurser avsatta till det kommunala aktivitetsansvaret och om det finns resurser, hur ser 
det ut? 

• Vad gör Ni för att håller er informerade? 

• Hur etableras kontakt med ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret? 

• Vad kan ungdomarna erbjudas gällande aktiviteter? 

• Hur arbetar kommunen med aktiviteterna? 

• Hur sker kartläggningen av ungdomarna? 

• Hur utvärderas verksamheten kring aktivitetsansvaret?  

• Hur ser ni på verksamheten gällande aktivitetsansvaret? 

• Övrigt att tillägga? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor gällande studie- och yrkesvägledares roll i samband med avhopp och 
aktivitetsansvaret 

•Vilken är studie- och yrkesvägledarens roll gällande aktivitetsansvaret? 

 

•Hur sker arbetet när elever vill hoppa av sin gymnasieutbildning? 
( tillvägagångssätt, rutiner osv) 

 

•Vilka orsaker till avhopp har du stött på? 

 

• Hur anser du att studie- och yrkesvägledaren tillsammans med skolan skulle kunna motverka 
avhopp? 

 

•Har du kontakt eller samarbete med kommunen (exempelvis ungdomstorget) gällande 
aktivitetsansvaret? 
- om ja, hur sker kontakten/samarbetet? 

 

• Finns det något du skulle vilja tillägga? 


